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körkérdés

Mit vár Ön

?

a 2011-es
esztendőtől
Csúvár Csaba,
az Urbán és Urbán Kft. kereskedelmi igazgatója

A

vállalatot 1981-ben Urbán Tibor alapította, aki több
mint huszonöt év óta foglalkozik édesipari termékek gyártásával. Tevékenységét magánvállalkozóként kezdte, majd 1994. március 25-én ezen családi vállalkozás Urbán és Urbán Kft.-vé alakult. Jelenlegi székhelyünk
Dunakeszin van. Cégünk fő profilja a mézes puszedli, kókusz
csók, töltött ostya, valamint a sajtos tallér gyártása.
A kezdetekkor néhány főt foglalkoztató milliós árbevételű vállalkozás
mára jelentős édesipari résztvevőnek
számít. A mélyülő gazdasági válság
érzékenyen érintette az édesipari piac szereplőit is, így cégünket is. A problémát fokozta, hogy a 2010-es esztendő katasztrofális volt a mezőgazdasági alapanyag termelők számára,
mely következtében drasztikus áremelkedések indultak el. Az
alapanyagok árának emelkedését az Urbán és Urbán Kft. csekély részben tudta továbbhárítani kereskedelmi partnerei felé.
Ők viszont a kormány által bejelentett válságadót különböző bónuszok formájában kirótták felénk. Ezek a tények meghatározzák mozgásterünket. A 2011-es év a költségcsökkentésről és a forgalom növekedéséről kell, hogy szóljon. Olyan
kedvező minőségű, de alacsony árú édesipari termékeket fejlesztünk, melyekkel elérjük a forgalom jelentős növekedését,
az optimális gyártás szervezéssel pedig megfelelő mértékben
tudjuk csökkenteti költségeinket.
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Schwartzné Lovász Beáta,
a Bombardier MÁV Dunakeszi Kft. ügyvezető igazgatója

A

tavalyi évünk nagyon nehezen indult,
a dolgozók közel felének csak csökkentett munkarendben tudtunk munkát biztosítani. Szerencsére a második félévben megszereztünk
egy magyar és egy nemzetközi megrendelést, ami ezt a
helyzetet javította, és vissza
tudtuk állítani a heti 5 napos
munkaidőt. Ezekkel, és a régebb óta meglévő megrendeléseinkkel úgy néz ki, hogy a jelenlegi 560-570 fő munkával
való ellátottsága biztosított. Jó
hír, és optimizmusra ad okot,
hogy a nemzetközi tendereken
nagyobb fellendülést látok. Mi
két olyan tenderen szeretnénk
elindulni, amit ha megnyerünk, – akárcsak az egyiket
is – a következő évekre jelentős munkalehetőséget biztosítana. Ugyanakkor a fő célunk
a magyar piacon való jelenlét,
a magyar megrendelők kiszolgálása. Fontos, hogyan alakul
a MÁV és a BKV sorsa. A mi
speciális helyzetünkből adódóan nagy szerepe van annak,

hogy a MÁV és a BKV milyen
stratégiát dolgoz ki, illetve milyen lesz a pénzügyi helyzetük.
Lehetőséget látunk az új vasúti járművek gyártásán és a
régi járművek felújításán kívül
metró, villamos felújításra is. A
szakmai tudásunk, felkészültségünk mindenképpen megvan ezeknek a feladatoknak az
elvégzéséhez. Reméljük, hogy
az új kormány az új munkahelyek teremtése mellett gondolkodik a meglévő munkahelyek
megtartásában is, és a környező országokhoz hasonlóan biztosítani fogja a magyar munka részvételét a Magyarországon kiírásra kerülő tenderekben. Ha ez megvalósul, akkor
azt mondhatom, hogy jók a kilátásaink.

Halmágyi
József,
az Incomp Kft.
tulajdonosa

C
károly imréné, jutka,
a Szárnyaskerék Étterem vezetője

A

Szárnyaskerék Étterem mellett
2010 novembere óta a Fatányéros
Étterem vezetője is vagyok. Az elmúlt évben csak kb.70 %-os –nak mondhatom az eredményességünket. Minket
is elért a válság, ezért sajnos 2 dolgozótól
meg kellett válni – tájékoztatott Károly
Imréné, a Szárnyaskerék vezetője. - Ebben az évben jobban ki kell használnunk
a lehetőségeinket, és jobban meg kell szervezni az életünket. Azt elmondhatom,
hogy nyitottabbak lettünk, új szolgáltatásokat vezettünk be. A Szárnyaskerék
Étteremben elsősorban a hagyományos
vendéglátási forma működik. Ezen kívül
az ételek házhozszállításával is foglalkozunk, és nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvényekre. Az étteremben is, és a Művelődési Központban szervezett esküvőkre, vagy a vendéglátást igénylő más szakmai programokra igyekszünk tökéletes
étkeztetést, lebonyolítást biztosítani. A
Fatányéros Étteremben több új vendéglátási formával, akcióval próbálkozunk. A
hagyományos felszolgálás mellett gyorsétkezdét működtetünk hétköznap 11-15
óráig önkiszolgáló jelleggel. Tisztában
vagyunk vele, hogy egyre kevesebb pénzzel gazdálkodhatnak az emberek, ebben
a formában már 6-700 Ft-ért is fogyaszthatnak meleg ebédet. Hidegkonyhai szolgáltatás is igénybevehető, valamint foglalkozunk az ételek házhozszállításával,
melynek keretében pizza rendeléseket is
teljesítünk. Más éttermekhez hasonlóan
mi is csatlakoztunk a “Torkos csütörtök”
elnevezésű kedvezményt nyújtó országos akcióhoz, és igazodva a piac
elvárásaihoz kulturált környezettel, minőségi ételekkel és meglepetésekkel
várjuk vendégeinket.

égünk eredményesen működik.
Mindig alkalmazkodunk a lehetőségekhez, folyamatosan dolgozunk, és ennek megfelelően jó eredményeket
könyvelhettünk el az elmúlt évben is. Az elektronika az egész életünket átfogja, a háztartási gépektől a szórakoztató elektronikáig. Profilunk az elektronikához tartozó
termékek, alkatrészek beszerzése, gyártása és forgalmazása. A legfejlődőképesebb
iparág a LED-es világítástechnika. A cég
központja Dunakeszin van, de tevékenysége az egész világot behálózza. Közvetlen
kapcsolatunk van a vevők és a gyártók felé
is. Az árut nem csak forgalmazzuk, hanem
gondját is viseljük. Figyelemmel kísérjük
és megoldjuk a felmerülő problémákat.
Az Incomp megjelenik az internetes felületeken, így a világ minden tájáról megtalálnak bennünket, és a személyes kapcso-

latokon túl mi is ezen a felületen keresztül irányítjuk külföldi tevékenységünket. Van gyártó hátterünk Kínában, Hong
Kongban, Tajvanon. Termékeink a hazai
forgalmazás mellett exportra is kerülnek.
Az új évben is a korábbihoz hasonló metódussal dolgozunk, kihasználva a fejlődő
technikai lehetőségeket, a legújabb technológiákat építjük be termékeinkbe. Az
általunk kínált világítástechnikai eszközök fogyasztása csupán töredéke a hagyományos világítástechnikai eszközöknek.
A LED-es világítástechnikai termékeink
megtekinthetők a Fő úton lévő üzletünkben és bemutató termünkben.

békés balázs,
a BKM Orgonaüzem Kft. cégvezetője

C

égünket 19 évvel ezelőtt alapítottuk, és a kedvező gazdasági környezet miatt választottuk Dunakeszit. Tevékenységünk szerint foglalkozunk új orgonák építésével, javításokkal, és igény szerint restaurálásokkal is.
Büszkék vagyunk rá, hogy a tavalyi évben mi építettünk egy új orgonát a Szent
Mihály templomban, ez nekünk öröm és
boldogság is volt egyben. Egy különleges
lehetőség arra, hogy Dunakeszin is bemutassuk szakmánkat.
Elégedett vagyok a vállalkozásunk
helyzetével, a jövőképünkkel. Nagyjából
a külső környezettel is. Megrendelésünk
bőven van, a teljes kapacitásunk le van
kötve a 2011-es évre. Már 2012-re szervezzük a munkákat. Az utóbbi két hónapban létszámfejlesztés is történt, 2 új
kollégával bővült a dolgozók köre.
Amit a 2011-es esztendőtől igazán várok, az helyi jelentőségű. Közel 20 éve
működünk, és fizetünk adót a városnak.
Nagy vágyunk, hogy a Táltos utca és a
környező iparosodott terület kapjon egy
aszfaltozott utat. Ennek rendkívüli gazdasági haszna is lenne mindenki számá-

Az összeállítást írta: Csonka Mária

ra. Eddig több vállalkozóval összefogva
több kísérletet tettük erre az önkormányzatnál, és komoly önrészt is felajánlottunk. Az aszfaltozott út hiánya gazdasági károkat okoz cégünknek, amennyiben a rossz útviszonyok miatt veszítünk
el megrendeléseket. Ez közvetve a város
gazdasági fejlődésére is kedvezőtlen hatással van. Kérésünket és önrész-felajánlásunkat a továbbiakban is fenntartjuk,
remélve, hogy az új esztendő kedvező
változást hoz majd ezen a téren.

aktuális
A 2575 lakás és a
lakótelepi intézmények, óvodák, iskolák nagy részének
hőellátását - a Tallér
utcai és Nyárfaközi
kazánházával - végző Termidor Kft. igazgatója, Homolya
József az ez évben
várható változásokról nyilatkozott a Dunakeszi Polgárnak.

