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alahogy megváltozott 
minden, talán csak a fel-

gyorsult világ végett, esetleg a 
szerepek felcseréléséből adódó-

an, mégis mintha korábban nőnek lenni is 
más lett volna. A hölgyek többsége, nap-
jainkban is éppúgy próbál eleget tenni az 
élet adta feladatoknak,  megfelelni  az el-
várásoknak, mint annak idején nagyanyá-
ink korában, épp csak a mérce lett sokkal 
magasabb. Ma már egyre kevésbé élhető a 
klasszikus feleség és anya szerep,  ahogy a 
jól bevált család-modell is mintha kihaló-
félben lenne. Természetesen nem a férfiak 
hibáztathatóak, inkább csak mást diktál a 
világ, és ezért olyan nehéz a nőknek Nők-
nek maradniuk. Ahogyan a kínálat sok-
szorosára nőtt napjainkra, a fogyasztói 

igény is az egekbe szökellt, talpon marad-
ni, valamint az így kialakult gyors tempót 
tartani, nem könnyű feladat. Míg régeb-
ben a nő fontos szerepe volt a család ösz-
szetartása, ma alig jut ideje az otthon me-
legének biztosítására. A kiadásokat egy-
re nehezebb fedezni, a nő, feleség és anya 
szintén dolgozik és miután az utóbbi évek-
ben nem könnyű egy biztos munkát talál-
ni, így akinek van munkahelye, foggal-kö-
römmel védi a pozícióját. Bár egyenran-
gúságról hallani mindenütt, egy férfinak 
még ma is több esélye van elhelyezkedni, 
ez íratlan szabály, ebből kifolyólag a nő-
nek méginkább hajtania kell az elismeré-
sért. A nő dolgozik, autót vezet, gyereket 
nevel, szabadidejében főz, mos, takarít és 
ha még maradt jártányi ereje estére, pró-

bál NŐ maradni a FÉRFI mellett. Jóleső 
érzés, amint a munkából hazaérkező társ 
besegít az otthoni teendőkbe, így hama-
rabb jut idő az értékes pillanatok megélé-
sére azokkal, akik igazán fontosak. 

Tőlünk, nőktől azt várja a világ, hogy 
ugyanúgy dolgozzunk és teremtsük meg a 
hátteret a biztos megélhetéshez, ne enged-
jük kihűlni a család melegét, tartsuk for-
rón a tüzet. Nincs is ezzel semmi baj, mi 
is épp ezt várjuk a férfiaktól, elvégre ilyen 
téren nincs különbség a szerepek között. 
Bárhogy is van, a nő nem tudja meghazud-
tolni önmagát, ugyanúgy vágyik a család 
melegére, a biztonságra, a szerető és oda-
adó férfi figyelmére 2011-ben is, mint bár-
mikor máskor és nem csak nőnapon. 

Frenyó Krisztina

KÖsZÖntő

Nőnek lenni 2011-ben

Mit is Mondhatnánk Mi nők egy ilyen Márciusi 
nap apropÓjábÓl, aMikor Minket köszöntenek 
a férfiak? leginkább köszönjük a figyelMet, a 
törődést, a kedvességet, aMúgy Meg csak va-
gyunk, tesszük a dolgunkat, élünk a világ-
ban, de Mit is gondolunk valÓjában? Vajon 
tart e még a klasszikus női szerep, él e 
még bennünk az igény a nőiesség teljes 
megélésére és a Másik neMben MegMaradtak- 
e a nők iránti tiszteletnek a nyoMai 2011-ben?

V

A hölgyek  
és a nagycsaládosok 

köszöntése
bensőséges hangulatú ünnepség keretében kö-
szöntötte a napsugár idősek otthona hölgy 
lakÓit és dolgozÓit Dióssi Csaba. 

A város polgármeste-
re ebből az alkalom-
ból szimbolikusan a 
Dunakeszin élő höl-

gyek iránti tisztelete jeléül vi-
rágcsokrot nyújtott át az intéz-
ményben dolgozó Keresztényné 
Uzsoki Zsuzsannának, aki négy 
gyermek boldog édesanyja. Az 
idei Nagycsaládosok Évére is 

utalva Dióssi Csaba fontosnak 
nevezte a család megtartó ere-
jét, s benne a nők kitüntetett 
szerepét. 

Az ünnepi szavakat követően 

Cs. Bíró Attilával, a Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetőjé-
vel közösen egy-egy szál virág-
gal köszöntötték az intézmény 
hölgy lakóit és dolgozóit.

Keresztényné Uzsoki Zsuzsannnát, a négygyermekes édesanyát 
Dióssi Csaba polgármester köszöntötte virágcsokorral 
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március iDusán

Tisztelt Dunakeszi  
Polgárok!

Széchenyi fent idézett gondolata ma 
is nagyon aktuális. Vannak álma-
ink, és van a valóság, amit reali-
tásnak nevezünk. Bíznunk, és hin-

nünk kell magunkban, hogy bebizonyít-
suk, a realitást ugyan nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, de a határait ki lehet tolni, 
és szívós, kitartó munkával lépésről lépés-
re fokozatosan megvalósíthatjuk álmaink 
egy-egy szeletét.

Másfél évszázaddal ezelőtt úgy tűnt, hogy 
nagyot sikerül lépni, és megvalósul a nem-
zet régi álma: a nemzetközi színtéren egyen-
rangú, erős és polgárosodó nemzet megte-
remtése. Március idusának forradalmát kö-
vetően büszkén kiszögelhettük az említett 
célok elérését biztosító áprilisi törvényeket. 
Bíztunk magunkban, ezért sikerült. Biza-
lom és hit kellett ahhoz is, hogy a korábban 
ellentétes véleményeket is megformáló, elté-
rő nézetekkel rendelkező magyar államfér-
fiak egy kormányon belül, együttesen vezes-
sék a fiatal polgári államot. Fontosabb volt 
nekik a nemzet jövőbeni sorsa, fejlődési irá-
nya, mint az eltérő ideológia.

Utólag már elmondhatjuk, hogy a for-
radalmat követő szabadságharcban ho-
zott áldozatnak volt értelme. 1848-49 kel-
lett ugyanis ahhoz, hogy az akkor meg-
fogalmazott céljaink egy részét 1867-ben 
megvalósíthassuk és tanúi legyünk több 
évtized példátlan fellendülésének. 1848-
ban mertek bátran cselekedni a magya-
rok, ennek következtében 1867-től már 
szinte egyenrangú birodalmi tényező volt 
hazánk, amit példásan bizonyít a magyar 
nemzethez tartozó közös külügyminisz-
ter, a forradalmi 1848-ban aktív szerepet 
játszó Andrássy ténykedése. Fokozatosan, 
kompromisszumokkal, de elkezdtük meg-
valósítani az erős és polgárosodó Magyar-
országról szőtt álmainkat. 

Vajon megvan még a hit, az elszántság 
és a kitartás ma is bennünk, mint másfél 
évszázaddal ezelőtt, hogy magyar nemzet-
ként éljünk a külső körülmények által fel-
kínált lehetőségekkel?  Azt a hitet, elszánt-
ságot és energiát, amit korábban egy sike-
res forradalom kivívására tudtunk fordíta-
ni, és ami egy akkora lendületet adott, ami 
lehetővé tette egy versenyképes haderő fel-

állítását, ma ugyancsak a versenyképessé-
günk szolgálatába tudnánk állítani.  De 
ez már egy másfajta versenyképesség. Ez a 
globális helytállás képessége.

Nem elég magyarnak éreznünk ma-
gunkat, magyarul is kell gondolkodnunk.  
Hinnünk kell abban, hogy az elmúlt, több 
mint két évtizedben szétrombolt iparunk 

és mezőgazdaságunk modern, versenyké-
pes alapokon újjáépíthető. Hinnünk kell az 
alkotó energiák felszabadulásában, ugyan-
akkor ismét meg kell kötnünk a magunk 
kompromisszumait. Nehéz körülmények 
között, egy eladósított országot kell növe-
kedési pályára állítanunk.

Az Európai Unió cselekvő és fiatal szel-
lemiségű országaként pedig meg kell mu-
tatnunk Európának, hogy nem a pazarlás, 
a kényelem és a fogyasztói önzés jelenti a 
jövőt, mert így nem maradunk tényezők a 
világ színpadán. A világgazdaság új trón-
követelői mellett csak egy erős, demográ-
fiailag egészséges, kultúrájában öntudatos 
Európa tud helytállni. Ehhez pedig az kell, 
hogy az Európát vállukon tartó nemzetek 
is ilyenek legyenek.  

Egy öntudatos nemzetet, öntudatos helyi 
közösségek tudnak a vállukon tartani. Ne-
künk, az előttünk álló években azt kell meg-
mutatni, hogy hasonlóan az 1848-as példa-
képeinkhez, képesek vagyunk felülemel-
kedni az ideológiai különbségeken. Van egy 
közös ügyünk, álmunk, ami mindent felül-
ír, és amiben az együttműködés a kulcsszó. 
Ez a közös ügy pedig a város fejlődése, fej-
lesztése.  A másfél évszázaddal ezelőtti ese-
ményekkel ellentétben itt most minden csak 
rajtunk, a mi összefogásunkon múlik!  

Dr. Thoma Csaba 
önkormányzati képviselő

„Nemzetünknek mindig az volt 
a legnagyobb hibája, hogy vagy 

nem bízott magában, vagy elbízta magát.”
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aKtuális

A tóvárosiak évek-
kel ezelőtt, ami-
kor új otthonra lel-
tek Dunakeszin, 

kifejezetten azért választották 
a gyönyörű lakóparkot, mert 
nagyon kevés helyen lehetett 
behajtani, így az ott lakóknak 
egyfajta biztonságot adott ez a 
fajta zárt világ. Aztán a meg-
ígért szolgáltatói központ he-
lyett egy hónapról a másik-
ra egy ötemeletes erődítmény 
emelkedett ki a lakóparkban, 
amely még úgy is elképesztő 
többletforgalmat hozott a Tó-
városba, hogy a lakások felét el 
sem adták még.

A társasházakba költözők 
– más lehetőségük nem lévén 
– az Ungvár utcán keresztül 
indultak reggelente munká-
ba, illetve tértek haza estén-
ként. A környék lakói megke-
resték Bocsák Istvánnét, a terü-
let önkormányzati képviselő-
jét, hogy segítsen megoldani a 
problémát. A képviselőasszony 
vállalta, hogy közvetít a lakók 
és a városvezetés között.

„Két éve kerestek meg elő-
ször ezzel a problémával, hogy 
még egy behajtóra szükség 
lenne a megnövekedett forga-
lom miatt. Több lehetőség me-
rült fel megoldásként – pél-
dául a Nándorfehérvár utca 
vagy a Szabadka és a Kossuth 
utca kereszteződésének meg-
nyitása. Végül az utóbbi került 
megtervezésre. Polgármester 
úr szerint is egy ilyen kérdés-
ben a lakóknak kell dönteni-
ük” – fogalmazott a Fidesz he-
lyi politikusa, aki maga is a la-
kóparkban él.

Hogy miért a második le-
hetőség maradt végül a ka-
lapban? Nos, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt., mint a Kossuth 
Lajos utca kezelője, a csomó-
pont kialakításával kapcso-
latban kiadta állásfoglalását, 

amely szerint a kért csomó-
pont oly módon építhető meg, 
hogy a Szabadka utca felől 
jobbra csak kisívben Dunake-
szi központja felé, Fót irányá-
ból pedig kisívben a Szabadka 
utca felé engedélyeznék a ka-
nyarodást.

A város vezetése úgy dön-
tött, rábízza a döntést a lakók-
ra, nyissanak-e egy újabb be-
járót a Tóvárosban. A 25/2011.
(II.17.) számú határozatában 
előírta, hogy véleménynyil-
vánításra hívja a lakóparkban 
élőket a Széchenyi István Ál-
talános Iskolába március 19-re 
8 és 19 óra között (Dunakeszi, 

Károlyi u. 23.). Kik fejezhetik 
ki a véleményüket? Részt vehet 
minden nagykorú személy, aki 
a lakóparkban található utcák 
– Arad utca, Bátorkeszi utca, 
Eszék utca, Huszt utca, Kassa 
utca, Kismarton utca, Kolozs-

vár utca, Nándorfehérvár utca, 
Szabadka utca, Szálender utca, 
Széchenyi utca páros oldala, 
Székelykeresztúr utca, Ungvár 
utca – valamelyikében lakik és 
azt érvényes személyi azonosí-
tó okmánnyal és érvényes lak-
címkártyával igazolja a hely-
színen.

„Nagyon jónak tartom, hogy 
egy ilyen fontos kérdésben a la-
kók kifejezhetik véleményüket. 
Nehéz lesz a döntés, hiszen fel 
kell mérnie az itt élőknek, hogy 
a forgalom csillapítása érdeké-
ben feladják-e ezt a biztonsá-
got nyújtó bezártságot. Min-
denkinek végig kell gondolnia, 

hogy a változás összességében 
több hasznot hoz-e, mint eset-
leges negatívumot.” – jelentet-
te ki Sipos Dávid, aki szintén a 
Tóvárosban él.

Nos, nem lesz egyszerű a 
döntés, hisz azok, akik a Ko-
lozsvár utca és az Ungvár ut-
cában élnek, bizonyosan a nyi-
tás mellett teszik le a voksukat. 
„Egyszerűen egy nap kétszer, 
hosszú órákon keresztül pokol 
az életünk a hatalmasra növe-
kedett forgalomtól. 

Nemcsak a zaj, hanem a ben-
zingőz által okozott ártalom is 
lassan kibírhatatlan” – mond-
ta egy fiatal anyuka, aki el-
árulta, nem véletlen, hogy 
megnövekedett az eladásra 
váró házak száma. Abban is 
biztos, hogy azok, akik a Ko-
lozsvár és az Ungvár utcában 
élnek, biztosan a változás mel-
lett döntenek majd.

A Szabadka utcában élő Ta-
más és felesége első hallás-
ra támogatta az ötletet, aztán 
pár perc után megváltoztat-
ták a véleményüket. „Egyrészt 
nem szeretném, ha a Szabad-
ka utca eddig is nagy forgalma 
tovább növekedne. Másrészt, 
miután majd csak jobbra kis-
ívben lehet majd kikanyarod-
ni a csomópontban, így azok, 
akik a 2/A felé mennek regge-
lente, ugyanúgy a megszokott 
útvonalat lennének kénytele-
nek használni. Harmadrészt 
nekünk az új otthonunk kivá-
lasztásánál igenis fontos volt, 
hogy egy bizonyos zárt körzet-
ben élhetünk majd” – sorolta 
érveit a középkorú férfi.

– molnár -

Ami az egyik utca lakóinak jó, az a másiknak nem 

Saját kezükbe veszik 
a sorsukat a tóvárosiak

a tÓváros lakÓparkban élők közül többen azzal a kéréssel keresték Meg dunakeszi város önkor-
Mányzatát, hogy a kossuth lajos utCára a szabaDka utCára történő kihajtás lehetősé-
gét próbálják megteremteni. a város vezetése neM zárkÓzik el az átalakítástÓl, áM csak akkor 
kezd bele a projektbe, ha Március 19-én a lakÓparkban élők többsége a nyitás Mellett dönt.

A tóvárosiak március 19-én véleménynyilvánító 
szavazással döntenek az ügyben
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KÖZÉlEt

A lakosság, a környéken működő 
vállalkozások, a nap mint nap 
arra közlekedők ezrei értetle-
nül állnak a mozdulatlanság lát-

tán, nem értik miért nem haladnak a mun-
kálatok. A Nemzeti Infrastrukturális Zrt. 
beruházásában – Bajcsy-Zsilinszky utca – 
Kossuth Lajos utca – Fóti út – Verseny utca 
(Luther Márton tér) kereszteződésében – 
megvalósuló körforgalmi csomópont mun-
katerületét 2010. szeptember 20-án átadták a 
kivitelezőnek, aki október 28-án megkezdte 
a munkálatokat. A kivitelezés tervezett befe-
jezése – már módosított időpontban – 2010. 
december végén sem történt meg. A környék 
lakói nem értik a csúszás okát, hiszen a fel-
vonult munkagépek jelenleg is a területen 
vannak – igaz nem dolgoznak.  A Fóti út-
ról a Kossuth Lajos utcába terelt – jelentősen 
megnőtt – forgalom igencsak megviselte az 
út állagát. A lakók közül többen fordultak le-
vélben és telefonon szerkesztőségünkhöz és 
az önkormányzathoz, akik nehezen tolerál-
ják a hónapok óta tartó „felfordulást”

Megkeresésünkre a város országgyűlési 
képviselője, Dióssi Csaba polgármester el-
mondta, hogy ők is értetlenül állnak a tör-
téntek láttán. –  Az önkormányzatnak "csu-
pán" annyi köze van a beruházáshoz, hogy 
befizette a közel 35 millió forint önrészt. A 
körforgalmi csomópont – melyre mint bal-
esetveszély közlekedési csomópont átépítése 
címen nyertünk pályázati támogatást –  be-
ruházója a Magyar Állam, vagyis a Nemze-
ti Infrastrukturális Zrt., a kivitelező pedig a 
Colas Zrt. – húzta alá immár sokadik alka-
lommal a polgármester. – Egyszerűen nem 
tudom elfogadni, hogy egy negyven ezres vá-
rossal minden következmény nélkül megte-

heti bárki is, hogy hónapok óta – ilyen vagy 
olyan ok miatt – nem dolgoznak a munka-
területen – adott elégedetlenségének hangot 
a polgármester, aki a munkálatok mielőbbi 
befejezését sürgeti a beruházónál.  