Új gázszolgáltatót kell választani

Egyelőre nem emel
árat a Termidor
– Egyelőre nem lesz változás – kezdte nyilatkozatát Homolya József. – A Termidor
Kft. nem áremeléssel kezdi az évet. A maximált árnál több mint tíz százalékkal olcsóbban, 3.250 forintért szolgáltatunk hőt
lakótelepi fogyasztóinknak az első negyedévben, és nagy valószínűséggel ezen
az áron fogunk szolgáltatni egészen a fűtési szezon végéig.
– Az EMFESZ körül kialakult helyzet
mennyire befolyásolja majd a cég árpolitikáját?
– Sajnálatos módon ez számunkra kedvezőtlen piaci helyzetet teremt, hiszen az
EMFESZ fogyasztói vagyunk a liberalizált gázpiac megnyitása óta. Jelen helyzetben az Energia Hivatal jelöli ki a területi
egyetemes szolgáltatót, de a gáztörvény lehetőséget ad arra, hogy mi a rendelkezésre
álló rövid idő alatt nyilatkozzunk, ha van
más partnerünk, akitől olcsóbban tudjuk
a földgázt venni. Mivel számítottunk erre,
már napokkal ezelőtt bekértünk földgázszállításra ajánlatokat. Ha nem lesz kedvezőbb ajánlat, akkor nyilvánvalóan a kijelölt menedékes szolgáltatótól vásárolunk, amely nagy valószínűséggel a FŐGÁZ lesz.
– Drágább gázra kell számítaniuk a jövőben a fogyasztóknak?
– Egy picivel igen. Az egyetemes szolgáltatási ár csak néhány forinttal több
köbméterenként. Azt gondoltuk, hogy ezt
a többletet nem kell azonnali áremeléssel
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áthárítani a fogyasztókra. Elképzelhető,
hogy minimális veszteséget fog jelenteni a
hődíjakban az első negyedévben, de talán
ezt később lehet kompenzálni.
– Az EMFESZ kiesésével kialakuló versenyhelyzet nem kedvez a vásárlóknak?
– Arra nem szabad számítani, hogy a jelenlegi szabadpiac vagy az egyetemes szolgáltató gázárainál lényegesen olcsóbb ajánlatot kaphatunk, hiszen az előző hónapok
gázpiaca, az olajár tőzsdei alakulása egyértelműen jelezte, hogy az olaj és a gáz ára
a világpiacon felfelé kúszik. A forint sajnos gyengélkedik, ami egyértelműen azt jelenti, hogy a forintban fizető fűtőművek és
ezen keresztül a lakossági fogyasztók az elkövetkezendő hónapokban drágábban tudnak energiahordozót vásárolni. Ezért való-

színűleg emelni kell majd a hődíjakat. A cég
főmérnöke, Havas Levente energetikus precízen követi a folyamatokat, és pontos tervet készít gázfogyasztásunkról, keresve a lehetőséget olcsóbb földgáz vásárlására.
– A lakosság számára is kedvező áron
szállító EMFESZ-re már nem számíthatnak?
– Beszéltem az EMFESZ minket kiszolgáló ügyfélkapcsolati menedzserével, aki
reményét fejezte ki, hogy cégük talpra fog
állni. Mivel az első öt fűtőmű között voltunk az országban, amely a szabadpiacra kilépett, és az EMFESZ fogyasztójaként egyetlen hónapig sem tartoztunk, jó a
kapcsolatunk, és kiemelt figyelemmel fordulnak felénk. Egy rendkívül jó szakmai
háttérrel rendelkező kereskedő esik ki az
engedély felfüggesztésével, hiszen amikor
az EMFESZ megalakult, a gázpiac legjobb
szakemberei közül kerültek oda többen,
akik jól is végzik, végezték a dolgukat. Az
egyéb, a hírekben szereplő, működésükkel
összefüggő dolgok nem tartoznak ránk, ez
a cég belső ügye.
– Végül is, január elsejével sem az alapdíj, sem a hődíj nem emelkedett.
– Nem. Megpróbálunk az első negyedévben változatlan feltételek mellett szolgáltatni, a második negyedévtől vagy félévtől elképzelhető, hogy a hődíjakat az új
árak miatt, az alapdíjakat az indexálások
miatt rendezni kell.
V. I.

Dunakeszin a legtöbb károsodás az állami utakban keletkezett

Idén is kátyús telünk van
Az idei tél szeszélyes időjárása ezekben a zord
hetekben sok kellemetlenséget okoz a gépjárművel közlekedőknek. A síkos, csúszós, fagyos vagy éppenséggel latyakos úttest
igencsak próbára teszi az autósok vezetési „tudományát”. A szélsőséges időjárás
– a mínusz 10 fokból egy-két nap alatt plusz 7-8
celsiusba átcsapó – hőmérséklet ingadozásai
nem csak a közlekedőket viseli meg, de az úttest aszfalttal borított felületét sem kíméli.

T

éli „menetrendszerűséggel” keletkeznek a mélyebbnél
mélyebb kátyúk, melyek a főúton éppúgy leselkednek a gépjárművekre, mint az
alsóbbrendű városi utakon.
Dunakeszin a legsúlyosabb
helyzet a várost behálózó állami utakon mutatkozik – tudtuk
meg Manhalder Zoltánnétól, a
Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának vezetőjétől.
– A legtöbb és a legnagyobb
balesetveszélyt magában rejtő kátyú a város alagi negyedében, a Kossuth Lajos utcában van. Az újabb, és újabb
kátyúk kialakulásához jelentősen hozzájárul az is, hogy a

útnak, melyen az idén is „megjelentek” a kátyúk – számolt be
az állami utak jelenlegi állapotáról a műszaki osztály vezetője. Manhalder Zoltánné azt
sem hallgatta el, hogy a Verseny utca és a várost északdél irányban átszelő 2. számú
Fő úton is sok helyen éktelenkedik kátyú. – Dunakeszin
ezek a legforgalmasabb állami
utak, ráadásul itt közlekednek
az autóbuszok is – teszi hozzá
Manhalder Zoltánné, aki beszámolt arról is, hogy az utak
állapota miatt a város lakói közül naponta többen is megkeresik bejelentéseikkel a hivatalt. – Telefonon, személyesen
vagy e-mailben adnak hangot

vasúti hídnál épülő körforgalmi csomópont kivitelezési időszakában a Verseny utca és a
Fóti út egy szakaszának a forgalmát is a Kossuth Lajos utcába terelték. Ez az út adja tovább a Fót-Budapest irányba
közlekedő gépjárművek forgalmát is a Bajcsy-Zsilinszky