Az üggyel kapcsolatban megkerestük 
Loppert Dánielt, a Nemzeti Infrastrukturá-
lis Zrt. kommunikációs vezetőjét, aki kérdé-
seinkre készséggel válaszolt.

– A lakosság és a környéken tevékenykedő 
vállalkozások értetlenül állnak a munkála-
tok elhúzódása előtt. Nem értik, hogy mi-
ért nem halad a beruházás, miért torpant 
meg a kivitelezés? A kivitelezési munkála-
tok miatt kialakított forgalomterelés rend-
kívül megterheli a Kossuth Lajos út forgal-
mát, megnehezíti az ott élők életét. 

– A csomópont kivitelezésének befejezé-
se különböző okok egyidejű felmerülése mi-
att került át 2011-re. Több hátráltató tényező 
is felmerült a fejlesztés kapcsán, mindemel-
lett az állami közutakon a közútkezelői hoz-
zájárulás szerint építési munkákat novem-
ber 15-e után és március 15-e előtt végezni 
nem szabad, ennek okán nem folynak jelen-
leg építési munkák a csomópontban.

– A forgalmi csomópont építése miatt 
csak a felbontott úttesten keresztül tudják 
a Verseny utca felől megközelíteni az élel-
miszerüzletet, a városi könyvtárat és egyéb 
szolgáltatóegységet a gyalogosan közleke-
dők. Sokan rendkívül balesetveszélyesnek 
tartják a gyalogos közlekedés feltételeit.

– Az üzletek továbbra is megközelíthetők, 
ugyanis a vásárlók részére ugyanott van biz-
tosítva parkolási hely, mint az átépítés előtt, 
(a zöldséges és a húsbolt épülete mellett a 
fenyvesben), a parkolóhely jelenleg, és az 
építés egész ideje alatt ugyanazon a bejára-

ton közelíthető meg, mint az átépítés előtt. A 
gyalogosforgalom számára pedig az építési 
területen a téli leállás idejére biztosítva van 
az átjárás, az üzletek ugyanazon az útvona-
lon közelíthetők meg, mint az építés meg-
kezdése előtt.

– A város polgárai nagyon nehezen tud-
ják tolerálni, hogy a körforgalmi csomó-
pont nem készült el a korábban jelzett idő-
pontig. Egyes hírek szerint néhány közmű 
nyomvonalának újratervezése és kiépítése 
miatt csúszik hónapokkal a beruházás!? 

– Forgalomterelési, közműkiváltási prob-
lémák ugyanúgy hátráltatták a fejlesztést, 
mint a csapadékos időjárás, ezek egyidejű 
felmerülése, valamint a fent említett okok 
miatt csúszik a beruházás.

– Mikorra várható a beruházás átadása, 
az új körforgalmi csomópont üzembe helye-
zése? – kérdezik olvasóink naponta.

– A csomópont kivitelezésének új terve-
zett befejezési időpontja 2011. május 31. A 
beruházás befejezésének gyorsítása termé-
szetesen az építtető és a kivitelező érdeke is, 
a beruházó és a kivitelező mindent megtesz 
csomópont új határidőre történő átadása ér-
dekében. A kivitelezés folytatásával meg kell 
várni a közútkezelő által a tavaszi munka-
kezdésre engedélyezett időpontot (március 
15.), de téli időjárási körülmények között ez 
előtt nem is lehetne az előírásoknak megfe-
lelő minőségű munkákat végezni – válaszol-
ta kérdésünkre a kommunikációs vezető. 

Néhány nap és március idusát írjuk, a jó 
idő is beköszöntött, így már minden akadály 
elhárult a munkálatok folytatása elől. Eljött 
a tettek ideje…

Vetési Imre

Mikor zárul be a kör?

a hír hallatán a dunakesziek több-
sége örült, hogy hosszú éVek 
után Végre megépül a Vasúti 
felüljárónál ‒ a négy út ke-
resztezőDésében ‒ a körfor-
galmi Csomópont. ki gondol-
ta volna akkor, hogy túl korai 
a lelkesedés, hiszen alighogy is-
Mertté vált az önkorMányzat pá-
lyázati sikere, az előző korMány 
a válság Miatt visszavonta az 
elnyert táMogatást. az újabb 
nekiveselkedés után tavaly elkez-
dődtek a Munkálatok, Melyek 
rövid idő Múltával a tétlenségbe 
torkollottak. újabb és újabb idő-
pontok láttak napvilágot az át-
adás várhatÓ dátuMárÓl, de Min-
den Más Mozdulatlanul áll…



– A legmarkánsabban ez a kérdés a város 
alagi területén merült fel, ahová az utóbbi 
évek ingatlanfejlesztéseinek köszönhető-
en több száz család költözött, melynek kö-
vetkeztében a szeptemberben induló tan-
évben már nem tud minden első osztá-
lyos korú gyermeket fogadni körzetéből a 
Széchenyi István Általános Iskola. Míg a 
város „öreg” magjában létszám hiánnyal 
küzd a Szent István Általános Iskola, ad-
dig a Széchenyi iskola körzetében a nagy-
jából 160 első osztályos korú gyermek kö-
zül csak 90 kisdiákot tud felvenni az ok-
tatási intézmény. De így is zsúfolt, 30 fős 
osztályokkal indulhat a 3 új első osztály 
ősszel – tájékoztat Bocsák István Károlyné 
önkormányzati képviselő, a város család-
ügyi tanácsnoka. – Több gyermeket képte-
len elhelyezni a Széchenyi iskola – mond-
ja határozottan a civilként évtizedekig fel-
sőfokú oktatási intézményt irányító pe-
dagógus. – Objektív okok miatt nem tud 
eleget tenni törvényi kötelezettségének az 
alagi iskola, mivel a közelmúltban megva-
lósított nagyívű felújítás és bővítés után 
sem rendelkezik az ugrásszerűen megnőtt 
igényeknek megfelelő férőhellyel. Ezért a 
gyermekek és a törvényesség megtartása 

érdekében a képviselő-testület összevon-
ta a Széchenyi és a létszám hiánnyal küz-
dő Szent István iskola beiskolázási körzet-
határát. 

Bocsák István Károlyné megérti a gyer-
mekük jövőjéért aggódó szülők kételyeit, 
ugyanakkor igyekszik megnyugtatni őket, 
hogy az iskola összevonás semmilyen ne-
gatív hatással nem lesz gyermekük iskolai 
nevelésének színvonalára. A Széchenyi is-
kolában összehívott lakossági fórumon el-
mondta, az Önkormányzat igyekszik meg-
oldani a feladatot, amelyben a szülők kép-
viselőinek véleményét is több alkalommal 
meghallgatták már. Jelenleg az ő kéréseik-
nek törvényességi vizsgálata zajlik.

– Bízom benne, hogy minden érintett 
szülő belátja, hogy az önkormányzat a ki-
alakult helyzetben a gyermekek érdeke-
it figyelembe véve választotta a lehető leg-
jobb megoldást. A két körzet összevonásá-
val feloldottuk a törvényességi aggályokat 
– érvel a képviselő asszony.  

VáltoZtatás
a GYErEKEK ÉrDEKÉBEn

– Nem számokban, hanem a gyermekek 
iránt felelősséget érző pedagógusként és 
önkormányzati vezetőként gondolkodva 
hoztuk meg döntésünket. Nem hagyhat-
tuk figyelmen kívül azt sem, hogy a város 
„öreg” részén működő Szent István isko-
la körzetében jóval kevesebb gyermek él, 
szinte üres az elsősöket váró két tanterem. 
Nagy empátiával, higgadt és okos párbe-
széddel kulturáltan kezelhető a kialakult 
helyzet, minden elsőosztályos korú gyer-
mek számára biztosítja az iskolába járás 
feltételeit az önkormányzat. Ennek érde-
kében vontuk össze a két körzetet, és mű-
ködik egy intézményként a két iskola. Fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy a képvise-
lő-testület februári döntésekor kimondta, 
hogy a két iskola összevonása az intézmé-
nyi autonómia megőrzése mellett valósul 

meg. Mindkét intézmény megőrzi peda-
gógiai programját és élő hagyományrend-
szerét. Az iskolák saját munkatervük alap-
ján fogják végezni éves szakmai munkáju-
kat, a gesztor szerepét a Szent István iskola 
látja el, melyet a törvény szerint főigazgató 
irányít. A tagintézmény iskola élén igaz-
gató marad, aki irányítja az intézmény te-
vékenységét. Ennyi lesz a változás, min-
den más marad a régiben, a pedagógusok 
és a régi diákok semmi változást nem fog-
nak érzékelni – jelentette ki határozottan 
Bocsák István Károlyné. 

A Széchenyi István Általános Iskola 
Alag első oktatási intézménye, jelenleg 535 
tanuló befogadója. Az iskola körzetében az 
utóbbi években több lakópark is épült egyi-
dejűleg, ezért – ellentétben az elmúlt évti-
zedek negatív tapasztalataival – óriási lét-
számban érkeznek diákok intézményünk-
be. A város egységes beiskolázási koncep-
ciójában a mi iskolánk 3 osztályt indíthat, 

Határok nélkül –  a gyermekekért
a Ma Már közel negyvenezer lélekszáMú dunakeszi az utÓbbi években jelentős változásokon 
Ment át, aMely a település szerkezetében bekövetkezett átalakulások Mellett Markánsan MegMu-
tatkozik a robbanásszerűen Megnőtt lakosságszáMban is. a közel nyolCszáz éVes Dunake-
szi egykori központjában létesült intézmények a Dinamikus tempóban megValósuló 
fejlőDés köVetkezményeként fölDrajzilag minD táVolabb kerültek a nagy lélekszá-
mú lakóparkoktól. ez a változás jelentős hatással van az iskolai körzethatárokra is, Me-
lyeket az élet írta új helyzetnek Megfelelően alakított át az önkorMányzat. ez a változás egyik 
intézMény Munkáját seM befolyásolja. Mind a pedagÓgiai prograMjaikban, Mind pedig hagyo-
Mányaikban és sajátosságaikban önállÓ intézMények Maradnak. a döntés sokkal inkább arra 
szolgál, hogy a körzetek egyesítésével könnyítse az eddigi beiskolázási probléMákat.
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Tóthné Czimmermann Judit igazgató,
Széchenyi István Általános Iskola

Bocsák István Károlyné önkormányzati 
képviselő, családügyi tanácsnok
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a felvehető létszámon túl fennmaradó le-
endő elsősök sorsa előre nem tervezhető – 
tájékoztat Tóthné Czimmermann Judit, a 
Széchenyi István Általános Iskola igazga-
tója. – Az eddigi gyakorlat szerint a szü-
lők – szabad iskolaválasztási lehetőségük-
kel élve – más településeken vagy a város 
egyéb intézményeiben próbáltak és várha-
tóan próbálnak helyet találni gyermeke-
iknek, de már az idei tanévben is gondot 
okozott azoknak – a mi iskolánkat válasz-
tó – szülőknek a helyzete, akiknek gyer-
mekeit nem tudtuk fogadni. Ugyanezt a 
problémát élte meg a Fazekas Mihály Ál-
talános Iskola is. Az érintett tanulók a vá-
ros iskoláiba, illetve a szülők által válasz-
tott intézményekbe nyertek felvételt. 

A képviselő-testület által elfogadott elvi 
döntés a Szent István Általános Iskola és a 
Széchenyi István Általános Iskola átszer-
vezése váratlanul érte az iskola dolgozó-
it és a szülők közösségét, de az első indu-
latokat a közös gondolkodás váltotta fel – 
mondja higgadtan az igazgató asszony. 

tÖBB GEnEráciÓs
KÖtőDÉs

– Bár sok kérdés még megoldatlan, és a 
szervezeti átalakulás gyakorlati része ki-
dolgozásra vár, bízunk abban, hogy nagy 
múltú iskolánk egy előremutató szakmai 
megoldás részese lehet. A szülők és a velük 
egyetértő pedagógusok Dunakeszi és Alag 
legrégebbi iskolái között olyan közös igaz-
gatású intézményi egységben gondolkod-
nak, melyben mindkét iskola megőrizheti 
önállóságát, ez alapdokumentumaikban is 
rögzítésre kerülhet, és megőrizve hagyo-
mányaikat folytathatják eddigi eredmé-
nyes munkájukat. 

Iskolánkban többgenerációs folyama-
tok figyelhetők meg a tanulók, szüleik és 
nagyszüleik révén, akik mind ide jártak, 
nagyon erős érzelmi kötődés alakult ki a 
szülők, diákok és a pedagógusok között. 
Fontos alapelveink között szerepel az alap-
készségek megfelelő fejlesztése, az ismere-
tek alkalmazását biztosító helyzetek gya-
korlása, módszertani sokszínűség, a tehet-
séggondozás, a problémamegoldó gondol-
kodás. Intézményünkben kb. egy évtizede 
zajlik iskolaotthonos oktatási forma, mely 
az alsó tagozatos osztályok szervezésének 
egyik rendező elve. Ehhez járul hozzá az 
az innovatív tantestület, melynek 24 éve 
vagyok tagja, negyedik éve vezetője. Mun-

katársaimmal együtt azon leszünk, hogy 
szolgáltató és gyermekközpontú szemléle-
tű intézményként alapfeladatainkat ellás-
suk, és Alag múltjának méltó őrzői, Szé-
chenyi István hitvallásának méltó követői 
legyünk – foglaltatta össze az intézmény 
ars poeticáját Tóthné Czimmermann Ju-
dit igazgató. 

Az új intézményi struktúrában Eich 
László, a Szent István Általános Isko-
la igazgatója az együttműködésre kíván-
ja helyezni a főhangsúlyt. Ennek alapja az 
a bizalom, amely a korábbi együttműkö-
dések során kialakult a két iskola vezetése 
között. – Dunakeszi legrégebbi és az alagi 
iskola együttműködése révén a város leg-
nagyobb intézménye jön létre, amely a pe-
dagógiai munka gazdagítása, a szellemi 
tőke koncentrációja révén rendkívül sok 
előnnyel jár majd. A közös munkában a 
partnerközpontú együttműködést tartom 
a legfontosabbnak, amely jelentősen növe-
li az iskola érdekérvényesítő képességét is. 
A két intézmény közös tevékenysége növe-
li a pályázati sikerek esélyét, gazdagítja a 
továbbképzések színvonalát és a tehetség-
gondozást. Közös erővel tovább fejleszt-
hetjük a település oktatásügyét, intenzí-
vebben kapcsolódhatunk be a tehetséghá-
lózatba – mondta a direktor úr. 

Eich László jó példaként az Eszterlánc 
Óvoda tehetségpontként elért sikereit em-
lítette. A Szent István iskolát két éve irá-
nyító igazgató külön hangsúllyal beszélt 

az egy szervezeti egységben tevékenykedő 
tantestületek önálló pedagógiai program-
jainak jelentőségéről. – Garantált mind-
két intézmény pedagógiai autonómiája – 
oszlatja el a kételyeket Eich László, aki ter-
mészetes emberi megnyilvánulásnak tart-
ja, hogy ismeretlenként fenntartásokkal 
fogadják személyét az alagi iskolában és 
a szülők körében. – Így volt ez két éve is, 
amikor megválasztottak egy évre a Szent 
István iskola élére. Megköszöntem a bizal-
mat, és azt kértem a képviselő-testülettől, 
hogy egy év elteltével a munkám, a meg-
nyilvánulásaim alapján ítéljen meg.  Meg-
tették, megválasztottak öt évre. Most ezt 
kérem a Széchenyi iskola és a szülők kö-
zösségétől is. Eddig is és ezután is a kö-
zösségformálás és a partnerközpontú mű-
ködés a kiemelt célom. Az általam képvi-
selt támogató, inspiráló vezetési módszer 
a jó munkahelyi légkör garanciája. Min-
denben támogatni kívánom a tantestület 
és a szülői közösség pozitív kezdeménye-
zéseit. Jelmondatom: „Ha jót teszel a gyer-
meknek, akkor csináld!” Komoly szakmai 
munkával és hiteles emberséggel szeret-
nék példát mutatni a kollégáknak, a gyer-
mekeknek és szüleiknek. 

partnErKÖZpontú 
mŰKÖDÉs

Meggyőződésem, hogy egy év elteltével, 
a „viharok” elcsendesedésével, az alkotó, 
oktató-nevelő munka folytatásával, a „Szé-
chenyis hagyományok” ápolásával tovább 
gazdagodik a 100 éves alagi iskola múltja. 
Személyemben is garantálom, hogy a Szé-
chenyi iskola tagintézményként is megőr-
zi függetlenséget, az alagi hagyományok 
zászlóvivőjeként végezheti tevékenységét, 
hiszen ne felejtsük el, hogy a körzethatá-
rok módosítása, az összevonás a szeptem-
berben iskolába jelentkező első osztályo-
sok kulturált elhelyezése érdekében törté-
nik – húzta alá Eich László. 

Ezekben a hetekben nagy szükség van 
az egymás iránti bizalomra, az együttmű-
ködési készségre és a nyitottságra, amely 
hozzájárul a két intézmény gördülékeny 
együttműködéséhez. Az okos párbeszéd, 
a bizalom – ha gyakoroljuk – átsegít ben-
nünket minden nehézségén – zárta beszél-
getésünket Bocsák István Károlyné.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress, Katona M. István

Határok nélkül –  a gyermekekért

Eich László igazgató,
Szent István Általános Iskola

oKtatás
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körzeti képviSe lőiNk jeleNtik

Tisztelettel köszöntöm a körzetem lakó-
it, akik itt a Dunakeszi Polgár városi ma-
gazin oldalain is követik a város életét! 
Az elmúlt időszakban is érkeztek hoz-
zám kérések, ötletek, melyek a lakótelep 
problémáira keresnek megoldást, ezeket 
köszönöm és várom a továbbiakban is! 

A Garas utca közlekedési gondjával 
keresett meg Petrovics Ferenc úr, aki azt 
javasolja, hogy a Garas utca is legyen 
egyirányúsítva, mint a vele párhuzamos 
Fillér utca, csak ellenkező irányba, így 
meg lehetne oldani a sokszor előfordu-
ló kellemetlen helyzeteket, amit a mind-
két oldalon parkoló autók miatt leszűkült 
úttest okoz. Szeretném kérni mindazok 
visszajelzését, akik egyetértenek ezzel 
az elképzeléssel, s persze azokét is akik 
ellenzik valamiért! Amennyiben támogat-
ják ezt az elképzelést, a megfelelő bizott-
sághoz beadom a javaslatot. E-mailben 
a dkgesz@dunaweb.hu címre, vagy le-
vélben a Garas utca 4. számra juttassák 

el észrevételeiket. Előrehaladtunk a par-
kolók bővítésének kérdésében is. Az elő-
ző testületi ülés utáni egyeztetésen min-
denki támogatta ezt a fontos feladatot. E 
mellett a Casalgrande téren lévő közle-
kedési gondokra is megoldást kerestünk, 
ahol hiányzik a korlát, vagy megrongá-
lódtak a feljárók, javításra vagy új kiala-
kítására lesz lehetőség. 

Arra kérem a körzetben élőket, és a 
máshonnan erre áthaladókat, hogy foko-
zottan figyeljünk oda a gyermekekre és 
idősekre a közlekedésben, mert sajnos 
őket érinti a legtöbb előforduló baleset. 
Továbbra is várom a körzetből a jelzése-
ket, ötleteket, mivel tudjuk jobbá, szebbé 
tenni városunkat! Természetesen legkö-
zelebb is beszámolok minden fontos a 
lakótelepet érintő kérdésről!

Tisztelettel:
Seltenreich JózSef

a 4. számú körzet képviselője

Elhárított  
műszaki gondok

Örömmel üdvözlöm a 3. számú vá-
lasztókerület híreinek olvasóit. Az 
Önkormányzati választások óta el-
telt mintegy 5 hónapban több lakos-
sági bejelentést, problémát sikerült 
orvosolnunk. 

Például a Gyártelepen a Körönd 
területén nem működött a közvilá-
gítás. A Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Osztályával közösen felvettük 
a kapcsolatot az ELMŰ illetékesei-
vel, akik rövidesen elhárították a hi-
bát. 

Hasonló problémák voltak a Szent 
Mihály-templom díszkivilágításával 
is, amelyet szintén az ELMŰ segít-
ségével oldottunk meg. 

Lakossági kérésre a Gyártele-
pen a körönd és környékén a forgal-
mi rend betartásának ellenőrzését 
kezdte meg a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság. 

Jó ütemben halad a Szakorvosi 
Rendelő Intézet mögötti területen a 
60 férőhelyes gépjármű parkoló ki-
alakítása, amely várhatóan hamaro-
san elkészül. 

A választókerületben történt ese-
ményekkel kapcsolatban az aláb-
bi elérhetőségen várom ötleteiket, 
észrevételeiket. 

E-mail: joszabo01@t-online.hu, 
Telefonszám: 27/635-129 (esti órák-
ban). A következő fogadóóra idő-
pontja 2011. március 24. (csütör-
tök) 18.00 óra, Helyszín: Szent Ist-
ván Általános Iskola (Táncsics utca 
4.) főbejárattól balra eső földszinti 
tanterem.

Tisztelettel:

Szabó JózSef

a 3. számú körzet képviselője

Javuló tömegközlekedés

Helyi tömegközlekedés szervezés téma-
körében, a polgármesteri hivatal szakkér-
désekben felelős kollégáival közösen át-
tekintettük a Volánbusz és az Hivatal ál-
tal közösen végzett forgalomszámlálási 
adatokat, valamint a Társaság ezzel kap-
csolatos változtatási javaslatait. 

Szem előtt tartva a város adófizetőinek 
érdekeit, valamint a Vasútállomás megkö-
zelíthetőségére vonatkozó lakossági igé-
nyeket, körvonalazódni látszik az új me-
netrend struktúra, amelyet a Társasággal 
soron következő személyes egyezteté-
sen szeretnénk véglegesíteni. A Gardé-
nia közben tapasztalható füst kapcsán, a 
környezetvédelemért felelős tanácsnok 

úr közbenjárásával, a helyszíni szemlét követően, remélhetőleg sikerült eloszlat-
nunk a lakók aggodalmát a közeli műhelyből távozó füst környezetre ártalmatlan jel-
legét illetően. Alagligeti probléma a parkolási helyzet megoldatlansága. Kezdemé-
nyezésemre, napirendre került annak vizsgálata, hogy a Lakópark környezetében 
mely területek alkalmasak parkolóhelyek kialakítására. 

                                                                                 Tisztelettel:

thoma cSaba

a 8. számú körzet képviselője

Új elképzelések a Garas utcában
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Örömmel tájékoztatom Kedves Lakótár-
saimat, hogy az idei évben is folytattuk 
a hagyományokat, és a Napsugár Idő-
sek Otthonában, a Dunakeszi Kincsem 
köz 1. szám alatt megrendezésre került 
a farsang. 

A körzet képviselőjeként örömömre 
szolgál, hogy több idős lakó is tevéke-
nyen részt vett a kulturális programok le-
bonyolításában. Fiatalok és idősek ösz-
szefogva hozták létre azt a csodálatos 

délutánt. A Radnóti Miklós Gimnázium 
10. osztályának tanulói a Váci Piarista 
Gimnázium, valamint a Szent Mihály Plé-
bánia hittanos csoport tagjaival szervez-
ték a műsort. 

A diákok pályázatot nyertek a Társa-
dalmi Szolidaritási programra. Segítik a 
kulturális rendezvényeket, sokat foglal-
koznak az idős emberekkel. Az ünnep-
ség után a diákok állófogadást rendeztek 
a kedves vendégek és lakók részére. A 
hagyományt jövőre is folytatjuk, az év fo-

lyamán több kulturális programot szeret-
nénk szervezni. Mindenki alkotó, segítő 
munkáját  ezúton is köszönjük.

 
Tisztelettel: 

fodor Sándorné  
a 7. számú körzet képviselője
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körzeti képviSe lőiNk jeleNtik

A Szabadka utca 24/b. szám 
alatt megnyílt a Tóváros 
Gyógyszertár, amely nem-
csak a tóvárosiaknak jelent 
örömet, hanem a környéken 
lakóknak is. A hosszú nyit-
va tartás a munkából érke-
zők számára is biztosítja a 
gyógyszer kiváltás, illetve 
vásárlás lehetőségét. Az is 
fontos, hogy a gyógyszeré-
szek nemcsak udvariasak és 
kedvesek, hanem az igénye-

ket messzemenően kielégí-
tik, ha éppen nincs raktáron 
a keresett gyógyszer, meg-
rendelik, s egy-két napon be-
lül hozzájut a paciens. 

A képviselő-testület dönté-
se alapján a tóvárosiak dönt-
hetnek arról, hogy a lakó-
park a Kossuth Lajos utca 
felől újabb ki- és behajtási 
lehetőséget kapjon. Mintegy 
két évvel ezelőtt – lakossági 
kezdeményezésre — kezd-

te vizsgálni az Önkormány-
zat a forgalmi változtatás le-
hetőségeit. Ennek alapján 
készült el a tanulmányterv 
a Szabadka utcáról a Kos-
suth utcára történő ki- és be-
hajtás lehetőségére. A város 
vezetői úgy gondolják, hogy 
ebben a fontos kérdésben 
az ott lakó emberek döntse-
nek. A demokrácia adta jo-
gokkal tehát ne csak négy-
évente éljenek az embe-
rek, hanem az őket érintő, 

az életminőségüket jelentő-
sen befolyásoló kérdések-
ben mindig legyen lehető-
ségük akaratuk kinyilvánítá-
sára. Minden felelősen gon-
dolkodó tóvárosi lakót kérek, 
adja le szavazatát március 
19-én,  08:00-19:00 óra kö-
zött a Széchenyi István Álta-
lános Iskolában (Dunakeszi, 
Károlyi u. 23.).

bocSák iStvánné 
a 9. számú körzet  

képviselője

Farsang az Idősotthonban

Tóvárosi népszavazás

Fót felé

Kossuth Lajos u.

Sz
ab

ad
ka

ut
ca

Centrum felé
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Sportpályafutása a sakk-kal kezdő-
dött 1973-ban, amikor édesapja levit-
te Solymosi tanár úr sakkedzéseire. A 
labdarúgás egész életében fontos sze-

repet játszott, édesapja a Kinizsi labdarúgó 
csapatát erősítette, majd edzősködött, később 
intézőként segítette a klubot, de már a nagy-
papa is ott focizott.

Általános iskolában kézilabdázott és aszta-
liteniszezett Kalmár tanár úrnál, és birkózott 
Hudra tanár úrnál, az 1. számú, ma Szent Ist-
ván Általános Iskolában. A labdarúgást a Vas-
utasban kezdte Gannai Győzőnél. A Budake-
szi Gimnáziumban, mely akkor a Vasassal 
működött együtt testnevelés tagozatos volt. 
A Vasasban focizott, birkózott, majd vissza-
került a Dunakeszi Vasutasba. Ifjúsági és Fel-
nőtt bajnokságokban már a családi hagyomá-
nyok szerint a Kinizsiben játszott, s az öregfi-
úk labdarúgó csapatában fejezte be labdarúgó 
pályafutását 2007-ben.

– Mi a legfontosabb feladat ma Dunakeszi 
sportéletében?

– Fontos feladatok állnak előttünk, mely a 
közeljövőben megjelenő sportkoncepcióban 
fog a nyilvánosság elé kerülni. Komoly szerke-
zeti átalakításra van szükség, a városnak át kell 
értékelni a sportban eddig végzett feladatait, s 
meg kell találnia a megújulás lehetőségeit. Ta-
nácsnokként nagyobb hatáskörrel s így persze 
nagyobb felelősséggel vagyok felruházva, mint 
a bizottsági rendszerben. Nagyobbak a lehető-
ségek és feladatok, s természetesen az elvárások 
is a sporttanácsnoki pozícióval. Négytagú ta-
nácsadói testület segíti a munkám, a megbíza-
tásunk mindig egy évre szól.

Első feladatunk a Sportkoncepció elkészí-
tése, ami több évre meghatározza városuk 
sportirányvonalát. Legfontosabb céljaink: a 
város lakosságának minél szélesebb körű be-
vonása a sportéletbe, és számukra minél szí-
nesebb sportági választék biztosítása. A gyer-
mek, diák valamint az utánpótlás korúak 
sportjának kiemelt támogatása. Új sportlé-
tesítmények építése, a meglévők jó állapotba 
hozása, karbantartása az önkormányzat irá-
nyításával. 

– Mi a legnagyobb gond?
– Mint mindenhol az anyagiak előteremtése 

a működéshez. De ma már talán ennél is na-

gyobb gondnak érzem, hogy a fiatalok egyre 
kevésbé fogékonyak a sportra, sok minden el-
vonja őket az egészséges mozgástól. A sportlé-
tesítmények száma a város méretéhez, lakos-
ságához képest kevés Dunakeszin. Az egyik 
nagyon fontos lépés lehet, hogy a MÁV tulaj-
donában lévő sportlétesítmények átkerülje-
nek az önkormányzat kezelésébe, úgy érzem, 
ez már jó úton halad. Ez a létesítmény a továb-
biakban is a sportéletet szolgálja majd, remé-
nyeink szerint még jobb minőséggel és széle-
sebb választékkal. 

– Sport és a család?
– A gyermek és diák sportot, és az után-

pótlás nevelést eddig is kiemelten támogatta 
az önkormányzat. A családoknak igyekszünk 
lehetőséget biztosítani arra, hogy minél több 
sportágból választhassanak. Cél a hagyomá-
nyos rendezvényeket megőrizni. 

A Gyermeknapot, Majálist továbbra is meg-
rendezni és új, sportot, játékos mozgást is ma-
gában foglaló programokkal színesíteni a vá-
ros közéletét.

– Milyen fejlesztésekre számíthatunk?
– Nagyobb előrelépésekre is lehetőséget ad-

nak az új törvényi szabályozások, az új kor-
mány számára láthatóan kitörési pont a sport, 
a testnevelés. A helyi vállalkozásoknak lehe-
tősége lesz, az egyik adó egy részét a sportfej-
lesztésekre fordítani. Erre a város közalapít-
ványt hozott létre, hogy ezt a forrást is bevon-
juk a sportcélú fejlesztésekbe. Felújításokat és 
új sportlétesítmények építését tegye lehetővé. 

– A két nagy sportegyesület egyesítése meg-
valósulhat-e?

– A Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sport-
egyesület és a Dunakeszi Vasutas Sportegye-
sület egyesítése csak a sportegyesületek sa-
ját elhatározásából történhet. A törvény ki-
mondja azt, hogy az, egyesületek önállóak és 
kívülről nem lehet irányítani csak a közgyű-
lés határozhat meg ilyen lépéseket, ilyen irá-
nyú kényszert vagy szándékot én nem érzé-
keltem eddig. Az egyesületek érdeke az, hogy 
Dunakeszi városban összehangolt és szerve-
zett legyen a sportélet.

– Ki segíti a munkátokat? 
– Elsősorban a város vezetése, Dióssi Csa-

ba polgármester úr és Erdész Zoltán alpol-
gármester úr is sportot kedvelő, támogató, ez 

nagyon fontos, s a képviselő testület is pozi-
tív hozzáállású e területen.  A minisztérium 
sporttal foglalkozó államtitkársága is új ala-
pokra helyezte az együttműködését az ön-
kormányzatokkal, már nem nekünk kell ki-
lincselni a lehetőségek felkutatására, hanem 
Madaras Ádám Főtanácsadó úr jött ki és sze-
mélyesen tájékoztatott, milyen pályázati lehe-
tőségei vannak az önkormányzatnak, milyen 
sportcélú támogatásokra, hogyan és milyen 
feltételekkel lehet pályázni. Még fontosabb és 
szimpatikusabb, hogy felmérik az igényeket is 
az önkormányzatok részéről mire van szük-
ség, milyen pályázatokat írjanak ki. 

– Hogyan látod a diáksport helyzetét?
– Örömmel mondhatom stabil, annak el-

lenére, hogy az állami támogatás az elmúlt 
években jelentősen csökkent vagy megszűnt. 
A stabilitás a jó, felkészült és odaadó szakem-
berek testnevelők munkájának és az önkor-
mányzat kiemelt odafigyelésének eredménye!

– Hogyan állunk a versenysport terén?
– Nagy hagyományaink vannak e téren, s 

ezt meg kell őrizni, sőt lehetőség szerint fej-
leszteni kell. Fontos a felnőttkori tovább spor-
tolás lehetőségének biztosítása, ezzel a vá-
ros hírnevének növelése, az egészséges élet-
mód. Persze itt már kisebb az önkormányza-
ti feladat, s nagyobb rész a szponzorokon és az 
egyesületek jó működtetésén múlik. Városi cél 
a sportorvosi ellátás visszahozása Dunakeszi-
re. Büszkén mondhatom el, hogy Dunakeszin 
igen sok sikeres sportoló, edző, sportvezető, 
testnevelő él. Jól kell működnie a kitünteté-
sek, jutalmak rendszerének is, hogy el tudjuk 
ismerni fontos tevékenységüket! 

– Mikor lennél elégedett?
– Soha, de elégedettebb leszek, ha az elkö-

vetkezendő négy évben megvalósulna egy új 
könnyűszerkezetes sportcsarnok, egy nagy 
műfüves pálya, valamint a meglévő sportléte-
sítmények állaga és felszerelése javulna. Fel-
adatomnak érzem, hogy minden évben egy–
egy új sportág jelenjen meg a városunkban. 
Igény van arra a lakosság részéről, hogy itt 
helyben találja meg a sportolási lehetőségét. 
Mi ebben akarunk segíteni, hogy élhetőbb, 
egészségesebb, sportosabb város legyünk. 

– Köszönöm a beszélgetést!
Kép és szöveg: Solymosi László

seltenreiCh józsef 
ifjúsági és sport tanácsnok,
Dunakeszi sportjáról
Március 2-án keresteM fel seltenreiCh józsefet, és köszön-
tötteM őt a közelgő 44. születésnapja alkalMábÓl. ennek ap-
ropÓján kérteM, beszéljen dunakeszi sportéletéről és az ön-

korMányzati tervekről. a kilencvenes évek elején a testnevelési egyeteM sportvezetői, Menedzseri 
szakán diploMázott. az önkorMányzatnak Megalakulása ‒ 1990 ‒ Óta tagja, az elMúlt években 
az ifjúsági és sportbizottság tagja, Majd 12 éve elnöke, jelenleg ifjúsági és sport tanácsnok. 