– ki-ki vérmérséklete szerint
– nemtetszésüknek, sürgetve az utak kijavítását. Igazából
csak a lakosság türelmét tudjuk kérni, hiszen ezek mind állami utak, melyek fenntartója
a Magyar Közút NzRt. Már írtunk levelet az állami cég Váci
Üzemmérnökségére, de eddig

nem kaptunk választ megkeresésünkre, a tátongó gödrök
pedig napról napra nagyobbak
lesznek. Az önkormányzat tulajdonában lévő városi utak állapota közel sem ilyen kritikus – mondta felvetésünkre az
osztályvezető asszony, aki tárgyilagosan hozzátette: – Igaz,
azok közel sem „visznek a hátukon” akkora forgalmat. De
az is tény, hogy munkatársaink
járják az utcákat, s ahol kátyút
észlelnek, azt kijavíttatja a város. Természetesen előfordulhat, hogy mindet nem vesszük
észre, ezért arra kérjük a lakosságot, ha valahol kátyút, a közlekedést veszélyeztető károsodást látnának, azt jelezzék a
Polgármesteri Hivatal műszaki
osztályának – kérte a lakosság
együttműködését Manhalder
Zoltánné.
– Dunakesziről hétfőn érkezett meg a levél – mondta megkeresésünkre január 12-én,
szerdán Huszák János, a Magyar Közút NzRt. Váci Üzemmérnökség vezetője. – Ismerjük a dunakeszi utak állapotát
– mondta a szakember. – Természetesen igyekszünk minél
előbb kijavítani a jelzett utakban keletkezett kátyúkat, de
a szakmai korrektséghez az is
hozzátartozik, hogy az úthálózatok jelentősége szerint mérlegelnünk kell a munkálatok
sorrendjét. Gödöllő és közvet-

len környéke ebben a félévben
kiemelt szerepet tölt be, Kerepes pedig – a 3. számú főút –
az átlagtól eltérően rossz kátyús állapota miatt „sorolódik” előbbre. De említhetem
a Dunakeszivel szomszédos
Fótot, vagy Csomádot, ahol
sokkal rosszabb az úthálóza
tok állapota – mondta Huszák
János, aki megérti a lakosság
és az önkormányzatok igényét,
de – mint fogalmazott – azt is
be kell látni, hogy mínusz 15
fokban, majd a hirtelen enyhülés hatására vízzel telt kátyúkat jóval hosszabb idő alatt lehet kijavítani, mint a száraz tavaszi vagy nyári időszakban.
– Ezzel együtt egy brigád jelenleg is járja az üzemigazgatóság területét. Munkatársaim a rendelkezésünkre álló
anyagból korrigálják a hibákat.
Az időjárási viszonyok mellett
az is befolyásolja lehetőségeinket, hogy még nem zárult le az
a közbeszerzési eljárás, mely
lehetővé teszi az újabb, és nagyobb mennyiségű anyag beszerzését. Azt azonban kijelenthetem, hogy mindenhová
eljutunk, a kezelésünkben lévő
utakon minden kátyút kijavítunk – jelentette ki Huszák János, aki az átmeneti időszakban a közlekedőktől türelmet
és körültekintő vezetést kért.
Vetési Imre
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közélet

Közterület-fenntartó gazdasági társaság alakult

Önkormányzati kézben a temető
és a repülőtér üzemeltetése
Az új városvezetés, a polgármesteri kabinet és a képviselő-testület egyértelműen elkötelezett amellett, hogy racionalizálja a város működtetését. Ennek érdekében az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok által ellátott városüzemeltetési jellegű feladatokat össze kívánja vonni
egy cégbe. Átmenetileg azonban aZ önkormányzat létrehozott egy harmadik gazdasági társaságot, amely január elsejétől a városi temetők és repülőtéri ingatlan üzemeltetését,
valamint a városi reklámgazda tevékenységet látja el.
– A Dunakeszi Közterület-fenntartó
Kft. néven létrehozott gazdasági társasággal kötött szerződést a temetőüzemeltetésre, a repülőtéri ingatlan hasznosítására az önkormányzat– tájékoztatta lapunkat Homolya József, a Termidor és a Dunakeszi Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója,
hozzátéve, hogy a korábbi üzemeltetőknek, a Mécses Kft-nek, illetve a MALÉV
Repülő Klubnak lejárt a szerződése. – A
feladatok átadását pályázat útján lehetett
volna megtenni külsős cégek esetében, de

dik be. Gyakorlati változást ez a létesítmények napi életében nem okoz, a temető és
a repülőtér ugyanúgy működik, mint eddig. Feladatunk a temető üzemeltetése,
a sírkert fenntartása, a temetkezés keretfeltételeinek biztosítása, egyébként minden egyéb temetkezéssel kapcsolatos dolgot, szolgáltatást továbbra is a városban jelen lévő szolgáltatók nyújtanak. A repülőtér esetében az ingatlanhasznosításban a
repülős egyesületek szempontjai mellett
meg kell jelennie az önkormányzati tulajDunakeszi egyik legnagyobb értéke
a 90 hektáros repülőtér

saját tulajdonú cégéhez, „házon belüli beszerzéssel” is delegálhatta az üzemeltetési teendőket a város, és ennek gördülékeny
megvalósítására létrehozott egy harmadik
gazdálkodó szervezetet Dunakeszi Közterület-fenntartó Kft. néven.
– Milyen változást hoz ez a létesítmények működésében?
– A temetőüzemeltetést ezekben a napokban vettük át, a repülőtér esetében az
átadás-átvételi eljárás január 20-ig fejező8
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donos érdekeinek. Egyébiránt a városi cégek összevonásáról is döntött a képviselő-testület. Az ütemezés szerint a Dunakeszi Közüzemi Kft., és a Termidor Kft.
éves beszámolójának elfogadását követően 30 nappal, vagyis július elejétől fog az
összeolvadás megtörténni. A Dunakeszi
Közüzemi Kft.-be olvad az újonnan létrehozott Közterület-fenntartó Kft. és a
Termidor Kft. is. Ez gyakorlati változást
szintén nem hoz, hiszen a Közüzemi és a

Termidor Kft. 2000 óta egy vezetés, közös
adminisztráció mellett működik, csak két
önálló jogi személyiségű gazdasági társaság végezte a feladatokat.
– Van-e már kiérlelt koncepciója, terve az
önkormányzatnak a kilencven hektáros repülőtér hasznosítására, működtetésére?
– Dunakeszi Város Önkormányzata
a Magyar Államtól 2003 tavaszán kapta
meg az ingatlan tulajdonjogát. A kilencven hektárt és rajta lévő létesítményeket
azzal a feltétellel vehette át, hogy tizenöt évig vállalnia kell az ingatlan sportcélú hasznosítását. A repülőtér kifutó– és leszállópályája mellett van szabad terület,
hozzátartozik még több felépítmény, három hangár, műhelyekkel, klubépületekkel. Az önkormányzat továbbra is garantálja az ingatlan sportcélú hasznosítását, a
már ott működő repülőklubok, egyesületek számára a működés feltételeit, hozzátéve, hogy az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak jogos igénye, hogy a tulajdonában álló ingatlan együttest optimális
módon hasznosítsa, annak az állagmegőrzéséről gondoskodjon.
– Ki fizeti a fenntartás, a fejlesztés költségeit?
– Működésük feltételeit biztosítjuk, ám
az ingatlan együttes fenntartásából eredő
költségeket, ahogy eddig is tették az egyesületek, továbbra is vállalniuk kell. Amíg
ez a szerződés le nem jár, addig nem lehet
más célú hasznosítást elképzelni. Voltak elképzelések, hogy milyen ingatlanfejlesztést
lehetne itt végezni, de az én információim
szerint az önkormányzat nem szeretné ezt a
területet beépíteni. Az viszont, hogy a repüléshez kapcsolódó, sportcélú fejlesztés, vagy
magának a repülőtérnek a fejlesztése megtörténhessen, nem ütközik akadályba.
V. I.
Fotó: KesziPress

oktatás

Dióssi Csaba polgármester: Húsz százalékkal növeljük az óvodai férőhelyeket

Tizenhéttel több gyermek
a bölcsődékben
A városi önkormányzat kiemelkedő
feladatának tekinti a bölcsődei és
óvodai férőhelyek bővítését