ÖnKormánYZati tanácsnoK
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– Minél több gyer-
meket igyekszünk meg-
érinteni a matematika 
szépségeivel, – fogalma-
zott Kirsch Ferencné ta-
nárnő, az iskola mate-
matikai munkaközös-
ségének vezetője. – Az 
idei tanévben eddig a negyedik osztály-
tól nyolcadikig 159 tanuló vett részt 14 féle 
matematikai versenyen. Városi, megyei, 
országos megmérettetéseken szerepeltek 
diákjaink. Az országos Bolyai csapatver-
seny megyei fordulóján értékes harmadik 
és hetedik helyezést értünk el, az orszá-
gos döntőn több száz iskola közül a 22. he-
lyet szereztük meg. Persze nem kizárólag 
a versenyek miatt igyekszünk Verbulecz 
Valéria igazgatóhelyettessel és Monokiné 
Papp Zita tanárnővel hármasban úgy ok-
tatni érdekesen ezt a tantárgyat, hogy mi-
nél több tanuló sajátítsa el magas szinten a 
matematika tudományát. Fontos ez a tan-
tárgy a továbbtanulás szempontjából is, 
mint ahogy a többi természettudomány 
megismerése is elengedhetetlen. 

– Közel három évtizedes múltja van is-
kolánkban az angol tagozatnak – vette át 

a szót Szentessy Ida ta-
nárnő, az idegen nyel-
vi munkaközösség ve-
zetője. – Negyedikben 
alapozzuk meg az an-
gol nyelv tanítását, ötö-
dik évfolyamon a mate-
matikai, a magyar nyelv 

és irodalom valamint az angol nyelvtu-
dás szintje alapján lehet bejutni az emelt 
szintű csoportba. Évfolyamonként 13-18 
gyermek tanulja heti öt órában a nyelvet. 
Erős tempót diktálunk Bárányné Bucsi 
Ilona kolléganőmmel együtt, s a külön-
böző nyelvi versenyeken szereplő tanít-
ványaink eredményei további erőfeszítés-
re ösztönöznek bennünket és diákjain-
kat. A versenyek közül például az országos 

Litteratum, London Bridge, megyei komp-
lex országismereti versenyeken a lelkes és 
ügyes tanulóink évek óta az 1-3. helyen vé-
geznek. A nyolcadik osztály végére a ta-
gozatos diákok általában megszerzik az 
alapfokú nyelvvizsgát. Kétévente korláto-
zott létszámban nyári angliai tanulmány-
utat is szervezünk. (Lapzártakor zajlott a 
Litterátum országos angol nyelvi verseny 
döntője, melyben több száz induló közül a 
legjobb húsz diák között négyen a Bárdos 
Iskolát képviselték.) 

– Minden tanév februárjában Lengyelné 
Nagy Margit kolléganővel végigjárjuk az 
óvodákat és keressük a nagycsoportos, is-
kolaérett gyerekek között azokat, akik ér-
deklődést mutatnak az éneklés, a zene 
iránt – mondta Altsach Gergely énekta-

nár és a Kicsinyek Kórusának karnagya. – 
A szülők szívesen fogadják javaslatainkat, 
hogy a csemetéjük az emelt szintű ének-
zenei képzésben kezdje meg tanulmánya-
it. Egyre többen tartják fontosnak, hogy 
gyermekük személyisége az ének-zene se-
gítségével harmonikusabban fejlődhessen. 
A Kicsinyek Kórusával legutóbb a Kodály 
Zoltán V. Magyar Kórusversenyen ezüst 
diplomát nyertünk. Most készülünk egy 
nemzetközi versenyre a Művészetek Palo-
tájába, ahol szeretnénk minél rangosabb 
minősítést elérni.

– Az emelt szintű ének-zenei osztályok-
ban a Kodály módszer alapján folyik az 
énektanítás – kapcsolódott a beszélgetésbe 
Kertészné Hidvégi Zsuzsa énektanár, a fel-
ső tagozatos Cantemus Kórus karnagya. – 

Sok gyerek jön el otthonról mindennapos 
családi problémákkal, mi pedig kialakí-
tunk bennük a zenei neveléssel egy emel-
kedettebb gondolkodásmódot. Szeretnénk 
elérni, hogy a zene fontossága előkelő he-
lyet foglaljon el nem csak a városban, ha-
nem a szülők gondolkodásában is. Nagy 
hangsúlyt fektetünk az énekkari munká-
ra, mindkét kórus rendszeresen és siker-
rel szerepel fesztiválokon és találkozókon. 
Karaink ebben az évben iskolánk kilenc-
ven éves, és ének-zenei tagozatunk negy-
ven éves évfordulójának méltó megünnep-
lésére készülnek. 

– Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy 
új sportágakkal is megismertessük a tanu-
lóinkat – folytatta Jancsikné Struve Kata-
lin, a testnevelés munkaközösség vezetője. 
– Így került bevezetésre például a Korfball 
Akadémia segítségével egy holland sport-
ág, a korfball. A gyerekek körében rö-
vid idő alatt népszerű lett. Az előző évek-
hez hasonlóan ebben a tanévben is kivá-
ló eredményeket értünk el labdarúgásban 
és atlétikában. A kiemelkedően tehetsé-
ges tanulóinkat a helyi sportegyesületek-
be irányítjuk.

– A tehetséggondozás célja iskolánkban 
alapvetően nem versenyeztetés, hanem a 
gyermekekben meglévő rejtett értékek fel-
színre hozása. Büszke vagyok eredménye-
inkre, sikereinkre, amelyeket iskolánk fo-
gékony, igényes, szakmailag megbízha-

tó tantestületének ösz-
szefogásával érhettünk 
el. Fontos pedagógiai 
célunk, hogy a nálunk 
végzett tanulók érdek-
lődési körüknek, élet-
céljuknak megfelelő 
úton induljanak tovább 

– fogalmazott a beszélgetés zárásaként 
Horváthné Szentléleki Katalin igazgatónő. 

Katona M. István
A szerző felvételei 

teHetSéggoNdozáS
a Bárdos iskolában

a 2005-ben alakult tehetséges Magyarországért alapítvány olyan társadalMi környezet létrejöt-
tének elősegítését tűzte ki célul, aMelyben Minden eMber tehetsége fontos érték, és a tehetségnek 
a Megbecsülése, fejlesztése, valaMint a tehetséges eMberek Megtartása közös feladat. talán Még 
kevéssé köztudott, hogy az alapítvány kezdeMényezésére Ma Már országszerte Március 25-e a „te-
hetség napja”. városunk tanintézMényei közül a bárDos lajos általános iskola az egyik, 
amelyben különös figyelmet forDítanak a tehetséges gyerekek képzésére, adottsága-
ik fejlesztésére. erről a tevékenységről beszélgettünk az iskola pedagÓgusaival.

Kultúra



A város vezetői tiszta képet sze-
retnének látni a gyermekétkez-
tetés helyzetéről, mivel koráb-
ban sok szülő panaszkodott, 

hogy gyerekeik nem eszik meg az ételt, 
nem ízlik nekik, néha még gyomorrontás 
is előfordult. Mivel a panaszok ismétlőd-
tek, a város vezetői úgy döntöttek, hogy a 
szülők bevonásával, egy hónapon keresz-
tül tesztelik az iskolai konyhák kínálatát. 
Az ételkóstolásban 9 szülő vett részt, aki-
ket az akció kezdete előtt szakemberek 
készítettek fel, megkaptak minden olyan 
hasznos és fontos információt, amely nél-
külözhetetlen volt az ellenőrzéshez. Az 
önkéntes munkát vállalók, akiknek érke-
zéséről előzetesen nem tudtak a gyermek-
étkeztetést végző konyhák, február 7-e és 
március 7-e között kóstolták az ételeket. 

A tesztelésben résztvevők nemcsak az éte-
lekről, hanem az étkezés feltételeiről is ké-
pet alkottak. A felmérésben résztvevő szü-
lők közül Bankós Andrea és Deákné Csete 
Zsuzsa elmondta, meglepetés volt sokuk 
számára, hogy milyen különbségek mutat-
koznak az iskolák éttermei között. Ahol a 
közelmúltban felújítások voltak, ott nagyon 
színvonalasak a körülmények, erre példa a 
Széchenyi iskola vagy a Szent István iskola, 
ahol a szülők összefogásával újították fel és 
tették hangulatossá az éttermet. Van, ahol 
még mostohák a körülmények. Előfordult, 
hogy nem tudtak tálaláskor folyamatosan 
melegíteni, a kicsit kihűlt ételt nem szívesen 

ették a gyerekek. Tapasztal-
ták, hogy a konyha által fő-
zött étel helyben fogyaszt-
va nagyon jó volt, de más 
iskolába szállítva, a szállí-
tás és az eltelt idő miatt, lé-
nyegesen romlott az álla-
ga. Fontos tapasztalat az is, 
hogy a tányérba kerülő ételek mennyiségén 
túl a pedagógusi munkában is különbsége-
ket láttak: van olyan iskola, ahol az a szem-
pont, hogy a gyerekek fegyelmezetten egye-
nek, és a pedagógusok ezt figyelik, és van 
olyan iskola, ahol a kísérő tanár ott áll a gye-
rekek mellett, mint egy édesanya ügyel arra, 
hogy tényleg megegyék a levest és a másodi-
kat is. Javasolják, hogy a Kőrösiben tapasz-
taltakat máshol is alkalmazzák. Azt is java-
solják, hogy az étlapon nagyobb hangsúlyt 
kapjon az egészségesebb étrend, mert kós-
toltak túl édesre főzött ételt is, talán azért, 
hogy a gyerekek szívesebben egyék. Indít-
ványozták, hogy legalább félévente kontrol-
lálják az éttermek kínálatát. 

A szülők tevékenységét koordináló 
Bocsák István Károlyné családügyi tanács-
nok szerint már most látható, hogy hasz-
nos munkát végeztek, és a korábbi negatív 
vélemények ismeretében meglepő, hogy a 
vártnál jobb kép tárult a kóstolást végzők 
elé. A szakmai szempontok alapján rögzí-
tett adatok elemzése után, az eredmény is-

meretében dönt majd az önkormányzat, 
hogy hol szükséges korszerűbb eszközök-
kel felszerelni egy-egy konyhát, vagy vál-
toztatni az étlapon, kulturáltabbá formál-
ni a környezetet. Mindenképpen tiszta ké-
pet akart kapni a gyermekétkeztetésről a 
városi önkormányzat. Ahol változtatáso-
kat fognak javasolni, ott egészen biztos, 
hogy lesz újabb kóstolás, vizsgálat. Ugyan-
is, mint Bocsák István Károlyné mondta, a 
tanácsnoki rendszernek éppen az a lénye-
ge, hogy a döntéstől, a folyamatot végigkí-
sérve, a változtatásokat javasolva, és azo-
kat ellenőrizve kell a munkát végezni.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

aKtuális

Dunakeszi  polgár

Mint előző lapszáMunkban beszáMoltunk rÓla 
az önkorMányzat erDész zoltán alpolgár-
Mester irányításával széles körű szakMai felMé-
rés keretében kontrollálja a városi gyerMekét-
keztetés színvonalát. az egy hÓnapon át tartÓ 
felMerés során az önként jelentkezett szülők 
– akiket szakeMberek és az önkorMányzat Min-
den részletre kiterjedően felkészített a feladat 
korrekt ellátására – Minden 
intézMényben Megvizsgálták 
az étkezdék felszereltségét, a 
felszolgált ételek Minőségét és 
Mennyiségét. 

Önkéntes 
szülők egy 
hónapon át 
vizsgálták 
a városi 
gyermekét-
keztetést. A 
tapasztala-
tokról részle-
tes elemzést 
készítenek az 
önkormány-
zat számára.

GyERMEKéTKEzTETéS:
kóstoltak és  

javasoltak a szülők
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A Farkas Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola zenetanárai rendkívüli, 
mesés hangszerbemutatóra invi-

tálták iskolánk alsó tagozatos tanulóit feb-

ruár 22-én 9 órára.  Az aulában berende-
zett helyszínen, a közel 270 kisdiákot pil-
lanatok alatt elvarázsolta Szkubán Judit, 
Császik Mónika és Frech’né Cziffra Emese 
tanárnő Tuba Tóbiás meséjével. A szomor-
kodó Tuba Tóbi - akinek mély hangja mi-
att a legjobb esetben is csak az „umpappa 
– umpappa” aláfestő szerep juthat a zene-
karban - történetén keresztül a gyerekek 
megismerkedhettek a szimfonikus zene-
kar hangszereivel. Az előadás sikerének 
kulcsa a mesélők lenyűgöző személyisé-

gében, a változatos zenei és képi anyagban 
rejlett. Persze az sem elhanyagolható, hogy 
az interaktív mesének tanulóink folyama-
tos résztvevői voltak, a szervezők mind-
végig számítottak együttműködésükre. 
Öröm volt hallani és látni a sok elvarázsolt 
gyermeket, a felhangzó közös dalokat, az 
önfeledt kacagást és az izgalom hangjait.  
Nagyszerű volt ez a közel 1 óra. Köszönjük 
a Művészeti Iskola tanárainak az élményt, 
és a játszva tanulást!

Kárpáti Zoltánné

A szerző Esztergomban született 
1952-ben, s ugyanitt érettségi-
zett a Temesvári Pelbárt Feren-
ces Gimnáziumban 1970-ben. 

Nevelőként kezdett dolgozni az értelmi fo-
gyatékosok visegrádi intézetében, közben 
1977-ben a gyógypedagógiai főiskolán, 
majd 1982-ben az egri tanárképző főisko-
la magyar-történelem szakán szerzett dip-
lomát. Eközben 1977-től Budapesten ki-
segítő-iskolai tanárként, 1983-tól az Ika-
rus című üzemi lap munkatársaként dol-
gozott, 1990-től az Új ember szerkesztője. 
Ezidáig több mint harminc könyve jelent 
meg, köztük számos regény és novellás 
kötet. Munkásságát 2004-ben József Attila 
díjjal ismerték el.

A házigazdai tisztet betöltő Kollár Albin 
nyugalmazott iskolaigazgató kérdéseire 
válaszolva mintegy két óra hosszat beszélt 
a vendég életéről, származásáról, munkás-
ságáról. Az apai ágon svájci származású 
Elmer István szólt többek között identitás-
ról, elidegenedésről, a történelem okozta 
egyéni lelki sérülésekről, a gondviselés lo-
gikájáról. S az est folyamán, mondanivaló-
ja illusztrálásaként néhány részletet felol-
vasott a Parasztbarokk, valamint a Ferenc 
József keserűvíz című regényeiből, s szólt a 
Börtönkereszt – börtönviselt katolikusok 
visszaemlékezései és a Gyökeret vertek a 

svábok. Emlékező képeskönyv című mun-
kái keletkezéséről.

Szóba került a Pest, Buda és pestkörnyé-
ki svábság történetéről készített nagysza-
bású tanulmánykötet, melynek egyik szer-
zője Elmer István volt. A kötetből kide-
rült, hogy a két világháború között igazol-
hatóan 200 ezer sváb származású polgár 
élt Magyarországon, s manapság számuk 
mintegy hatvanezerre becsülhető. Ezzel 
kapcsolatban elmondta az író, hogy ez a 
nagyarányú csökkenés jelentős részben 
annak tudható be, hogy a második világ-
háborúban az orosz hadseregben érvény-
ben volt egy parancs, mely szerint a német 
származásúakat el kell hurcolni. Emellett 
a háború utáni „lakosságcsere” eredmé-
nyeként nagy számban telepítettek ki né-
met származásúakat az országból.

Többször visszatérő gondolat volt az est 
folyamán az identitás kérdése. Ki a ma-
gyar? – tette fel a kérdést az író. Leszögez-
te, hogy magyarnak lenni vállalás kérdé-
se. A magyarországi németségről szólva 
példaként elmondta, hogy most készít egy 
könyvet egy Münchenben élő, szatmári 
német származású püspökről, aki Romá-
niából emigrált s kérdésére úgy fogalmaz-
ta meg identitását, hogy ő sváb vérbe ol-
tott becsületes magyar katolikus pap. Ezt a 
kettőséget kell magunkban táplálni, fogal-
mazott tanulságként Elmer István. A sa-
ját értékeinket adjuk hozzá ahhoz a közös-
séghez, amelyben élünk, folytatta. Ez az a 
hozzáadott érték, amiért a magyarorszá-
gi németek saját identitásukat, hagyomá-
nyaikat, kultúrájuk értékeit, álmait őrizni 
kell, mert ezt tudják pluszként hozzátenni 
annak a közösségnek az életéhez, amelyet 
magyar nemzetnek nevezünk. 

A találkozó kötetlen beszélgetéssel feje-
ződött be. 

Katona M. István
A szerző felvételei  

Kultúra

A hozzáadott érték
találkozás Elmer istván József attila díjas íróval

tartalMas, elMélyült továbbgondolásra késztető írÓ-olvasÓ ta-
lálkozÓt rendezett a kőrösi csoMa sándor általános iskola és 
a dunakeszi néMet kisebbségi önkorMányzat február 23-án az 
iskola könyvtárában. a résztvevők elmer istVán jÓzsef attila 
díjas írÓ-újságírÓval isMerkedhettek Meg. 

Különleges zeneóra a Kőrösiben
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Az idei báli szezonban számos 
bálra volt alkalmam ellátogat-
ni, melyek tapasztalatait ösz-
szefoglalva bátran állíthatom, 

hogy nívós, jól szervezett érdekes prog-
ramokkal tűzdelt egy hónapban volt ré-
szem.

A Széchenyi István Általános Iskola far-
sang alkalmával idén latinos díszben pom-
pázott január utolsó hétvégéjén. Nem csak 
az aula díszítése, de a programok is ebben 
a szellemben zajlottak, sőt még sok vendég 
öltözékét is a hangulathoz igazította.

A februári szezont általában hagyo-
mányszerűen a Fazekas Mihály Általános 
Iskola nyitja. Így volt ez idén is, ahol a tan-

testület tagjai nem csupán tánccal, hanem 
egy énekes produkcióval is megörvendez-
tették a közel háromszáz vendéget.

Véleményem szerint városunkban az 
egyik legszínvonalasabb jótékonysági bál-
ját minden évben a Radnóti Miklós Gim-
názium szervezi. Az idén tizenkettedik al-
kalommal megrendezett estről is csak fel-
sőfokban tudok beszélni. A bál a velencei 
karnevál varázslatos hangulatába repítette 
a szórakozni vágyó vendégeket, a jól ösz-

szeállított műsorról pedig a gimnázium 
jelenlegi és korábbi diákjai, illetve termé-
szetesen a tanárok gondoskodtak. Gyúró 
Tamás néptáncosai, Kránitz József táncok-
tatása, a tombola és a tánc évek óta fémjel-
zi a nagyszerű báli eseményt.

A tavalyi évben alakult Dunakeszi Ke-
rékpáros Sport Egyesület idén rendezte 
meg első támogatói vacsoraestjét hagyo-
mányteremtő céllal, ahol jórészt az egye-
sületi tagok és barátaik képviseltették ma-
gukat. Az elegáns bál meghívott vendége 
Nyári Károly zongoraművész volt. 

Úgy gondolom minden túlzás nélkül ál-
líthatom, hogy fiatalabbak és idősebbek, 
táncos lábúak és kevésbé táncosak is meg-
találták idén a számukra megfelelő báli 
programot a városunkban kínált számos 
lehetőség közül.

Legindi Tímea
Fotó: K®É - Pic

Báli körkép
a báli szezonban a dunakeszi lakosok 
száMos szÓrakozási lehetőség közül vá-
laszthattak, ha farsangi mulatozás-
ra Vágytak, hiszen az általános iskolai 
és giMnáziuMi jÓtékonysági bálok Mellett 
az ipartestület, a nyugdíjasok klubja, valaMint a tavaly alakult 
dunakeszi kerékpáros sport egyesület is színes prograMokat kí-
nált az érdeklődők száMára.

Szép eredménnyel zárult a   13. jótékonysági rotary bál
Szép eredménnyel zá-

rult a 13. jótékony-
sági Rotary bál, 

amelyet az idén is váci rotarista 
Barátainkkal együtt rendez-
tünk. A Hotel Ramada Resort 
Budapest adott otthont a bálo-
zóknak, elismerésre méltó kö-
rülmények között. A bál véd-
nöke Dióssi Csaba polgármes-
ter úr kedves szavakkal üdvö-

zölte a több mint 130 vendéget, 
akik nagy része dunakeszi la-
kos volt, de Kecskemétről, Sá-
toraljaújhelyből, Mátészalká-
ról is megtiszteltek bennünket 
rotarista Barátaink. 

A bál nemzetközi jellegét 
az adta, hogy Németország-
ból a RC SChwabmünchen 
képviselői, Erdélyből a RC 
Székelyudvarhely elnöke és ba-
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rátai, Svájcból pedig a RC Du-
nakeszi tiszteletbeli tagjává vá-
lasztott Eveline-Christina Egli 
festőművész érkezett, aki sze-
mélyesen adta át az egyik tom-
bola nyereményt: saját festmé-
nyét. Az idei báli bevétel fe-
dezi a tervekben szereplő ki-
adásokat,  jelesül a TOPhÁZ 
támogatását és a Radnóti Gim-
názium tanulói számára ki-

írt Rotary Díj I. és II. fokoza-
tát. Természetesen még egyéb, 
kisebb-nagyobb projekteket 
is szem előtt tartunk, igyek-
szünk tevékenységünkkel mi-
nél több örömet szerezni a 
rászorulóknak. Köszönetet 
mondunk minden kedves bá-
lozónak, támogatóinknak, és 
reméljük, hogy a 2012. január 
28-án megrendezésre kerülő 

jótékonysági Rotary bálunkon 
ismét üdvözölhetjük Önöket!

Dr. Déry Tibor alapító 
elnök, RC Dunakeszi

A bálozókat az iskola 
nevében Eich László 
igazgató, a szerve-
zők nevében Mittli 

Adrienne, a Szülők Közösségé-
nek elnöke köszöntötte. A bál 
műsora a nyolcadikos tanulók 
keringőjéből, a „No comment” 
tánccsoport hip-hop bemu-
tatójából, a pedagógusok ál-
tal előadott rock’n’roll össze-
állításból, valamint a „Magic 
Mothers” nevű szülői tánckar 
polka előadásából állt.

A három menü közül kivá-

lasztott vacsora elfogyasztá-
sát követően a bálozók elfog-
lalták a táncparkettet, ahol tíz 

órakor csatlakozott hozzájuk 
az est sztárvendége Bencsik 
Tamara, a Megasztár 4 döntő-

se. A fergeteges diszkó műsor 
után került sor a tombolahú-
zásra, ahol a támogatók révén 
több mint 100 ajándékot sor-
soltak ki a szervezők.

A bál utolsó műsorszáma-
ként éjfélkor a szülők táncösz-
szeállítása zárta az események 
sorát, mely után a kitartó ven-
dégek még hajnalig ropták a 
táncot. A hagyományosan jó 
hangulatú, igazi házibuli ér-
zetet keltő programot a Szü-
lők Közössége jövőre is meg-
rendezi.

Báli vigasság 
a Szent István Iskolában

Szép eredménnyel zárult a   13. jótékonysági rotary bál

a szent istván általános iskola szülői közössége 2011. 
február 26-án rendezte Meg hagyoMányos jÓtékonysá-
gi bálját. a változatos prograMokkal, színes eseMények-
kel teli rendezvény díszvendége szabó józsef önkor-
Mányzati képviselő volt.



– Polgármester úr, hogyan született meg 
egyáltalán a megállapodás ötlete?

– Régi vágyunk, hogy Dunakeszi saját tan-
uszodával rendelkezzen, de felépítésére ed-
dig nem volt lehetőségünk. Viszont az elmúlt 
időszakban megnyitott városunk szomszéd-
ságában egy olyan komplexum, ami min-
den igényt kielégít. Mivel a négy éves önkor-
mányzati ciklusunk egyik fontos eleme, hogy 
minden gyerek megtanuljon úszni, ezért fel-
vettük a kapcsolatot a káposztásmegyeri 
Aquaworld vezetőjével. A múlt év végén kez-
dődtek a tárgyalások. Örömmel mondhatom, 
hogy – több tekintetben is – kedvező ajánlatot 
kaptunk Juhász Szabolcs úréktól. Olyan árat, 
melynek köszönhetően meg tudjuk oldani a 
szervezett úszásoktatást a gyermekek számá-
ra. Minden évben egy évfolyam, iskolai szer-
vezésben, megtanulhat úszni. Jó lehetőség a 
tanárok, oktatók számára is, akik kulturált 
környezetben lehetnek együtt a diákokkal, 
akik ha elvégzik a számukra kirótt feladatot, 
akkor kedvükre szórakozhatnak, csúszdáz-
hatnak. Közös élményben lehet részük, amely 
rendkívül sokat jelenthet mindannyiuk szá-
mára.  

– A megállapodás mennyiben érinti Du-
nakeszi felnőtt lakosságát?

– Már a ciklus elején elmondtuk, hogy az 
új képviselő-testület, az önkormányzat tevé-
kenységében kiemelt helyet foglal el a lakos-
ság igényes és kulturált kiszolgálása, amely 
megmutatkozik az ügyintézésben, az okta-
tásban, egészségügyben, sportban egyaránt. 
Ennek a filozófiának a jegyében próbáltuk a 
saját lehetőségeinket még tovább erősíteni, 
és így jutottunk el ide. A dunakeszi lakosok 
10 százalék kedvezménnyel vehetik igénybe 
az Aquaworld szolgáltatásait. Sőt, a tárgya-
lások során gáláns ajánlatot kaptunk arra, 
hogy a Dunakeszin közszolgálatban dolgozó 
mintegy 900 ember még ennél is magasabb 
kedvezményt, 15 százalékot kapjon. Vagyis, 
volt egy jó kezdeményezés, egy jó gondolat, 
és van egy cég, amely partnerként akar eh-
hez hozzáállni. Én bíztatok mindenkit, hogy 
éljen a lehetőséggel, sportoljon, használja ki 
azt, hogy itt van egy ilyen létesítmény.

– Igazgató úr, Önök számára miért fontos 
ez a megállapodás Dunakeszivel? – kérdez-
tük Juhász Szabolcstól.

– Az Aquaworld élményfürdő közel 2 éve 

Magyarország egyik legnagyobb és legna-
gyobb értékű turisztikai beruházásaként va-
lósult meg. A fő cél akkor az volt, hogy meg 
tudjuk szólítani mind a budapestieket, mind 
a környező települések lakóit, hiszen a mi 
vendégkörünket a fővárosból és szűk 50 ki-
lométeres körzetéből tudjuk megszerezni. 
Az Aquaworld kialakításából és alapkoncep-
ciójából adódóan egy tematikus élményfür-
dő a kisgyermekes családok, a gyermekek, 
fiatalok, középkorúak számára, különbö-
ző élménymedencékkel, csúszdákkal, szau-
nákkal, gyermekjátszókkal. És persze, uszo-
dánkkal, ami most már a dunakesziek uszo-
dája is…

– Mit kínál az Aquaworld látogatóinak?
– Az Aquaworld magántulajdonban lévő 

fürdő, mellette egy 309 lakóegységes szállo-
da, közel 1000 fős konferencia kapacitással. 
Egyszerre szórakoztatóközpont, élményköz-
pont, sport– és rekreációs központ, a szol-
gáltatások széles skálájával, amely magas 
színvonalon tartja az ár-érték arányt. Ami 
az árakat illeti: az úgynevezett tarifális ár-
nak közel a felét fizeti, aki csak 2 órára akar 
bejönni, sőt, aki csak a szaunát akarja igény-
be venni, egy 1500 forintos jegyet válthat. 
Az úszómedence rendelkezésre áll reggel 6 
órától fél 10-ig a reggeli úszásra érkező bér-
letes vendégek, vagy egyéni úszójegyet váltó 
vendégek számára. A fiatalok havonta egy-
szer vagy kétszer este 10 órakor jöhetnek éj-
szakai fürdőzésre, 2490 forintért, teljes biz-
tonságban. Dunakeszi város lakói részére 10 
százalékos kedvezményt adunk, ehhez elég, 
hogy a lakcímkártyát bemutassák a pénztá-
ros kollégáknak.

– Akár már holnaptól is?
– Akár mától is!

Vetési Imre

aKtuális
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Előkészítő tárgyalások 
az AquAworLddEL

a városi önkorMányzat rendkívül ked-
vező Megállapodást kötött a duna-
keszi szoMszédságában lévő raMada 
resort – aquaworld budapest élMény-
fürdővel, ahol a város lakÓi 10 száza-
lékos kedvezMénnyel vehetik igénybe 
a szolgáltatásokat. továbbá folynak 
az egyeztetések a dunakeszi gyerekek 
szervezett úszás oktatásának Megte-
reMtéséről az immár két éVe mű-
köDő komplexumban – amely 
hamarosan az egymilliomoDik 
látogatóját köszöntheti – a 
Dunakeszi gyerekek keDVezmé-
nyes úszásoktatásban Vehetnek 
részt. a Megállapodás részleteiről, a 
dunakesziek száMára nyújtandÓ ked-
vezMényekről diÓssi csaba polgár-
Mestert és juhász szabolcs élMényfür-
dő igazgatÓt kérdeztük.
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– Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy 
a 157 küldött közül 137 sportember támo-
gatását nyertem el a titkos szavazás során. 
Öröm számomra a személyes siker, de még 
boldogabb vagyok, hogy Pest megye sport 
és társadalmi életet elismerve a Magyar 
Tenisz Szövetség elnökének Dr. Szűcs La-
jos országgyűlési képviselőt, a Pest megyei 
Közgyűlés elnökét választották – mond-
ta beszélgetésünk kezdetén Bogyó László. 
– Mindannyiunk számára nagy kihívás az 
elnökségi tagság, óriási feladatok várnak 
ránk. Bőven van teendőnk, számos prob-
léma tornyosul előttünk, de neki gyürkő-
zünk, hogy mielőbb versenyképessé for-
máljuk a magyar teniszt. A sportág a vi-
lágban kiemelt helyet foglal el. Mi is azt 
szeretnénk elérni, hogy a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező Magyar Tenisz Szö-
vetség tevékenységét, a magyar utánpót-
lás nevelést, a tehetséges teniszezők me-
nedzselését a lehető legprofibb módon vé-
gezzük a jövőben. Én úgy látom, hogy az új 
grémium kiállja a próbát.

– Önnek az alapoktól egészen a csú-
csig van rálátása a magyar teniszéletre. 
A sportág vérkeringésének fősodrásában 
tevékenykedik. Onnan szemlélve, milyen-
nek látja a magyar tenisz jövőjét?

– A tenisz hazánkban is nagyon jó ala-
pokkal rendelkezik. Az elmúlt évszá-
zadban számos nagy bajnok – köztük 
Körmöczy Zsuzsa, Gulyás István, Taróczi 
Balázs, Temesvári Andrea, Sávolt Atti-
la – öregbítette a magyar teniszsport hír-
nevét. Napjainkban is vannak tehetsé-

gek, elég, ha csak azt említem, hogy a ju-
nior korosztályban két magyar versenyző, 
Fucsovics Márton és Babos Tímea vezette a 
világranglistát 2010-ben. Ez még az ame-
rikaiaknak, és olyan szövetségeknek sem 
sikerült, akik dollár tízmilliókat költenek 
az utánpótlás nevelésre. Nekünk sikerült. 
Jóval kevesebb pénzből, mert nagyon te-
hetségesek a magyar fiatalok. Lehetősé-
get kell adni, hogy fejlődjenek, kijussanak 
a nagyvilágba. Húsz éve vezetem a Duna-
keszi Tenisz Klubot, mi is a nulláról kezd-
tük, és eljutottunk arra a szintre, mely-
re egy kis városban el lehet jutni. Nagyon 
sok versenyzőnk van, több mint 110 fiatal-
lal foglalkozunk rendszeresen. Ha jók az 
alapok, ha a legjobbak irányítják a fiata-
lok edzéseit, akkor fel lehet jutni a legma-
gasabb csúcsra… Persze ehhez szorgalom, 
idő, energia és pénz kell. 

– Mi a titka, mit kell másképpen csinál-
ni, hogy a sikeres fiatalok felnőttként is a 
világ elitjéhez tartozzanak? 

– Újra csak azt tudom mondani, minden 
az alapokon múlik. A klubon, azon a mili-
őn, amely körbeveszi a fiatalt, az edzőn, a 
játékoson és az ő fejlődését támogató csa-
ládon. Kollégáimmal az elmúlt 20 évben 
nagyon sok tehetséges fiatalt neveltünk fel, 
akik magyar bajnokságot nyertek, felhúz-
hatták a címeres mezt. Sávolt Attila közel 
két évig nálunk készült fel a versenyekre, 
itt érte el a legjobb eredményeit, a világ-
ranglistán bekerült az első 50-be. A siker-
hez emberfeletti munka és megszállottság 
kell. Na és az, hogy a helyi önkormányza-

tok szívügyüknek tekintsék a fiatalok 
sportolását. Mint megyei és helyi sport-
vezetőt örömmel tölt el, hogy Dunakeszi 
önkormányzatának vezetői, Dióssi Csaba 
polgármester úr és Erdész Zoltán alpolgár-
mester úr nyilvánosan is megerősítették, 
hogy a város kiemelten kezeli a fiatalok, és 
a lakosság sportolási lehetőségét biztosító 
feltételrendszer bővítését, támogatását. A 
fiatalok és a családok szempontjából is na-
gyon fontosnak tartom, hogy az iskolások 
számára minél több sportolási, versenyzé-
si lehetőséget biztosítsunk. Elő kell segí-
tenünk, hogy minél többen az egészséges 
életmódot válasszák a káros szenvedélyek 
helyet. A családok, a társadalom jövője ér-
dekében ez mindannyiunk felelőssége. 

– A megújult Magyar Tenisz Szövetség 
elnökségében milyen feladat vár önre?

– A feladatokat a következő elnökségi 
ülésen határozzuk meg, de Dr. Szűcs Lajos 
elnök úr már jelezte, hogy személyes ta-
nácsadóként számít a munkámra, a szak-
mai tapasztalatomra. Én mindig vallot-
tam, s ez igaz kicsiben és nagyban, hogy 
csak munkával, tanulással, edzéssel tu-
dunk elindulni a felemelkedés útján. Erre 
szövetkeztünk!