Egy, a tavalyi évben elfogadott jogszabály-változás eredményeként a városi bölcsődékben tizenhéttel több gyermek felvételére nyílik lehetőség. Minden olyan csoportban, ahol
a gyermekek mindegyike 2 évesnél idősebb, plusz két fővel lehet
növelni a csoportlétszámot.
– A jogszabályi változás adta lehetőségét
megragadva, bővítettük a bölcsődei csoport
létszámot – számolt be a jó hírről Dióssi
Csaba polgármester. – Amikor ismertté vált ez a módosítás, mi azonnal reagáltunk, az új helyzetnek megfelelően alakítva a gyermekintézmények alapító okiratát.
A felettes szervek is megadták a létszámbővítéshez a jóváhagyást. Az önkormányzat szakbizottságának döntése alapján még
újabb tizenhét gyermeket vehetünk fel a
bölcsődébe, és ezzel tizenhét család helyzetén sikerült javítani. Az önkormányzat
szociális bizottsága már az idei év első ülésén döntött, ki lesz az a tizenhét gyermek,
aki hamarosan társul szegődhet a jelenlegi
bölcsődésekhez. Annak érdekében, hogy a
gyerekek beszoktatása minél gyorsabban és
zökkenő mentesebben megtörténhessen, a
bölcsődei gondozók az év elején nem vesznek ki szabadságot.
– A választási ígéretek között szerepelt
az óvodai férőhelyek számának növelése is.
– Az elmúlt négy évben sikerült 20 százalékkal bővíteni az óvodai férőhelyek számát. Választási ígéreteink között az szere-

pelt, hogy a 2010-2014-es ciklusban is 20
százalékkal növeljük a férőhelyeket. Az ígéret megalapozott, biztos lábakon áll. Ezt
már idén ősszel megtapasztalhatják a város
polgárai, hiszen szeptemberben megnyitja
kapuit a Szent Erzsébet Óvoda a Toldi lakóparkban. A férőhelyek számának növelését
segítette, hogy a korábban négyre tervezett
csoport helyett hat fogadja szeptembertől
a gyerekeket, amiről decemberben sikerült

megállapodnunk Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úrral és Szabó József atyával. A
bővítés révén 150-180 gyermek elhelyezését
oldjuk meg közösen a katolikus egyházzal.
Ezzel vállalásunk nagyobb része teljesül, a
kisebbik felét is már a jelenlegi önkormányzati ciklus első felében teljesítjük. Azoknak
a Dunakeszin állandó lakóhellyel rendelkező gyerekeknek, akiknek mindkét szülője
dolgozik, most is igyekszünk biztosítani az
elhelyezését, de a 20 százalékos bővüléssel
lényegesen tudjuk növelni a kört. A mostani óvodai létszámunk felét olyan gyerekek
teszik ki, akik nem törvényi kötelezettség,
hanem egyéb ok miatt vannak ott. Ezt a lehetőségét szeretnénk bővíteni, mind jobban
közelíteni a tényleges igények határáig.
– Öröm, hogy sok fiatal házaspár választotta lakóhelyéül Dunakeszit, és
sok gyermek születik a városban. Mikor
mondhatjuk azt, hogy az óvodai elhelyezés megoldódott?
– Ezt nagyon nehéz prognosztizálni, a
szakértői vélemények alapján a következő öt-hat évben jelentkezik legintenzívebben az igény az óvodai férőhelyek iránt.
Dunakeszin lezajlott az a lakosságnövekedés, amit még egészségesnek gondolt az
önkormányzat. Már az elmúlt négy évben
sem járult hozzá a külterületek belterületbe vonásához. Most elsősorban nem az
élettér, hanem a fejlettségi szint növelése
a cél. Ebben szerepel az óvodai férőhelyek
megnyugtató rendezése is.
(V. I.)

Meghívó
Dióssi Csaba, Pest Megye 3-as számú választókerületének
országgyűlési képviselője fogadó órát tart.
A zavartalan lebonyolítás érdekében, kérem jelezze részvételi szándékát Sipos Dávid polgármesteri tanácsadónál a
06-70/338-0761-es telefonszámon vagy a sipos.david@
dunakeszi.hu e-mail címen.
Helyszín: Dunakeszi, Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2011. január 26. (szerda) 19:00-20:00
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"Police Café" nyílik a város több pontján

A rendőrség kapuja
mindenki előtt nyitott
Kovács László városi rendőrkapitány szerint ők is megérezték a gazdasági válság hatásait, ám
a komoly nehézségek ellenére is büszke kollégái teljesítményére. A sikeres felderítő munkának,
a polgárőrökkel és a lakossággal szorosra fűzött együttműködésüknek köszönhetően tavaly
közel 20 százalékkal csökkent a lakásbetörések száma. A törvény őreként eljáró rendőrség
célja, hogy minél magasabb színvonalon szolgálja a város polgárait. A Lakossági fórumok és
ötletbörzék után idén számos helyen nyitnak „Police Café”-t, melyekben a rendőrség szakemberei kötetlen beszélgetés keretében konzultálnak a lakossággal.
– Kapitány úr! Hogyan értékeli a rendőrség elmúlt évi teljesítményét? – kérdeztük Kovács László alezredestől az újév első
napjaiban.
– A városi rendőrkapitányság tevékenységének értékelésekor tényként rögzíteni kell, hogy mindenki máshoz hasonlóan bennünket is érzékenyen érint a hazánkat sújtó pénzügyi és gazdasági válság.
Azt azonban büszkén mondhatom, hogy
a komoly gondok ellenére is helytálltak a
Dunakeszin szolgálatot teljesítő rendőrök.
A polgárőrökkel, a lakossággal, a civil és
egyházi közösségekkel, lakóparki egyesületekkel szélesedő összefogásnak, a rendőri felderítő munkának köszönhetően közel 20 százalékkal csökkent a lakásbetörések aránya. Sajnos nem tudtunk minden
betörést megakadályozni, de a munkánk
eredményét tükröző pozitív trend egyértelműen azt mutatja, hogy a felvilágosító
tevékenységnek, a lakosság és a rendőrség
interaktív kommunikációjának, a közösen szervezett akcióknak, a rendőri és polgárőri jelenlétnek érzékelhető hatása van a
bűncselekmények megelőzésében.
– Kikre építik kommunikációs stratégiájukat?
– Nyitottak vagyunk mindenki iránt,
aki tiszteletben tartja a törvény betűit és
hajlandó együttműködni a saját és lakótársai biztonsága érdekében a rendőrséggel. Örömmel mondhatom, hogy sokan
keresik az együttműködést velünk. Az új
lakóparkokban élők közül – akik most
alakítják lakókörnyezetüket és építik ki
kapcsolatrendszerüket – többen is segítik
munkánkat. Az egyházak, civil egyesületek és közösségek mellett őket is „felfűztük” a rendőrségi hírláncra. A helyi gondok megismerése és sikeres megoldása érdekében ötletbörzét rendeztünk közösen.
10
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Önkormányzati képviselőkkel, a polgármesteri hivatal munkatársaival együtt jártunk be több helyszínt, hogy megoldást találjunk a forgalmas úton babakocsival és
gyalogosan átkelő közlekedők biztonsága
érdekében. A többség felismerte hogyan
kell egy utca vagy tágabb közösség életét
úgy koordinálni, hogy az mindenki számára elfogadható és jó legyen. A rendőrség ebben a folyamatban – a bűncselekmények megelőzése, a lakóközösségek biztonsága érdekében – igyekszik tevékenységét, szolgáltató jellegét a legmagasabb
színvonalon megvalósítani.
– Gondolom, ezt kevesen vitatják, ám
vannak objektív körülmények, melyek
hatással vannak az önök tevékenységére. Dunakeszi a fővárosi agglomeráció
egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Mennyire jellemző, hogy Budapestről vagy a szegényebb keleti régiókból

megjelennek a „vendégbűnözők”, akik a
bűncselekmények elkövetése után gyorsan „felszívódnak”?
– Dunakeszi gazdasági vonzereje, kedvező földrajzi adottsága szerencsére nem
mutatkozik meg a bűncselekmények arányában. Persze, jól tudom, hogy egy is
sok, ha azt valakinek a sérelmére követték el. Mielőtt bárki is félreértené szavaimat, „csak” azt a szakmai tényt szeretném
érzékeltetni, hogy Dunakeszi, Göd és Fót
lélekszámához képest „nem túl magas” a
bűncselekmények száma. Bízom benne,
hogy a lakók közül mind többen ismerik
fel, hogy – törvényi kötelezettségeinken
túl is – számíthatnak a rendőrségre, a bajban mellettük vagyunk. Remélem, hogy
sikerül visszaszorítani a gépkocsilopások
számát is, amely 2010-ben több volt, mint
a korábbi években, amikor nagyon jó volt
a felderítési arányunk. Sokan kerültek rács

Kovács László alezredes,
Dunakeszi Város
rendőrkapitánya

mögé, de a jelek szerint már kiszabadultak
vagy új elkövetők jelentek meg a területen.
Jó néhányat elfogtunk közülük, de tény,
hogy még van tennivalónk.
– Mai zaklatott világunkban különösen nagy érték a biztonság. A városi rendőrkapitányságra háruló feladatok megoldásához adottak a személyi és technikai
feltételek?
– Ahol szükség van, vagy inkább úgy
mondom, ahol gyengébben állunk, ott kapunk támogatást. Nagyra értékeljük, hogy
az állam mellett a városi önkormányzat
különböző programok finanszírozásával, technikai eszközök vásárlásával segíti munkánkat. A humánerőforrás pótlásában mindig számíthatunk a városi polgárőrökre. Ha együtt jelentkezik a létszám
és a pénz hiánya, akkor igyekszünk kreativitással segíteni önmagunkon. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy jelenleg olyan a kapitányság végrehajtói állománya és vezetői garnitúrája, melynek
minden tagja hajlandó megtalálni az új
utakat. Mindenki igyekszik más módon
kommunikálni, évről évre többet tenni,
hogy azt mondhassuk: igen is tudjuk, és
ezt tudja a város is, hogy itt egy szolgáltató rendőrkapitányság van, melynek elsődleges szempontja, ha szükség van rá, akkor segítsen. Természetesen minden jogkövető állampolgár tudja, hogy a rendőrség szankciókat alkalmaz, sebességet mér,
a parkolóban tilos helyen állókat megbírságolja, stb., amit nem azért tesszük, mert
ez nekünk jól esik. A rendőrség a törvény
őre, a jogszabályok betartása, a társadalmi
együttélés normái felett őrködik. A többség érdekében.
– Bár már tett rá utalást, de érdekelne,
hogyan ítéli meg munkatársai teljesítményét?

– A teljesítmény értékelése mindig nehéz feladat, amely komplex, sokrétű elemzést kíván. Sokszor tesszük fel a kérdést,
hogy ki a jó rendőr? Az, aki sokat vagy keveset bírságol. Az, aki 8 órát tötyörög egy
helyszínen, vagy aki egy óra alatt elkészíti a feladatát, vagy az, aki összecsapja,
vagy túlaggódja? Nehéz ezt felmérni. Én
úgy gondolom az a jó rendőr, aki mindegy, hogy miben jár el, ám az intézkedés
végén azt mondja a polgár: igen ezt így el
tudom fogadni. Akkor is, ha megbüntette, akkor is, ha csak figyelmeztette, és akkor is, ha csak ellenőrizte, és utána megköszönve engedi útjára. Legyen udvarias
és tisztességes, kommunikáljon szakszerűen, közérthetően, még akkor sem hagyja magát elragadtatni, ha „provokálják”.
Nem mondom, hogy minden munkatársam ilyen, de azt állítom, hogy mindan�nyian ebbe az irányba tartanak. Azt is tudom, hogy van még javítanivalónk, de az
biztos: jó úton járunk, igyekszünk tisztességgel szolgálni a város lakosságát.
– Értesüléseink szerint Police Café-kat
nyitnak, ahol a lakossággal találkozhatnak. Igaz a hír?
– Igaz, de ez nem előzmények nélküli, hiszen mindig arra koncentráltunk, hogy jó
együttműködést alakítsunk ki a város lakóival. Minden lehetőséget megragadunk,
hogy kölcsönösen megismerjük egymás
terveit, gondjait. Széles körű a kapcsolatrendszerünk a már jelzett civil és egyházi
közösségekkel, a városi önkormányzattal,
a polgárőrséggel, az iskolákkal. A Dunakeszi Programirodával már egyeztettünk,
hogy május-június fordulóján a Nyitott
kapus ház keretében bemutatjuk a rendőrséget és működését az érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek. Az önkormányzattal
együttműködve a város több intézményében „Police Café”-kat nyitunk, melyekben
a rendőrség szakemberei és az érdeklődők
egy kávé vagy tea mellett vitatják meg az
aktuális, a Dunakeszin élőket érintő és érdeklő kérdéseket.
– Kapitány úr! Köszönöm a beszélgetést, melynek végén azt kívánom, hogy
a magyar rendőrség tagjaként sikeresen
álljanak helyt az Európai Unió soros elnöki tisztségéből hazánkra háruló feladatok megoldásában.
– A közeli Gödöllő a rendezvények házi
gazdája, ahol a biztonsági feladatok ellátásában, a küldöttségek kísérésében a dunakeszi rendőröknek is lesznek teendőik.
Biztos vagyok benne, hogy a magyar rendőrség felnő a feladathoz, mert felkészültségében felveszi a versenyt az európai országok rendőreivel.
Vetési Imre

FELHÍVÁS!

A

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában és
a Colas Zrt. kivitelezésében,
a „hídi bolt” előtti vasúti felüljárónál készülő körforgalmi csomópont
átadása jelentős csúszásban van. A
munkálatok elhúzódása kellemetlenséggel jár a lakosságnak, a környék
vállalkozóinak, esetlegesen a közlekedés kényelmetlenségén túlmenő anyagi károkkal is. Kérjük, hogy
amennyiben Önnek bizonyítható
anyagi kára származik a munkálatok
elhúzódásából, jelezze azt az alábbi e-mail címen Sipos Dávid polgármesteri tanácsadónál: sipos.david@
dunakeszi.hu
Magas kárérték esetén az Önkormányzat a panaszosokkal együttműködve, bizonyítható kárigényeik érvényesítéséhez jogi segítséget nyújt
a beruházóval szemben.

TÁJÉKOZTATÓ

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre
2011-ben

ORSZÁGZÁSZLÓ

emelését tervezi. Biztosak vagyunk
abban, hogy az erre a célra kiválasztott közteret lakossági ös�szefogással városunk ékes díszévé
varázsoljuk. Reményeink szerint
még a jövő nemzedéke is büszke
lesz azokra, akik részt vesznek e
városszépítő programban.
Aki egyetért a fenti céllal, kérjük
gondolatait és ötleteit juttassa el
hozzánk szervezőkhöz.
Tisztelettel:
Bartinai Péter, Bágyi Anikó,
Cser Lajos, Molnár Pál, Skripeczky
István (Tel.: +36-30/364-4515)
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A szeretet
karácsonya

A nehézsorsú embereket nem könnyű kizökkenteni, akárcsak kis időre is, mindennapi gondjaik szövevényéből. A múlt év decemberében,
karácsony előtt azonban három alkalommal
is sikerült boldog, meleg érzelmekkel teli
órákat teremteni számukra.

E

lsőként a Magyar
Vöröskereszt dunakeszi
területi
szervezete a városban élő magányos
idős embereknek rendezett
hangulatos műsorral egybekötött ünnepséget. A Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola diákjai és Dömsödi Farkas Bálint nótaénekes szórakoztatta a magányból kis időre közösségi élményekkel meggazdagodó időskorúakat, akik
nagy örömmel és meghatottan
vették át az önkormányzati támogatással összeállított ajándékcsomagokat, s a vállalkozók által felajánlott tombolatárgyak kisorsolása is vidám
hangulatban zajlott.
A vöröskereszt a hajléktalanoknak rendezett ünnepi ebéddel egybekötött kedves
karácsonyi délutánt. A segíteni akarás mellett itt is az érzelmeké volt a fő szerep, megható volt a felnőtt emberek elérzékenyülése. Az önkormányzat támogatása ez alkalommal
sem maradt el, így az ajándék-

csomagok, ha átmenetileg is,
de feledtetni tudták a hajléktalan élet mindennapi keserveit.
Az önkormányzat szociális
bizottsága Vincze Géza képviselő kezdeményezésére hirdette meg december 23-ra a Szeretet karácsonya elnevezésű rendezvényt, mellyel a nehéz szociális helyzetben élők számára
szándékoztak néhány kedves
órát biztosítani. A városvezetés ezt is megfelelően támogatta, tudtuk meg Vincze Gézától,
és többen pénzadományokkal,
valamint az előkészítésben és
lebonyolításban való részvétellel segítették a program sikerét. A vöröskereszt területi
vezetője, Molnár Sándorné „az
első szóra” csatlakozott s bár
az előkészületekre rövid idő
állt rendelkezésre, mégis szép
számmal jöttek el a hívó szóra. A gulyásleveshez való húst
Bőgér Zoltán, a kenyeret a Kovács Pékség biztosította, a főzőüstöket a Vasutas sportegyesület, az asztalokat, székeket a
Kinizsi sportegyesület, a műanyag tányérokat és poharakat