Vetési Imre 

A sikerhez emberfeletti 
munka és megszállottság kell

a dunakeszi és a pest Megyei teniszélet egyik legnagyobb sikere-
ként könyvelheti el, hogy a 100 éves Magyar tenisz szövetség új-
jáválasztott elnökségének illusztris tagjainak sorába válasz-
totta bogyó lászlót a küldöttgyűlés. az ízig-vérig sporteMber 
több Mint két évtizede irányítja a családjuk vállalkozásában 
Működő dunakeszi tenisz klub tevékenységét, ő a pest Megyei te-
nisz szövetség elnöke és a pest Megyei sportszövetségek szövet-
ségének elnöke. az elisMert tenisz-edzővel, a sikeres sportveze-
tővel a január 29-i tisztújítÓ küldöttgyűlés után beszélgettünk.

sport



www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

a dunakeszi Ordass Lajos park emlékműjénél rendezendő 
hálaaDási ünnePségre,

amelyet 2011. április 3-án, 
vasárnap 12.00 órakor tartunk.

Az emlékmű új tábláját D. Ordass lajos mártírsorsú 
evangélikus püspök születésének 110. évfordulójára  

Dunakeszi Város Önkormányzata készíttette.

Várjuk a játszótérnek is otthont adó parkba mindazokat, 
akik velünk együtt emlékeznének!

Dunakeszi Evangélikus Gyülekezet

Meghívó

Kultúra

A Programiroda vezetőjének, 
Csoma Attilának az elmondá-
sa alapján a kiadvány ingyene-
sen eljut minden háztartásba és 

széles körű tájékoztatást nyújt majd min-
den dunakeszi rendezvényről. Az infor-
mációforrásként funkcionáló programfü-
zetben nem csupán a városi rendezvények, 
hanem kulturális és sportprogramok, il-
letve egyéb események is felsorolásra ke-
rültek. Természetesen az oktatási és egész-
ségügyi intézmények elérhetőségei, fonto-
sabb segélyhívó számok, Volán- és MÁV 
menetrendek, valamint egy részletes vá-
rosi térképmelléklet is elmaradhatatlan 
része egy ilyen negyedéves értesítőnek.

„Legyen Ön is tájékozott városlakó!” – 
szól az Iroda mottója. Véleményem sze-

rint ez által a programfüzet által minden 
lehetőség adott erre, hiszen az informáci-
ók birtokában már csak rajtunk áll, hogy 
mely városi rendezvényekre látogatunk 
el. Én személy szerint bíztatok minden-
kit, hogy vegyen részt városunk életében 
és használja ki a dunakeszi programlehe-
tőségeket!

Az Iroda és a városvezetés tervei alapján 
egy további heti értesítő hírlevél is megje-
lenik majd, amely e-mail-ben lesz elérhe-
tő. A programlistát illetően pedig tehát ér-
demes várnunk a postást, aki márciustól 
nem csak a csekkeket és leveleket hozza, 
hanem mindig friss városi hírekkel is szol-
gál a programfüzetben!

Legindi Tímea

Kultúrnegyed Dunakeszin
kultúrnegyed cíMMel jelent Meg a deceMberben alakult Duna-
keszi programiroDa negyeDéVes programjait tartal-
mazó kiaDVány, aMelyből a városlakÓk Minden Március 1. és 
Május 31. közötti rendezvényről értesülhetnek.

Dunakeszi szolgáltató város: az önkormányzat mindent 
elkövet annak érdekében, hogy könnyebbé tegye a la-
kosság életét a hivatali ügyintézésben és színvonalas 

szolgáltatást nyújtson a kultúra, a sport az egészségügy és az 
élet más területein.

Pezsdítsük fel városunkat: a település alvóvárosból érdekes, 
élettel teli várossá kíván válni. Kiemelten fontos cél, hogy az itt 
élők büszkék legyenek és lehessenek arra, hogy dunakesziek!

A jelzett határidőig, február 28-ig összesen 86 pályázat érke-
zett be. Ezúton is köszönjük a sok ötletet, a legjobb pályamun-
ka kiválasztása jelenleg még zajlik. A győztes mottóról a Duna-
keszi Polgár hasábjain is beszámolunk.

Csoma Attila
Dunakeszi Programiroda
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Dunakeszi mottó pályázat
dunakeszi város önkorMányzata pályáza-
tot írt ki a város jelMondatának a Megalko-
tására. a győztes jelMondat a szándék sze-
rint szorosan összefonÓdik Majd a város 
nevével, kiadványain, koMMunikáciÓjában 
központi szerepet kap Majd. a kiírás szerint 
a mottónak néhány szóból álló mon-
Datnak kell lennie, aMely közvetítve a vá-
rosvezetés szándékát a következő dolgokat 
fejezi ki: 



a Dunakeszi Programiroda 
márciusi ajánlata

 március 15. kedd 10 óra:  
ŰVárosi megemlékezés az 
1848/49-es forradalomról  
és szabadságharcról  
a Március 15. téren. 
Műsor: Váci Huszár  

és Nemzetőr Bandérium,  
Dunakeszi Koncertfúvósok, 

Duna Gyöngye Néptáncegyüttes, 
Imre István színművész, városi  

kitüntetések átadása, koszorúzás. 
Ünnepi beszédet mond dr. Thoma Csaba önkormányzati 
képviselő. Ünnepeljünk együtt!

 március 17. csütörtök 17 óra: Kis kézműves foglalkozás a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.  
Vezeti: Csíki Lóránt nép játszóház-vezető.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola,  
Garas u. 26. (27/341-159)

 március 22. kedd 19 óra: Háy Gyula A ló című komédiájá-
nak bemutatója a Radnóti Diákszínpad előadásában.
Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium, Bazsanth Vince u. 
10. (27/342-212)

 március 23. szerda 9.30 óra: Waldorfjáték-készítő baba-
mama klub a Szivárvány Waldorf Óvoda és Családi Napkö-
ziben: gyapjúállat-készítés.
Helyszín: Szivárvány Waldorf Óvoda és Családi Napközi, 
Tóth Árpád u. 5.

 március 24. csütörtök 19 óra: A L’art pour l’art Társulat 
műsora A három testőr és a jeti avagy mi a pék? címmel.  
Az abszurd humor hazai élcsapatának fellépése  
a József Attila Művelődési Központban.
Helyszín: József Attila Művelődési Központ, 
Állomás stny. 17. (27/543-225)

 március 26. szombat 19 óra: „Szamarakkal a mennyor-
szágba” - Jótékonysági est a Szent Erzsébet Óvoda javára. 
Oberfrank Pál színművész és a Dunakeszi Kamara Együttes 
„Szamarakkal a mennyországba” című előadása
Jegy: 1500 forint (06/30 593-52-58)
Helyszín: Szent Imre tér, Szent Imre templom. 

 Március 30. szerda 16 óra: Előadás Mindszenty József 
bíborosról a József Attila Művelődési Központban

Helyszín: József Attila Művelődési Központ,  
Állomás stny. 17. (27/543-225)

Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
e-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon és az iwiw-en!

Március 12. szombat 19 óra
Uray György Színház: A hallei. Belépő: 800.-Ft

Március 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klubdélután:

Március 15-i ünnepség

Március 16. szerda 19 óra
Magyarság Klub:

A magyarok a sumérok rokonai, vagy a sumérok a 
magyarok rokonai?! Beszélgetőtársak: Záhonyi András 
sumerológus, Rátki Zoltán nyelvkutató. Belépő: 300.-

Március 17. csütörtök 11-18 óra
Városi Véradás

Március 19. szombat 19 óra
Uray György Színház: A hallei

Belépő: 800.-Ft

Március 19-20. szombat – vasárnap 
10-18 óra

A Vándorfény Galéria kiállítása és vására

Március 22. kedd 9.30 óra
Bonbon Matiné: Hetedhét Kompánia-

Szent György és a sárkány. Belépő: 800.-

Március 23. szerda 
Nyugdíjas Kiránduló Klubkirándulás:

Börzsönyi kirándulás vonattal: Szob városnézés, 
Márianosztra kisvonattal, séta

Március 23. szerda
A tudás szerdája előadássorozat: 

„Teremtsünk boldogságot!” 
Takács Zoltán időfizikus előadása

Belépő: 700.-Ft

Március 24. csütörtök 19 óra
L’art pour l’art Társulat:

„A három testőr és a Jeti, avagy mi a pék”
Belépő: 2.800.-2.600.-2.200.-Ft

Március 30. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Mindszenty József bíborosról történész szemmel.

Március 30. szerda 19 óra
Magyarság Klub: Nem oda Buda!

Épített műveltség nyomai a Pilisben. 
Előadó: Tamáska Péter Piliskutató. 

Belépő: 500.-

Kézműves foglalkozás:
Március 1 és 29 kedd 15.30 óra

Szövő Klub

Március 8 és 22. kedd 15.30 óra
Gyöngyfűzés

progrAmAjáNló
2011. március 12-től március 30-ig

VoKE József Attila Művelődési Központ 
(2120 dunakeszi, Állomás sétány 17.) www.vokejamk.hu

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a bírósági ülnökvá-
lasztás jelöltállítási határidejét meghosszabbítjuk.

A kitöltött bírósági ülnökké jelölésről, valamint a bírósági ülnök-
ké jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványokat a Polgármeste-
ri Hivatalhoz ajánlott levélben (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) vagy 
személyesen ügyfélfogadási időben (H: 13-17.30, Sz: 08-12.00 és 
13.00-16.00, P: 08-12.00) legkésőbb 2011. április 18-án (hétfő) 
délután 17.30 óráig lehet eljuttatni.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és vá-
lasztójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illeté-
kességi területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi 
szervezetek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnö-
keit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és közép-
fokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a jelöltnek a jelölés elfoga-
dását követően hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen 
előéletét, legkésőbb a Képviselő-testület döntését megelőző na-
pig (április 26.).

Tekintettel arra, hogy az ülnökök nem lehetnek tagjai pártnak 
és politikai tevékenységet nem folytathatnak, erről is szükséges a 
jelöltnek nyilatkoznia (politikai nyilatkozat nyomtatvány).

A nyomtatványok letölthetők www.dunakeszi.hu honlapról 
vagy elvihetők a Hivatal portájáról. További kérdéseivel kapcso-
latban munkatársunk a 27/542-810-es telefonszámon készség-
gel áll rendelkezésére.

    dr. illéS melinda, jegyző

FELHÍVÁS
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Dr. németh gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 dunakeszi, bajcsy-zsilinszky u.1.)

Tisztelt Olvasóink!
lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakér-
tő 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:
30 éve dolgozom, az 
utolsó 20 évben köz-

alkalmazottként. Januárban 
5 évre szóló  vezetői megbízást 
kaptam, de februárban közal-
kalmazotti jogviszonyom meg-
szüntetését kezdeményeztem 
közös megegyezéssel. Alá is ír-
ták a papíromat, de ragaszkod-
nak 2 hónap felmondási idő-
höz. Mit tegyek, mire hivatkoz-
hatok? 

A munkavégzésre irányu-
ló jogviszonyokban az egyik 
hasonlóság, hogy közös meg-
egyezés esetén nincs felmon-
dási idő, ennek a jogalapja a 
Munka Törvénykönyve. De 

ettől függetlenül a felek meg-
egyezhetnek egy méltányos  
időintervallumban, amíg pó-
tolni tudják a kiesett munka-
vállalót, ezért is nevezzük kö-
zös „megegyezésnek”. 

Természetesen ebben az 
esetben nem tüntetünk fel fel-
mondási időt, hanem a mun-
kaviszony megszűnése arra az 
időpontra esik, amelyben a fe-
lek megegyeznek. 

Ha ez nem megy, lemondhat 
a közalkalmazotti jogviszo-
nyáról azonnali hatállyal. 

Mivel  Önnek vezetői megbí-
zása volt, a megbízás tartalmaz-
hat olyan egyedi megállapodá-
sokat, ami esetleg érintheti a 
jogviszony megszűnését illetve 

megszüntetését, ezért válaszom 
csak tájékoztató jellegű.

OLVASóI KérDéS:
  Minden év elején meg 

szoktam kapni az 
APEH-től az adójóváírásomat. 
Most is elmentem hozzájuk ér-
deklődni, de azt mondták nem 
jár nekem semmi, Úgy érzem, a 
munkahelyemen megkárosítot-
tak. Ott azt mondták, azt már 
jóváírták, de én nem kaptam 
semmit! 

Bár ez nem kifejezetten mun-
kajogi probléma, de azért meg-
próbálok segíteni. 

Az a magánszemély akinek 
összes éves jövedelme nem 

haladja meg az 3.188.000.-fo-
rintot, adójóváírásra jogosult, 
melynek havi összege maxi-
mum 15.100 Ft. Ez egy adó-
kedvezmény, ami havonta 
csökkenti az Ön adóját. Eny-
nyivel kevesebb adót kell fizet-
nie, tehát ennyivel több marad 
havonta az Ön zsebében. Előző 
évben, években nyilván nem 
kért adójóváírást, így fordul-
hatott elő, hogy adóbevallásnál 
az elmaradt jóváírást egy ösz-
szegben igényelhette vissza az 
Ön által befizetett, vagy mun-
káltatója által levont adóból. 
Nem érte kár, de keresse fel a 
munkahelyén a bérszámfejtőt 
vagy a könyvelőt, aki részletes 
tájékoztatást fog adni.

GaZDasáG

Dunacredit
hiTelirODa

Közvetítési szolgáltatásaink:
− lakossági és vállalkozói hitelek
− ingatlanlízing
− életjáradék
− lakás-előtakarékossági szerződések

hívjon most! Tel.: +36-70/423-2298
Keresse irodánkat! Dunakeszi, garas u. 18.

www.dunacredit.eu

Szivárvány Trade 2005 Kft.

Függönybolt Dunakeszin

Felmérés – varrás – felszerelés

 Függöny, sötétítő, reluxa
 Szalagfüggöny, redőny, szúnyogháló
 Speciális, íves, hajlított karnisok

Igény szerint lakberendezési szaktanácsadás. 
Egyedi bútorok tervezése, gyártása!

Szt. István út 30., a Keczán Bútorházban
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13-ig · Telefon: +36-30-539-4191

www.szivarvanyfuggony.hu

médiákban többször láthattunk, hallhattunk róla, de tud-
juk-e mi is az a KHr? a KHr a Központi Hitelinformációs 
rendszer rövidítése, és egy olyan pénzügyi intézmények 
által működtetett adatbázis, mely ügyfél– és finanszírozási 

szerződés adatokat kezel – korábban Bar-nak is nevezték.
az adatbázis két alrendszerből áll – vállalkozói és lakossági. míg a 

vállalkozói alrendszer tartalmazhat negatív és pozitív információkat is 
addig a lakossági csak negatív információkkal bír, tulajdonképpen egy 
negatív „adóslista”. (létezik pozitív adóslista is csak az egy önkéntes 
alapon működő külön adatbázis az úgynevezett credit reference tart-
ja nyilván.) az alábbiakban erről a lakossági alrendszerről lesz szó.

lakossági ügyfél 3 ok miatt kerülhet be a KHr-be – hitelmulasztás; 
bankkártya visszaélés; csalás (valótlan adatközlés). utóbbi két eset-
ben a cselekmény megtörténtekor egyértelmű a nyilvántartásba vétel, 
azonban hitelmulasztásnál feltétel, hogy ügyfél a minimálbér összegét 
meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül ne 
tegyen eleget fizetési kötelezettségének. látható, hogy a nyilvántartás-
ba bekerülni nem is olyan nehéz, viszont a listáról lekerülni már annál 
nehezebb. míg csalás és bankkártya visszaélés elkövetésekor 5 évig 
tart minket nyilván a rendszer, addig hitelmulasztás esetén csak annak 
megszűnését követő 1 év után (korábban 5 év volt) törölhetik adata-
inkat a nyilvántartásból. Egyébként mulasztás megszűnésről csak ak-
kor beszélhetünk ha a teljes tartozás a hátralék kifizetésével vagy a fe-
dezet, kezes igénybevételével ill. a szerződés átütemezésével rende-
ződik. Ennek megfelelően KHr státuszunk mindaddig „aktív” marad 
míg a megszűnés be nem következik – az ezt követő 1 évet nevezzük 
„passzív” státusznak.

Jó ha tudjuk, aki a KHr-be bekerül annak a további hitelfelvételi lehe-
tősége igencsak korlátozottá, sőt sokszor lehetetlenné válik – többek kö-
zött ezért is fektet a törvény nagy  hangsúlyt a többszöri tájékoztatásra.

a

ÚTIKALAuz BANKüGyEKHEz
khr

Gacsal Tamás
Dunacredit Hiteliroda, tel: +36-70/423-2298, 

www.dunacredit.eu, info@dunacredit.eu
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– Remélem, valóban tréfának szánta a 
kérdést, hiszen komoly ember nem gondol-
hatja azt, hogy a biológiai óráját megállít-
hatja, sőt, visszaállíthatja. Kétségtelen, bi-
zonyos izomcsoportok működését javíthat-
juk különböző természetes(!) kiegészítők-
kel,  krémekkel, oldatokkal, esetleg teákkal. 
A természet patikájában rendkívül gaz-
dag (s aki megbízhatóan ismeri a növény-
világot, annak olcsó is) a termékek skálája. 
Mozgásról már sokak szerint unásig beszél-
tünk. Mégis fontos, hogy újra és újra igye-
kezzünk minél több embert meggyőzni en-
nek fontosságáról. A gyaloglás továbbra is 
a legegyszerűbb választható mozgásforma. 
A láb és a gerinc ízületei számára például 
sokkal kedvezőbb, mint pl. a futás, kevés-
bé károsodhatnak tőle. Hatékonysága ép-
pen a „sietésen” van, pusztán a természet 
szépségein történő gyönyörködés nem sok-
kal járul hozzá izmaink rugalmasságának 
fenntartásához, de lelkileg mindenkép-
pen nyugtatja az embert. Az sem mindegy, 
hogy hol teszünk napi fél – egyórás sétát. 
Legjobb, ha sikerül a valós természetben, 
erdei-mezei utakon gyalogolnunk, persze 
az nem baj, ha rendre a megszokott útvona-
lainkat használjuk. Sokan kérdezik, hogy 
milyen sebességgel gyalogoljanak. Egysze-
rű meghatározással, az a kellő sebesség, ha 
már kialakult egy enyhe nehézlégzés, de 
még ez nem akadályoz meg benne, hogy 
beszélgessünk.  