Bőgér József adta. A gulyáslevest a vöröskereszt aktivistái főzték és tálalták fel a székhelyük előtti téren megrendezett ünnepvárón. Nem maradtak el az ajándékcsomagok
sem, a Fidesz frakció támogatásának köszönhetően, melyekben a szaloncukor mellé
bőven jutott Hircz Tamás képviselő által biztosított gyümölcsökből is.
Az ünnep hangulata megmarad az érzelmekben, ám a
téli hidegben gondolnunk kell
a hajléktanokra, kiknek száma Dunakeszin a vöröskereszt
nyilvántartása alapján 73 fő, a
kistérségben pedig több mint
százötven, tudtuk meg Molnár
Sándornétól. Ők a lakcím nélküli lakosok, a kék égbolt alatt
élnek. A városunkban élők
napközben menedéket találnak

nálunk a nem túl nagy helyiségekben, ahol kapnak reggelit,
ebédet, melegedni, tisztálkodni, mosni tudnak. Akiknek lehetőségük van, havi nyolcezer
forintért lakhatnak a Lósport
Vállalat erre alkalmas helyiségében Bus Antal igazgató támogatásának köszönhetően.
Nagy szükség lenne hajléktalan szállóra, hangsúlyozta
Molnárné, akinek konkrét javaslata is van. A mellettük lévő
Teszt Szövetkezet használaton
kívüli épülete, némi átalakítás
után alkalmas lenne legalább
húsz fő elhelyezésére. A szervezet lehetőségeihez mérten
mindent megtesz a hajléktalanok gondjainak enyhítésében,
mert, miként a területi vezető
fogalmazott: „Ha mi nem segítünk, akkor senki.”
Katona M. István

A Dunakeszi Polgár városi magazin korábbi
lapszámait és a térség aktuális híreit megtekinthetik
a www.dunakanyarregio.hu oldalon.
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A lakosság egyszerűen
és gyorsan intézheti ügyeit

Kormányablak
nyílt Vácott
A 2011. január 1-jétől a megyei és fővárosi
közigazgatási hivatalok jogutódjaiként létrejött megyei és fővárosi kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi
szervei, amelyek összehangolják és segítik a
kormány munkáját. A hivatalok megalakulásával párhuzamosan az ország 29 pontján
megkezdték működésüket a Kormányablakok, amelyek az ügyfeleket segítik az
állami hatóságokhoz tartozó ügykörökben. Pest megyében Cegléden, Érden és
a közeli Vácott nyílt Kormányablak, ahol a
dunakeszi polgárok is intézhetik ügyeiket.

A

kormányablakok célja, hogy az ügyfelek egyszerűen és gyorsan intézhessék ügyeiket. Létrehozásukkal Magyarország Kormányának célja az ügyfeleket szolgáló jó Állam megteremtése. A kormányablak széleskörű tájékoztatást nyújt arról, hogy az állampolgárok
ügyeiket mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézhetik, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, illetve segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. Az adófizető a Kormányablak
segítségével intézheti – többek között – a nyugdíj és az egészségbiztosítással kapcsolatos ügyeit, a családtámogatási szolgáltatások igénybevételét, vagy az olyan ügyeket, amelyek korábban a Pest megyei Közigazgatási hivatalhoz tartoztak.

közélet

Közfoglalkoztatás
– új szemlélettel

Dunakeszi Város Önkormányzata 2011-ben közel 100 munkanélküli számára kínál munkalehetőséget az új közfoglalkoztatási program
keretében – tájékoztatta lapunkat Cs. Bíró Attila, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetője.

A

z idei évtől megváltoztak a közmunkaprogram
felté
telei, melynek célja, hogy minél több munkanélküli számára nyíljon lehetőség
munkavégzésre. Ezért a kormány az idei évben 64 milliárd
forintot fordít közfoglalkoztatásra. 2012-től azonban már
csak azok lesznek jogosultak a
különböző ellátások igénybevételére, akik idén legalább 30
nap munkaviszonnyal rendelkeznek. A kormány az önkormányzatoknak lehetőséget ad
arra is, hogy rendeletben szabályozzák: aki környezetét nem
tartja rendben, nem lesz jogosult ellátásra. Szintén változás,
hogy a jövőben a korábbi gyakorlattal ellentétben mindenki
köteles elfogadni a munkaügyi
szervezet által felajánlott lehetőséget.

nakeszi
Dulg
ár
Po

A közmunkások alkalmazásához Dunakeszi már az év elején benyújtotta pályázatát az
illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervénél. Így remélhetőleg már január második felétől
munkába állhatnak az első közmunkások városunkban – tudtuk meg az osztályvezetőtől.
L. A.

Tisztelt Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Dunakeszi Polgár városi
magazin kiadója a lakosság teljeskörű kiszolgálása
érdekében 2011. januártól kezdődően – az eddigi
Overdose
csodával
15.000 példányszámot –
felérő győzelemmel
felemelte 16.000 darabra.
tért vissza!
A példányszám növelésének köszönhetően Dunakeszi valamennyi háztartásába eljut a városi magazin.
Kérjük, ha nem kapják meg a lapot, jelezzék szerkesztőségünk elérhetőségén: Tel.: 06-27/502-390, e-mail:
keszipress@invitel.hu
X. évfolyam 7. szám

2010

július

(A hír lapzártakor érkezett)

Dunakeszi Polgár

Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kinevezett
kormánymegbízottja január 3-án reggel nyolc órakor sajtótájékoztató keretében nyitotta meg a váci irodát, amely hétfőtől
péntekig 8-20 óráig fogadja az érdeklődőket.
A váci ügyfélszolgálat, a volt CEMŰ székházban, 2600, Vác, dr.
Csányi László körút 16. fsz. alatt található.

A szerk.
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Hit, erkölcs, közösség, család

A kisebbségi és
egyházügyi
tanácsnok alapelvei
Tősgyökeres dunakeszi lakos, a felmenői is itt éltek. Bár munkahelye – egy nagyvállalati székház üzemeltetői csapatának tagjaként – Budapesthez köti, mégis úgy vélte Szabó József, amikor
képviselő-jelöltként elindult az őszi önkormányzati választáson, mint a Fidesz és a Kereszténydemokrata párt helyi szervezeteinek tagja, hogy a maga eszközeivel tenni tudna azért, hogy a
település alvóváros jellege megváltozzon.

A

városi képviselőtestület tagjaként
örömmel vállalta a
kisebbségi és egyházügyi tanácsnoki megbízatást, szellemiségéhez, mentalitásához – mint a város életének
fontos, meghatározó pillérei –
mindkét terület közel áll.
Megbízatását követően a
megfelelő kapcsolatfelvétel érdekében sorra felkereste a plébánosokat, valamint az evangélikus és a református lelkipásztort, majd találkozott a
kisebbségi önkormányzatok
elnökeivel.
Beszélgetésünk során kifejtette, hogy tapasztalatai alapján korábban is jó, minden
szempontból rendezett volt a
város és az egyházi felekezetek
kapcsolata. Bár azt hozzátette,
hogy a plébániák, gyülekezetek közti párbeszédet lehetne
tovább mélyíteni, ezek ugyanis
eleddig többnyire formálisak
voltak, mindenki el volt foglalva saját egyházának ügyeivel.
Mindezt az ökumené jegyében
kellene továbbgondolni, ennek ezidáig nem volt kellőképpen meghatározó szerepe. Bár
kissé furcsa, de létezik egyházi
PR. Többek között a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen a
kommunikáció és média szakos hallgatók számára fontos
tantárgyként tanítják. Ez is jel14
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zi annak fontosságát számára,
hogy az egyházak tevékenységéről az eddigieknél bővebb ismeretei legyenek a település lakosainak. Ehhez jó lehetőséget
kínál a Városi Programiroda
is. Tanácsnoki munkája egyik
fontos elemének tartja, hogy az
egyházi felekezetek által önállóan összeállított programokat
egyeztetve, összehangolják és
beillesszék a városi rendezvények sorába. Természetesen az
egyházi ünnepek adottak, ezeken változtatni nem lehet, de
az egyéb rendezvények ( hangverseny, családi napok, gyermekeknek szóló események)
időpontjai megfelelően megtervezhetők.
Mindez természetesen nem
jelenti a „belügyekbe” való beavatkozást, hiszen a liturgikus
események menetébe a világiak nem szólhatnak bele. Jóval
inkább szükségét érzi annak a
képviselő, hogy nyissanak a felekezetek a Dunakeszire újonnan betelepült nagy létszámú
lakosság felé. Meg kell szólítani a családokat ahhoz, hogy,
akik ezt igénylik, utat találjanak a nekik megfelelő egyház felé. Úgy érzi, ehhez a tevékenységhez a különböző városi médiumokon keresztül s
egyéb szervezőmunkával megfelelő segítséget tudnak nyújtani. Meggyőződése, hogy az