– Miért fontos, hogy a szabadban 
sportoljunk, a gomba módra szaporodó 
fittness termek nem alkalmasak a szerve-
zet mozgásigényének kielégítésére? 

– Távol álljon tőlem, hogy bárkit lebe-
széljek az edzőtermekről. Ha arra van ide-

je, járjon oda. Ebben az esetben (is) érde-
mes gondosan megválasztani a saját „sze-
relésünket”. A legérzékenyebb testrészünk 
a láb, éppen ezért sem mindegy, milyen ci-
pőt veszünk magunkra. A korszerű futógé-
pek futófelülete rendkívül rugalmas, segíti 
a mozgást. Ha tehetjük, válasszunk zselés 
talpú lábbelit, ez az ortopéd orvosok sze-

rint is az egyik természetközeli lehetséges 
mód, ha már nem a sima talajon, mezítláb 
megyünk, vagy futunk a természetben. 
Kétségtelen tény, hogy az egyre komforto-
sabb lakhatási körülmények és az önkor-
mányzatok forráshiánya nem sokat segít a 
nagy közösségi terek, sétautak, sportpar-
kok kialakításának. Csak remélni tudom, 
hogy belátható időn belül sikerül szemlé-
letet váltani. A ma felcseperedő gyerekek-
nek is meg kellene teremteni a szabad föl-
dön, apró kavicsokon járás biztonságát, 
ami a lábboltozatuk fejlődése szempontjá-
ból nagyon is kívánatos lenne. Azonban a 

mezítláb járás otthon, a parkettán egyál-
talán nem olyan hasznos, mint egyik be-
tegem a közelmúltban állította. A kemény 
fa hatása a lábunkra gyakorlatilag ugyan 
olyan, mintha aszfalton járnánk. Vissza-
térve tehát a hol? kérdésre:  minél keveseb-
bet gyalogoljunk aszfalton, s minél többet 
természetes talajokon. 

– Mit tanácsol azoknak, akik még ezek 
után sem váltak a mozgás elkötelezett 
aktivistáivá?

– Elég kinézni az ablakon, s láthatjuk: 
egyre korábban lesz világos, egyre később 
sötétedik, oszlik az esetleges téli depresszió, 
nap, mint nap újabb jelét adja a természet 
megújulásának. Akik tehetik, minél többet 
legyenek a napon, segítsék saját kerti mun-
kájukkal a növények fejlődését. Ha jut még 
a szabadidőből arra is, hogy valamilyen 
szervezett kurzuson tanuljuk meg példá-
ul a gombák, gyógynövények gyűjtésének 
fortélyait, nosza rajta. A saját magunk ál-
tal szedett (és ellenőrzött!) gombák egész-
séges és hasznos elemei lehetnek táplálko-
zásunknak. A frissen szedett kakukkfűből 
készült tea például nem csupán remek (és 
mellékhatás nélküli) köhögéscsillapító, de 
mézzel „megbolondítva”, kúraszerűen ha-
tékony immun-, és izomerősítő. Lássuk be: 
fiatalabbak annál, mint ami az okmánya-
inkban szerepelnek, már nem lehetünk, de 
aktív és egészséges emberekké annyiban 
válunk, amennyit ehhez az óhajhoz mi ma-
gunk is hozzáadunk. 

rVosi roVat

Akár harminc is lehetnék?

metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon találhatóak meg.  Fő-
orvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses eKg, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatok-
ra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a szakrendelő ii. emelet 225-ben lévő ma-
gánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pe-
dig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszá-
mon  lehetséges a bejelentkezés. 

korábbi lapszámunkban írtunk a különböző teljesítmény fokozó, étrend-kiegészítőként használt szerek veszélyeiről. több olva-
sónk fantáziáját elindították az olvasottak. volt, aki a leírtakat úgy értelmezte: a szerek helyes dózisban történő bevitele nem 
csupán megőrzi az egészséget, de talán még a rég megkopott teljesítő képességet is javíthatja. szóval, magam is akár harmin-
cas is lehetnék?  – kérdezem a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. metz edit angiológus, bel-
gyógyász, kardiológus szakorvost.

TájékozTaTás
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy polgármesteri felkérésre a város 

Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztálya munkaidőn kívüli 
telefonos ügyeletet tart.

Az ügyelet az alábbi problémák, fennakadások bejelentésére szolgál:
• belvíz, árvíz  • nagy mennyiségű csapadék (zivatar, havazás)

• csőtörés  • áramkimaradás  • viharkárok • úthibák

Az ügyelet az alábbi telefonszámon érhető el:

 +36-70-380-6473
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Az Észt Köztársaság a Bal-
ti-tenger partján helyezke-
dik el, déli szomszédja Lettor-
szág, míg északról Oroszor-

szág határolja. Hivatalos nyelve az észt, 
viszont megtalálhatjuk a finn, az orosz, 
a német, valamint az angol szavakat. 
1991-ben (augusztus 20-án) nyerte el Észt-
ország a teljes függetlenségét, amikor ki-
került a Szovjetunió befolyása alól. Az ész-
tek  2004-ben (május 1-jén) csatlakoztak 
az Európai Unióhoz, és 2011. január 1-jétől 
már euróval fizetnek. Észtország területe 
45.226 km², amelynek 4, 56%-a víz, vala-
mint az 1520 kisebb szigeten kívül, két na-
gyobb a Hiiumaa és a Saaremaa is az 
országhoz tartozik.  A jégkorszak folya-
mán a gleccserek hullámos alfölddé ala-
kították a területet, ezért az átlagos ma-
gassága a területnek 100 méternél alacso-
nyabb, ennek ellenére Észtország legma-
gasabb pontja a Suur Munamagi (318 
m). Éghajlatát főleg a tenger hatásai befo-
lyásolják: az év többségében a napok fel-
hősek, de a legtöbb csapadék csak ősszel 
esik. Továbbá az Atlanti-óceán és a Golf-
áramlat miatt a tél enyhe (-4 – -5 °C) és a 
nyár hűvös (15–18 °C).

rÉGi KoroK Városai
Észtország két legjelentősebb városa 

Tallinn és Tartu. Az utóbbit 1030-ban je-
gyezték le az írásos emlékek, amikor a Ki-

Észtország
11. rÉsZ

középkori városok, zöldellő rétek és erdők, barátságos farMok: 
a sokarcú észtország rengeteget tud nyújtani a látogatÓnak. 
fedezzék fel tallinn gazdag történelMi Múltját, isMerjék Meg a 
hagyoMányos észt kultúra bölcsőjének tartott saareMaa szi-
getét, keressék fel a vendégszeretetükről és Mesebeli környeze-
tükről isMert farMokat. aki egyszer elmegy észtországba, 
biztosan megszereti, és Minden vágya, hogy Minél haMarabb 
visszatérjen.

barangoló ‒ utaZás aZ Eu taGállamoKBan

a Baltikum ékköve

Tartu ‒ a diákváros
jelképe lett a szerelmes
egyetemista pár



25Dunakeszi  polgár

jevi Rusz fejedelemség meghódítot-
ta a területet, és Jurjev-re keresztelték. 
Oroszországtól 1920. február 20-án 
szakadtak el és ebben a városban írták 
alá az észtek és az oroszok a tartui bé-
két. Ám nemcsak ezek miatt emelke-
dik ki Tartu. Itt található az ország legré-
gebbi egyeteme (1632-ben alapították) és 
színháza, a Vanemuine. 

Tallinnt,  Észtország fővárosát turisták tí-
zezrei keresik fel évente, s a város ma már a 
Balti-tenger partvidékének kihagyhatatlan 
látványossága, amely hatalmas léptekkel 
haladva előzi meg a régió többi nagyváros-
át. A város méretei miatt nincs nehéz dol-
ga annak, aki gyalogosan szeretné bejárni. 
A városnéző séta kézenfekvő kiindulópont-
ja a Tallinn fölé magasodó Toompea dom-
bon található lovagvár, amelyet a Livóniai 

Lovagrend építtetett 1229-ben. A vár te-
rületén belül feltétlenül érdemes megtekin-
teni az orosz kormányzói palotának épült 
18. századi várkastélyt, ahol jelenleg az észt 
parlament ülésezik. A Dómhegyen maga-
sodó Tallinni dóm építését 1219-ben kezd-
ték el, jelenlegi formáját az 1700-as évek 
vége felé nyerte el. A székesegyházat tartják 
a város és egész Észtország legrégebbi temp-
lomának. A tallinni Városháza a Világ-
örökség része és sokan a legszebb baltikumi 
épületnek tartják. Közelében húzódik a kö-
zépkori városfal, amely a 15. században Eu-
rópa egyik legjelentősebb védműve volt. 

A középkorban a Hanza-Szövetség 
tagja volt (mint ahogy Tartu és Pärnu), és 
a város meg tudta őrizni a hajdan volt kiné-
zetét. A titkos udvarok, templomok mellett a 
város kihangsúlyozza az őt körülölelő termé-
szetet: homokos strandok, fenyőerdők, boró-
kamezők, kisebb-nagyobb szigetek... mind-
mind Észtország névjegyéhez sorolandók.

Észtország északi ország, és ez a tény so-
kat elárul az észt konyháról, az étkezési szo-
kásokról. Azt, hogy hol, mit és hogyan esz-

nek az észtek, látszólag a napok hossza és 
hőmérséklete határozza meg. A sötétség és 
az első fagyok beálltával savanyú káposzta 
és sültek, barna és fekete puding, sűrű leve-
sek és pörkölt kerülnek az asztalra. Miután 
az észt étel-ital választék nem túl gazdag, 
ezért nem is szokás „Jó étvágyat” kívánni 
az asztalnál. Helyette azt mondják az em-
berek: „Tartson sokáig a kenyered!”. 

Az ország előnyei mellé állítható, hogy 
az Uniónak köszönhetően fellépett a fej-
lődés útjára, valamint egy újabb kultúra 
kerül a megismerés tárgyá-
vá. Próbálja ki ezen ország 
szépségeit!

Vetési Zsófia

barangolo.eu@gmail.com
www.eubarangolo.blogspot.com

Az Észt Fegyveres Erők 
felvonulása 

a Foglalkozási Múzeum előtt

Beszélgetés Oscar 
Wilde-dal Tartu
belvárosában

A tallinni 
dóm
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a közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű tartósan távollévő köztisztviselő távollétéig tartó 
közszolgálati jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
a munkavégzés helye: Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. 
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) 
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
1. sz. melléklet I/16. Pénzügyi igazgatási feladatok.
ellátandó feladatok: számlák kezelésével kapcsolatos feladatok. (A beérkező 
számlák ellenőrzése, iktatása, egyeztetése, nyomon követése,utalásra előkészí-
tése, pénzügyi programban történő rögzítése, szerződés nyilvántartás vezeté-
se); nem rendszeres személyi jellegű juttatások számfejtése, kapcsolódó anali-
tika vezetése; vagyongazdálkodással összefüggő számlázás (bérleti díjak, stb.); 
különböző gazdasági műveletek kontírozása; a beszámolási kötelezettségek el-
készítésében való közreműködés; a költségvetési tervezési feladatokban való 
részvétel; pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolások készítése 
a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati pénz-
ügyi, gazdálkodási, könyvviteli, pénzügyi nyilvántartások vezetése, vissza-
igénylések, ÁFÁ-val kapcsolatos feladatok. 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény, 
valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat (4/2010. sz. jegyzői utasítás) 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  
▶ Magyar állampolgárság, ▶ Cselekvőképesség, ▶ Büntetlen előélet,
▶ Középiskola/gimnázium, felsőfokú iskolai végzettség 
(csak szakirányú végzettségek vehetők figyelembe), 
▶ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
▶ A szakirányú közép és a felsőfokú iskolai végzettség elbírálásánál a 9/1995. 
(II.3.) Korm.r. 1.sz. melléklet I/16. pénzügyi igazgatási feladatoknál rögzített 
képesítési követelmények az irányadók ▶ Pénzügyi jogszabályok ismerete 

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ▶ Költségvetési szervnél szerzett gya-
korlat, valamint GORDIUS pénzügyi program ismerete 
elvárt kompetenciák: 
▶ Terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, ▶ precizitás, képesség az ösz-
szefüggések és tendenciák átlátására, ▶ mind önálló, mind pedig csapat mun-
kában való részvételre alkalmasság
a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
▶ Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adá-
sát igazoló szelvény. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik. 
a munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
a pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pállné Kovács Mária 
Pénzügyi Osztályvezető nyújt, a 06-27-542-882-os telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának módja: 
▶ Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala címé-
re történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-280/2011, 
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. 
a pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályvezető a Jegy-
ző egyetértésével kiválasztja. A döntésről a pályázókat az elbírálást követő-
en írásban, postai úton értesíti. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 
a pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31. 
a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunakeszi.hu 
honlapon szerezhet. 

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala a „Köztisztviselők jogállásáról szóló”  
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet Pénzügyi ügyinTéző munkakör betöltésére. 
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A program a „Má-
sodik nagy guru-
lás” nevet kapta és 
hasonlóan a 2010. 

október 16-án megrendezés-
re került „Első guruláshoz” 
most is Dunakesziről indul-
va a kerékpárúton egészen Vá-
cig tekernek majd az egyesüle-
ti tagok. A Duna soron (Liget 
utca végénél) a Kacatos Kávé-
zótól indulnak majd a bicikli-
sek és egy közbeiktatott pihe-
nővel a gödi Duna csárdánál a 
váci Mouseoleum klub felé ve-
szik az irányt.

Pesti Tamás, az egyesület el-
nöke elmondta, hogy termé-
szetesen minden érdeklődőt 
szeretettel látnak rendezvé-
nyükön, ahol a kerékpársport 
szerelmesei a tagsági nyomtat-
ványt kitöltve csatlakozhatnak 
a csapathoz, illetve itt kerül sor 
a túra elején a tagsági díj befi-
zetésére is. Az egyesület egyik 
fő támogatója egyébként a vá-
rosunkban működő Decathlon 
áruház, amellyel a „második 
guruláson” kívül egyéb közös 
tervei is vannak a szervezőség-
nek az idei év során.

A kerékpáros nap tulajdon-
képpen egy könnyed túra lesz, 
amely természetesen rendőri 
biztosítással fog megvalósulni 
és a kerékpárút teljes hosszán 
az orvosi ügyelet is folyamatos 
készenlétben áll majd, illetve 
a gurulást a Kékfény Motoros 
Klub tagjai fogják felvezetni.

A szervezők célja Gödön át 
Vácig eltekerni, így nem csak a 
profi bicikliseket, hanem a kis-
gyermekes családokat is sze-
retettel várják rendezvényük-
re, amely 0-99 éves korig bárki 
számára nagy élmény lesz. 

Bízzunk benne, hogy szép 
napsütéses meleg nap lesz már-
cius 26-án. Jöjjenek el Önök is 
és élvezzék a kerékpározás örö-
mét, töltsék el közösen szabad-
idejüket a jó levegőn!

A szervezők szívesen fogad-
nak az új tagok belépése mel-
lett minden támogatót is. A 
gurulással kapcsolatos bővebb 
információk és rendezvények 
fényképei megtalálhatóak a 
honlapon, illetve online tagsá-
gi kitöltésére is lehetőség nyí-
lik a www.ducikli.com-on.

Legindi Tímea

A „Második gurulás”
a tavalyi évben alakult Dunakeszi kerékpá-
ros sport egyesület iDei éVi első nagyobb 
lélegzetVételű eseménye a hagyomány-
teremtő Céllal megrenDezett támogatói 
VaCsoraest Volt. következő iMMár sportos 
eseMényüket Március 26-ra tervezik.

sport

Fotó: ©eh Foto&grafie
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NEUTÓ VÁLL. KER. SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.     Tel.: 27/540-525         Tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 30/924-3106                 E-mail: neutokft@t-email.hu                      Web: www.neuto.hu 

LEIER 30 N+F tégla AKCIÓ 2011. 03. 31-ig 
vagy a készlet erejéig: 218 Ft/db (80 db/raklap) 
Raklap díj: 2.625 Ft/db. raklap használati díj: 500 Ft/db.
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében leszállított, 
ledaruzott forintban értendő árak!