egyházak sajátos eszközeikkel, miként eddig, úgy ezután
is, közösen a várossal hatékony
segítséget tudnak nyújtani a
szociális gondoskodásban, az
ifjúság nevelésében, a közösségépítésben, a személyiségformáló erkölcsi értékrend átadásában.
A városban tevékenykedő
kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatban elmondta a
tanácsnok, hogy túl a személyes kapcsolatfelvételen, ami
természetesen már megtörtént, a városvezetés elképzelésével összhangban támogatja, erősíti, nem utolsósorban
segíti, hogy az adott kisebbség gyökereit, kultúráját reprezentáló programok létrejöjjenek. Ezektől azt várják, hogy
a kisebbségek jelenléte a városban élővé váljon s a többséghez tartozó lakosság érdeklődéssel forduljon feléjük. Ehhez
természetesen kapcsolódik tanácsnoktársai tevékenysége is,
különösen a testvérvárosi kapcsolatokat ápoló külügyi és
társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok, Kárpáti Zoltán, valamint a családügyi tanácsnok, Bocsák Istvánné tevékenysége is. Saját szakterületénél maradva kiemelte, hogy a
kisebbségek saját ünnepkörei,
amennyiben vallási vonatkozásai is vannak, összekapcsol-

hatók a megfelelő felekezetek
tevékenységével is.
Egyéb idei elképzeléseit megemlítve szólt arról is, hogy például szükség lenne a Szent Mihály napi búcsúhoz kapcsolódó
vásár átalakítása, új, friss értékes tartalommal való megtöltésére. S bár még év eleje van,
és kérdéses az idei költségvetés
forrásainak mennyisége és elosztása, de már körvonalazódnak a tervei az idei év végi adventi ünnepkörrel kapcsolatos,
számos ponton újdonságokat
is tartalmazó rendezvények kialakítására.
Végezetül
hangsúlyozottan említette meg Szabó József, hogy tanácsnoki munkájának legfontosabb alapelvei
közé tartozik az ifjúság nevelése, számukra a pozitív, hasznos szellemi és erkölcsi értékek
megmutatása, az idősekről, a
szociálisan nehéz helyzetbe
kerülőkről való gondoskodás,
a családnak, mint az együvé
tartozás alapelemének erősítése, társadalmi fontosságának
hangsúlyozása, s mindezekkel
összefüggésben szükségszerűen felhívni a figyelmet a közgondolkodás változására. Sokat és sokszor kell még szólni, beszélni a hitről, erkölcsről,
családról.
Katona M. István

tanácsnokok

Kárpáti Zoltán testvérvárosi tanácsnok:

"A kultúrának és a sportnak
nemzetközi a nyelve"
Dunakeszi immáron több éve ápol tartalmas testvérvárosi kapcsolatot az olaszországi Casalgrandéval, az erdélyi Székelykeresz
túrral és a lengyelországi Stary Sacz-csal. A bolgár tengerparti
kis várossal, Ravdával pedig együttműködési megállapodást kötött az ifjúsági, sport, turisztikai
és oktatási kapcsolatok elmélyítésére. Kárpáti Zoltán szerint a testvérvárosi kapcsolatok
ápolása nemzeti összetartozásunk erősítése mellett fiataljaink számára ablakot nyit a világra,
gazdagítja az emberi kapcsolatokat, hozzájárul az európai kulturális értékek megismeréséhez,
melynek nemzetközi a nyelve.
– Hogyan alakult ki ez a gazdag kapcsolatrendszer? – kérdeztük a képviselő urat, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgató-helyettesét.
– Érdemi rálátásom 1994 óta van, akkor lettem először önkormányzati képviselő, és azóta –
a képviselő-testületben egyedüliként – megszakítás nélkül az vagyok. Örömmel és büszkeséggel
tölt el, hogy bíznak bennem az emberek, akik az
öt választásból négy alkalommal egyéni képviselőként választottak meg. Szinte minden várossal másképp jött létre a kapcsolat. Olasz barátainkkal a rendszerváltás környékén kezdődött az
együttműködésünk, akik Budapest szomszédságában kerestek egy várost nemzetközi kapcsolataik szélesítése érdekében. Így jutottak el hozzánk. Dunakeszi akkori vezetői pedig örömmel
fogadták a megkeresést. Székelykeresztúrral létrejött testvérvárosi szerződés egy gyerekkori barátságból fejlődött ki. Kollár Albinnak, a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola volt igazgatójának és a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola volt igazgatóhelyettesének, Bán Árpádnak a barátsága adta az együttműködés szilárd alapjait. Stary Sacz esetében a lengyel kisebbségi önkormányzat és az azóta sajnos már
elhunyt Jerzy Kochanowski tevékenységének köszönhetően „talált egymásra” a két város. A legújabb kori lengyel-magyar barátság alapjainak a
lerakásában már a kezdetektől kezdve én is aktív szerepet vállaltam. Először egy együttműködési szerződés került aláírásra, kulturális, sport
ifjúsági és egyéb területen, és rá két évre, 2007ben pedig testvérvárosi szerződést kötöttünk. Ez
volt az első szerződés, melyet úgy tudtuk aláírni,
hogy az Európai Uniótól nyertünk egy jelentős
pályázati támogatást. Nagyon kemény és rendkívül aprólékos elszámolásra épülő feltételrendszernek kellett megfelelnünk. A siker nem csak a
mi munkánknak volt köszönhető, egy profi pályázatíró céggel közösen készítettük a pályázatot, mellyel azóta is élő az együttműködésünk. A
jövőben is arra törekszem, hogy a lehető legtöbb
pályázati pénzt szerezzünk uniós forrásokból.
– Bolgár barátainkkal hogyan jött létre a
kapcsolat?
– Amikor létrejött a bolgár kisebbségi ön-

kormányzat Dunakeszin, akkor ők kerestek az
anyaországban egy olyan települést, amely nyitott a kapcsolatfelvételre. Tagja voltam annak a
küldöttségnek, amely egy hetet töltött Bulgáriában, ahol a Neszebar melletti Ravda polgármesterének javaslatára kezdtük el kapcsolatainkat kiépíteni a kis tengerparti városukkal. A kölcsönös szimpátiára épülő kapcsolat
eredményeképpen – 2009-ben újra egy uniós
pályázaton jelentős pénzösszeget nyerve – alá
tudtuk írni ezt az együttműködési megállapodást. Ezen a két pályázaton közel tízmillió forintot sikerült elnyernünk.
– Ez is az ön utóbbi négyéves tevékenységének az eredménye?
– Igen, és erre nagyon büszke vagyok. A
nemzetközi kapcsolatokkal 1998 óta foglalkozom, a művelődési és közoktatási bizottság
elnökeként, majd 2002-től, a bizottsági elnökségi megbízatásom mellett, testvérvárosi tanácsnokként. Az őszi önkormányzati választások óta az új struktúrában működő képviselő-testületben még nagyobb felelősség hárul a tanácsnokokra. Úgy érzem, hogy nem
véletlenül kerestek meg az önkormányzat vezetői azzal, hogy a város nemzetközi kapcsolataiban továbbra is aktív szerepet vállaljak.
Az elmúlt évtizedben felhalmozódott tudás,
tapasztalat, diplomáciai jártasság sokak segít abban, hogy az elkövetkezendő években
is sikeresen szolgáljam a várost, elősegítsem
a testvérvárosi együttműködések kiteljesedését. A kezdetektől szívügyem volt ez, és ebben
nagyon nagy támaszom a feleségem, a Kőrösi
Csoma Általános Iskola jelenlegi igazgatója, akivel – a városok hivatalos találkozásain túl – minden évben kéthetes nyári túratábort szervezünk Erdélybe, ahová az eddigi tizenhárom alkalommal több mint ötszáz gyerek jutott ki. Közismert, hogy a Kőrösi Csoma
Általános Iskolának és a székelykeresztúri
Petőfi Sándor Általános iskolának közvetlen
együttműködése is van. A diákok, a pedagógusok, a családok között hosszú évekre vis�szanyúló tartalmas kapcsolat alakult ki az
évek során. Az anyaország, Dunakeszi és az