Kertépítő szépítő AKCIÓ 2011. 03. 31-ig
Szolgáltatások, amit nyújtunk Önnek: 

térkő alap kiszedés „tükör” készítés 6.250 Ft/óra+kiállás kisgéppel 
konténeres sitt - törmelékszállítás 4 m3-es 22.250 Ft 
            8 m3-es 32.250 Ft 
ömlesztett áruszállítás 1 m3-től 15 m3-ig 1.250 Ft/m3-től!
kerti szegély lerakása, szintezés, térkövezés, besöprés 1.875 Ft/m2-től

 
Térkő alaphoz: Bazalt 0-32-es: 3.320 Ft/m3

 Töltősóder: 2.750 Ft/m3

Térkő szintezéshez: 0-4-es homok: 3.250 Ft/m3

Térkő besöpréshez: Lb Knauf kvarchomok 40 kg/zsák: 699 Ft/zsák 

Térkő 6 cm-es hullám 12x24 szürke 10 m2/raklap 
 és parkett 10x20 9,7m2/raklap: 1.655 Ft/m2 
Térkő 6 cm-es hullám 12x24 színes* 10 m2/raklap 
 és parkett 10x20 9,7m2/raklap: 1.858 Ft/m2  

Kerti szegély natúr 100x20x5cm: 399 Ft/db
Kerti szegély kétrétegű szürke 100x20x5cm: 499 Ft/db 
Kerti szegély kétrétegű színes* 100x20x5cm: 599 Ft/db
*piros, sárga, barna, antracit

Raklap díj: 1.900 Ft/db., raklap használati díj: 200 Ft/db.
Az árak áfás, 10 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzáskörzetében 
leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

Solnhofeni 5-7 mm-es terméskő: 1.990 Ft/m2

Horvát mészkőlap: 2.750 Ft/m2

Sziklakert: 17.500 Ft/kosár
LEIER zsákos virágföldek bevezető áron!

A fenti árak áfás forintban megadott árak 
és a készlet erejéig érvényesek! 

Nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat 
elérhetőségeinken!

A K C I Ó K   2 0 1 1.  m á r c i u s  3 1 - i g 

É P Í T Ő A N Y A G 
É S  M I N D E N . . .

NEUTO SZORO MARCIUS.indd   2 2011.03.04.   10:43:40
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– friss pékáru
– tejtermékek
– felvágottak
– nagy italválaszték
– üdítők
– dohányáru
Dunakeszi, Fő út 121.

–

Költöztetés,  
mindennemű 

árufuvarozás, 
autószállítás  

és mentés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, 

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítás-
sal megoldható! T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070 • Költöztetés a 
hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, 
sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-
30-623-1481, 06-27/337-353 • Parkettás vállal hagyományos, szalag, la-
minált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177  
• Dunakeszi-Gyártelep Kiserdő utca Duna felőli végén lévő garázssoron 
18 m2-es garázs eladó (550.000 Ft) vagy bérelhető a garázs (20.000 Ft/hó). 
Tel.: +36-70-574-5530 • Autó fényező, robogó szereléshez értő munkatár-
sak keresünk gödi munkahelyre. Tel.: +36-30-9345-198 • Dunakeszi és 
Vác vonzáskörzetében keresek családi házat, lakást, telket. T.: +36-30-274-
1790 • Cnc forgácsolókat keresünk megmunkáló központra NC esztergára, 
illetve hagyományos esztergályosokat, köszörűsöket, gépi kovácsokat, mi-
nősített CO-2 hegesztőket, kovács üzembe 10-15 híddarura darukezelőket. 
(bizonyítvány, gyakorlat szükséges). Érd: 10-17 óráig +36-70-620-9901, ill. 
06-32-769-001. E-mail: apm10@freemail.hu • Nyugdíjas éjjeliőrt gödi mun-
kahelyre felveszünk. Tel.: +36-30/9345-198

Apróhirdetések

– a hagyoMányokhoz híven idén Március 4-én 
rendeztük Meg a fazekas labdarúgÓ kupát. a 
2001-ben születettek részére kiírt tornán du-
nakeszi Minden iskolája részt vett – Mondta 
bánki teréz tanítÓnő. 

– a tököli rendezvény méltó volt a legendás tré-
ner, Juhász Ferenc emlékéhez, a résztvevő csapa-
tok 413 versenyzője 32 stílusban csapott össze. 
781 nevezés érkezett, a technikai számokban 
306-an, míg a küzdelemben 475-en tesztelték 
felkészültségüket. – nyilatkozta szerkesztősé-

günknek Verók 
Péter, a sVsE 
Kempo klub – 
Dunakeszi ve-
zetője. 

a sportvezető örömmel szá-
molt be a tököli versenyen kivá-
lóan szereplő dunakeszi sporto-
lók sikereiről. – Krizbai Dorka, a 
radnóti miklós Gimnázium tanu-
lója fegyveres formagyakorlat-

ban i. helyezést ért el korcsoportjában. Fejes Kristóf pedig felnőtt 
– 93 kg – chikara Kurabe küzdelemben iii. helyen végzett. 

Xiii. Fazekas labdarúgó Kupa

győzteS:  
a Fazekas iskola csapata

Végeredmény: 1. Faze-
kas mihály á. i. fehérek 
(Nemes Ádám, Jambrik 
Máté, Zahorecz Boldizsár, 
Zahorecz Tamás, Máthé 
Benedek, Kovács Dáni-
el, Gáspár Bence, Bárány 
Szabolcs), a döntőben 5-0 
nyert szent istván á. i. csa-
pata ellen. a harmadik he-
lyért széchenyi istván – 

Bárdos lajos á. i. (3-1) küzdött, az ötödik helyért Kőrösi csoma 
sándor á. i.  – Fazekas m. á. i. zöldek (4-2). 

Gólkirály Nemes Ádám öt góllal, a legjobb kapus Orosz Dániel 
(Bárdos), legtechnikásabb játékos Molnár Bence (széchenyi) lett. 
azzal a búcsúztak a csapatok, hogy jövőre következhet a tizen-
negyedik Fazekas Kupa.

(SolymoSi)
Kép: DuSza Tibor

Dunakeszi sikerek a tököli 
Kempo Világkupán

február 11. és 13. között tökölön randevúzott 
a keMpo világ elitje. a kilencedik alkaloMMal 
Megrendezett juhász ferenc-eMlékversenyen – 
Mely Mára nyílt világkupa viadallá fejlődött 
– 11 ország 75 klubjának harcosai Mérték ösz-
sze erejüket. az svse keMpo klub – Dunake-
szi sportolói egy arany- és egy bronz-
éremmel zárták a nem zetközi 
ViaDalt.
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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  - gyapjútakaró tisztítás   1500 Ft/db-tól
- függönytisztítás      860 Ft/kg-tól  - ing mosva, vasalva      460 Ft/db
- nadrág, szoknya tisztítás     890 Ft/db - kabát tisztítás    1430 Ft/db-tól

VÁLLALKOZÁSI KFT.

 konténeres sittszállítás
 sóder, homok, fuvarozás.

Rendelésfelvétel telefonon  
szombaton és vasárnap is.

2120 Dunakeszi, szent István u. 1.
tel.: 27/341-497, 27/341-789

fax: 27/341-045

2011-es év a szén-
cinege védelmének 
éve. Ehhez jól illesz-
kedett ez a prog-

ram, hiszen a területen kihelye-
zett odúk közel egyharmadát ők 
foglalják el. persze a cinegék nem 
csak az erdőben fészkelnek, nincs 
olyan apró kert, ahova ne lenne 
érdemes számukra egy madár-
odút kihelyezni.

Ezek a madarak amellett, hogy 
hangjukkal és szépségükkel elva-
rázsolnak minket, embereket, még 
komoly hasznot is hajtanak a kis-
kertekben.

Egy fészekalj fióka felnevelésé-
hez néhány vödörnyi kukacot, her-
nyót és egyéb káros rovart szed-
nek össze, ráadásul egy évben 
kétszer, háromszor is költenek.

Huszonhárman vettek részt a 
madárodúk összeállításában, me-
lyekhez a helyszínt, a gépeket 
és a szerszámokat a Bomdardier 
máV Dunakeszi üzemében mű-
ködő Facél Kft. biztosította. a He-
lyi csoport tagjai lelkesedésükkel 
és kézügyességükkel vették ki ré-
szüket a munkából: voltak, akik a 
körfűrészen dolgoztak, mások a 
cnc gépen a röpnyilásokat ké-
szítették… a férfiak szögeltek, a 
hölgyek előkészítették az anya-
gokat és lenolajjal festettek, a 
gyerekek pedig szorgosan hord-

ták a munkaállások között az al-
katrészeket. a gödi barkácsbolt 
tulajdonosának – aki ugyancsak 
tagja az egyesületnek – elegen-
dő volt a felhasználható szeg 
mennyisége. 

a tagok szorgos munkájának 
köszönhetően 117 db madár-
odú készült.  az „a” és „B” típu-
sú odúk a Börzsönyi Helyi cso-
port csere állománya lesz. Ezek a 
természetvédelmi berendezések 
helyszíntől és időjárástól függően 
6-10 évig szolgálják a működé-
si terület (a Börzsöny, a Dunaka-
nyar, a nyugat-cserhát és a fóti 
somlyó) odúlakó madarait.

meglévő 34 odútelepükön 721 
db rendszeresen ellenőrzött ma-
dárodú található, ezek elhaszná-
lódása, eltűnése esetén szükséges 
cseréjükről gondoskodni. Köszönet 
minden résztvevőnek, akik szabad 
idejük feláldozásával, jókedvvel, 
egy emberként végezték el a mun-
kát, azzal a jóleső érzéssel, hogy 
közösen tettek valamit a környeze-
tért, a vadon élő madarakért!

Ha szeretne többet is megtudni 
a madarakról, a természetvéde-
lemről, látogasson el honlapunk-
ra: www.borzsony.org

Varga péTer

– a sorozat február 18-án, pénte-
ken 14.29 indult az általános isko-
lások közötti labdarúgó mérkőzés-
sel 19.45-ig, ezt követte Borsos Péter 
aerobic oktatóval végzett mozgás. a 
Dunakeszi Kinizsi röplabda szakosz-
tálya szervezésében 20.45-24.00 
óra között a röplabda szerelmesei 
vehették igénybe a tornatermet. pén-
tek éjszaka, szombat reggel 7 óráig 
a felnőtt labdarúgóktól volt hangos a 
tornaterem. szombat reggel 7-8 óra 
között az ugráló kötél szereplői lép-
tek fel, kicsik-nagyok együtt ugrál-
tak. Délelőtt 8-12.40 órakor az osz-
tályok közötti versengés volt labda-
rúgásban és sorváltó versenyben a 
lányoknak, közben egész nap spor-
toltak a gyerekek (tollaslabdázhat-
tak, sakkozhattak…). 12.45-13.45 
a legkisebb focistáké volt a tornate-
rem, ezt követte a kislány kosárlabda 

csapatának megyei bajnoki forduló-
ja, melyen lánycsapatunk a második 
helyen végezett a 2000 – 2001 kor-
osztályban, így tovább jutottak. Dél-
után 18 óráig a kislányok, majd a fel-
nőttek kosárlabda játékával fejező-
dött be a gazdag program. 

– az első és második osztályo-
soknak a posta utcában tartották a 
sportnapot. új volt az ugráló kötél és 
a sakk, melyek nagy sikert arattak. 
sportnapon hétszázan vettek részt, 
és kb. 400 néző fordult meg. szloge-
nünk, győztes, aki mozog. nagyon so-
kan segítettek, mert mindenki érezte, 
hogy igény van rá, már több hónap-
pal ezelőtt érdeklődtek a rendezvény 
iránt. Jövőre is folytatni szeretnénk! – 
zárta összegzését Ibrányi Márta. 

Gratulálunk a nagyszerű rendez-
vényhez!

SolymoSi láSzló

– a bajnokság szeptember 14-én indult – mondta a tanárnő. – na-
gyon büszke vagyok rá, hogy a fiatal csapatom tíz mérkőzésből nyolc 
győzelmet és két döntetlen ért el, és ezzel az őszi bajnokság befejezése 
után az első helyen állunk 26 ponttal, 46-15 gólaránnyal.  a legnagyobb 
győzelmet tököl KsK (8-2), csomád (10-1), döntetlent Dunaharaszti (1-
1) és törökbálinton (1-1) értük el. 

– Mi a siker titka?
– a csapat összefogásában, az egymásért küzdésben, játék szerete-

tében rejlik. Bízom a tavaszi jó folytatásban, a fiúkkal együtt felkészül-
ten várjuk a rajtot. 

– Sok sikert a további folytatáshoz! 
(SolymoSi)

Madárodúk készítése ― 
csoport összefogással
a börzsöny alapítvány, Mely a Magyar Madár-
tani és terMészetvédelMi egyesület börzsönyi 
helyi csoportjának Működését biztosítja, ma-
DároDú összeépítő napot szerVezett he-
lyi csoport tagok és Más érdeklődők részvé-
telével dunakeszin.

a

Bánki Teréz labdarúgócsapata az 
első helyen várja a tavaszi rajtot

az utánpÓtlás 14 évesek kieMelt bajnokságá-
ban szerepel a dunakeszi kinizsi csapata, bán-
ki teréz tanárnő-eDző vezetésével.

Győztes, aki mozog

a 12. rEnDEZVÉnYünK annYiBan tÉrt El aZ EDDiGitől, HoGY a 
sportnappal ÖssZEKÖtÖtt munKanap Volt aZ isKolánKBan. KÉt-
EZEr Óta rEnDEZZüK mEG a sportnapot. aZ iDÉn a 2011 pErc moZ-
Gást a sZÉcHEnYi istVán isKoláBan, a 2. sZámú DsE sZErVEZÉsÉ-
BEn – monDta IBrÁNyI MÁrTA tEstnEVElő tanárnő, aKi SzABó 
FErENc tanár úrral EGYütt sZErVEZtE mEG a rEnDEZVÉnYt. 

2011 perc sportmozgás a Széchenyi iskolában
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Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika

saKK

ebruár 5-én a Vi. tímár Zsolt emlékversenyen az általá-
nos iskolások között: 2. Dióssi Csaba, ifjúságiaknál Üveges 
Viktor lett aranyérmes. Felnőtteknél az erős mezőnyben 8. 
Solymosi László.

Február 26-án a Fazekas m. á. i rendezték meg a 18. alagi orszá-
gos nyílt egyéni sakkversenyt. a versenyen megjelenteket solymosi lász-
ló, az alagi DsK elnöke köszöntötte, majd azt a sakkverseny védnöke 
Dióssi csaba polgármester nyitotta meg.

ii. korcsoportban: 5. Kovács Dániel. a iV. korcsoportban: 2. Dióssi 
Csaba, 3. Bernáth Péter. a felnőttek között: 7. Üveges Viktor… 9. Naán 
Gábor.

támogatók: Valbona tours utazási iroda (Dunakeszi, tábor út 4./
fszt.) és a Dobos cukrászda (Dunakeszi, Dózsa György tér). 

pest megyei szuper bajnokság 7. fordulójában, az erős csapattal fel-
álló Dunaharaszti mtK csapata ellen játszott a Kinizsi sakkcsapata. Du-
nakeszi K – Dunaharaszti 1,5-8,5 (döntetlen: Szabó János, Molnár Sán-
dor, Batiszt Miklós)

DenKe láSzló

a 18. alagi országos nyílt  
sakkversenyt Dióssi Csaba  
polgármester – a verseny  
védnöke – nyitotta meg.

f

MOST ÉRDEMES MEGÚJULNI!
WAGNER SOLAR HUNGÁRIA  KFT. 

Elérhetőségeink: 
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.
Telefon: (+36) 27 548-440

E-mail: info@wagnersolar.hu
www.wagnersolar.hu

Coolwex pellet kazán + levegős hőszivattyú
fűtésre-hűtésre és melegvíz előállításra,

28% kedvezménnyel,
nettó 1 365 000,- Ft-ért.

Az AKCIÓ MÁRCIUS 31-ig beérkezett
megrendelésekre vonatkozik. További részletek

honlapunkon: www.wagnersolar.huTavaszi AKCIÓ 
m 

Coolwex pellet kazán + levegős hőszivattyú  

fűtésre- hűtésre és melegvíz előállításra, 

28% kedvezménnyel, 

nettó 1 365 000,- Ft- ért. 

Az AKCIÓ MÁRCIUS 31-ig beérkezett 
megrendelésekre vonatkozik. További részletek 
honlapunkon: www.wagnersolar.hu

MOST ÉRDEMES MEGÚJULNI ! 

WAGNER SOLAR HUNGÁRIA  KFT. 

Elérhetőségeink
2120 Dunakeszi, Fóti út 92. 
Telefon: (+36) 27 548-440 

E-mail: info@wagnersolar.hu
Web: www.wagnersolar.hu

Tavaszi AKCIÓ!
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. március 17 – 2011. március 20. között 2011. március 17 – 2011. március 20. között 2011. március 17 – 2011. március 20. között

F ó t F ó t F ó t

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza Magával és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges
- fix áras termékekre a kupon nem érvényesíthető (pl: cigaretta,  feltöltőkártya)

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. március 17 – 2011. március 20. között
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Rév Festék
KisáRuház

Hőszigetelő rendszerek vására 
a Rév Festék Kisáruházban!

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

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

Hőszigeteléshez kérje egyedi ajánlatunkat!
Nyitva: miNdeN Nap

tavaszköszöntő árbumm!
diszperzit fal-  és mennyezetfesték 14 l csak  2590 Ft  (185 Ft/l)

murexin beltéri csemperagasztó  25 kg csak  790 Ft  (32 Ft/kg)