erdélyi magyar testvéreink együttműködése
jóval több, mint egy testvérvárosi kapcsolat,
hiszen nemzeti együvé tartozásunk, történelmünk ezer meg ezer szállal köt össze bennünket, melyet mindannyian büszkén vállalunk.
Lengyel, bolgár, olasz barátainknak köszönhetően fiataljaink megismerhetik az európai
nemzetek kultúráját, történelmét, művészetét, turisztikai látványosságait, közvetlenül
építhetik ki baráti kapcsolataikat a határok
nélküli Európában.
– Várható, hogy tovább erősödik a város
nemzetközi kapcsolatrendszere?
– A nemzetközi kapcsolatban a legfontosabb
a kultúraközvetítő szerep, hiszen a kultúrának
nemzetközi a nyelve. Az éneket, a táncot, a képzőművészetet mindenhol „azonos nyelven beszélik”. A testvérvárosi kapcsolataink elsősorban a városunkban élő fiatalok életének, tájékozottságának kiteljesedését szolgálják. Bízom
benne, hogy egy 6 milliárdos költségvetésű város a jövőben is támogatja a testvérvárosi kapcsolatokat, melynek költségeit pályázati forrásból igyekszünk kiegészíteni. Ez a nemzetközi
testvérvárosi kapcsolatrendszer minden bizonnyal tovább bővül a német kisebbségi önkormányzat megalakulásának köszönhetően,
amely egy Duna-parti német várossal készíti
elő az együttműködést. Dunakeszin sok gyerek tanul németül, a gimnáziumban és az általánosban is tanítjuk a német nyelvet. A nyelv
mellett a Duna is összeköt bennünket…
– Egy mondatban hogyan lehet megfogalmazni a testvérvárosi együttműködések jelentőségét?
– Szerintem mindannyiunk felelőssége és
kötelessége nemzeti identitásunk erősítése, a
magyar nemzet értékeinek ápolása, mely elválaszthatatlan az európai népek kultúrájának
megismerése és elismerése nélkül. Ezt a szép,
emberformáló tevékenységét igyekszünk a legnagyobb alázattal és felelősséggel végezni Dunakeszi polgárai javára.
Vetési Imre
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gyászjelentés

Letettem testemnek romlandó sátorát.
S honnét formáltattam, ölelem föld porát,
Lakom sötét boltját,
S immár Istenemet, kegyes Teremtőmet
Áldom örömmel.



/Népi temetési ének/

Végakaratának megfelelően e veretes szavakkal jelentjük, hogy

DR. KINDLER JÓZSEF
a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Százak Tanácsának tagja,
a Magyar Katolikus Püspöki Kar Iustitia et Pax Bizottság elnökségi tagja és számos más szervezet tagja,
az Eötvös Loránd-díj, a Szent-Györgyi Albert-díj, a Szilárd Leó-díj, a Justitia Regnorum Fundamentum-díj
és más tudományos elismerések és díjak birtokosa,
Dunakeszi Város Díszpolgára
életének 82. évében, 2010. december 30-án a földi életből eltávozott.
Hitünk szerint találkozunk vele.
Gyászolják: felesége Edit, húga Magda és családja, leánya Editke, veje Marci, unokái és családjuk: Zsófi, Bálint és Vali, Palkó és Julcsi, Kinga, Zsiga;
dédunokája Emma, rokonai, barátai, kollégái, tanítványai.
A Budapesti Corvinus Egyetem és Dunakeszi Város saját halottjának tekinti.
Szerettünk hamvait 2011. január 15-én szombaton délelőtt 11 órakor a dunakeszi Szent Mihály-nagytemplomban
szentmisével egybekötött szertartás keretében helyezzük örök nyugalomra.

Cím: Dr. Kindler Józsefné, 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 8.

A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
/2Tim 4,7/

(A család kérésére februári lapszámunkban emlékezünk meg Dr. Kindler József professzor úrról)

Elhunyt Villási László, Dunakeszi egykori polgármestere

D

Életének 65. évében elhunyt Villási László, Dunakeszi egykori polgármestere.
Tanulmányait a BME Gépészmérnöki Karán végezte, ahol később gazdaságmérnöki diplomát is szerzett. 1967-től
egészen 1990-ig a városi tanács és a végrehajtó bizottság tagja volt, 1980 és 1988 között a Városi Tanács elnökhelyettese, majd 1990-ig tanácselnök. A rendszerváltást követően 1994-ben őt választották meg a város második polgármesterének.
Tisztségéről 1996-ban nyugdíjazását kérve lemondott. Villási László több városi intézmény, így a Városi Könyvtár,
a Szakorvosi Rendelőintézet és a Radnóti Miklós Gimnázium fejlesztésének előkészítésében vett részt. Az ő kezdeményezésére jött létre a testvérvárosi kapcsolat az olaszországi Casalgrande városával.

unakeszi 2007-ben ünnepelte várossá válásának 30. évfordulóját.
Az ünnep alkalmával a vele készített interjúban így nyilatkozott arról, hogy
a rendszerváltozáskor: Miért nem indult
"
polgármester-jelöltként a választáson?
– A polgármesteri feladat igényes, magas
színvonalú ellátása óriási kihívás. Csak felkészült és egészséges ember vállalhatja. Sajnos az én egészségi állapotom nem tette lehetővé az indulást, de az az igazság, akkor még
nem láttam tisztán, hogy milyen irányt vesz
a társadalom jövője.
– Viszont négy év múlva elindult, s megnyerte a polgármester választást. Mi változott 90
és 94 között?
– Négy év nagy idő. Úgy ítéltem meg, hogy
tudásommal, tapasztalatommal a város
hasznára lehetek, hozzájárulhatok a település átalakításához, fejlődéséhez. Elképze-
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léseimből sajnos nem minden valósult meg.
Megszűntek a korábbi nagyvállalatok, pénz
hiányában leálltak a fejlesztések.
– A sors jóvoltából egyedül ön mondhatja el
magáról, hogy tanácselnökként és polgármesterként is irányította a várost. Mi volt a
különbség?
– Elsősorban az, hogy a piacgazdaságban
átalakultak vagy sajnos megszűntek a város munkáját segítő korábbi nagy vállalatok. Megszűnt a centrális irányítás, felértékelődött az önálló döntés lehetősége és felelőssége. A városnak újra kellett szervezni
a gazdasági, társadalmi viszonyrendszerét,
jóval több konzultációra, egyeztetésre volt
szükség. A tanácsrendszerben a nagy vállalatok és az üzemek, míg a polgármesteri időszakomban viszont az átalakult kis-és közepes nagyságú vállalkozások vették ki részüket a város működtetéséből. Új és jóval na-

gyobb kihívások, több és sokrétűbb feladatok
vártak a hivatalra. Sok kiváló szakembert a
rendszerváltozás „velejárójaként” kialakult
munkaerőpiacról vettünk fel. Mondtuk is
sokszor: „Minden rosszban van valami jó”:
– Nagy lendülettel vetette be magát a polgármesteri feladatok rengetegébe, s mégis alig
telt el két év és lemondott. Miért?
– Egészségi állapotom miatt. Pedig a visszatérésemkor azt gondoltam, nem lesz gond,
bírom a „strapát”, de be kellett látnom, hogy
van, amit nem lehet erős akarattal sem legyőzni. S ez már így is marad…"
***

Vetési Imre

Villási Lászlót január 21-én, 14 órakor helyezik örök nyugalomra a Dunakeszi Városi Temetőben.

Könyvtári
Tervek
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár forgalma évről évre emelkedik, az elmúlt két évben mintegy
hétszáz fővel nőtt az olvasÓk száma,
ami jelenleg 3700 főt jelent. Ezzel párhuzamosan nőtt a könyvtár látogatottsága és a kölcsönzések száma, valamint rendezvényei is
teltházzal zajlottak.

A

könyvtár
dolgozói
már elkészítették az
idei évi teljes rendezvénytervet. „Fontosnak tartjuk a szakmai munka mellett a könyvtári irodalmi rendezvényszervezést is, hiszen így kerülhetünk igazán közel az olvasókhoz
és persze bizonyos hagyományok
is köteleznek minket. Úgy gondolom, hogy a könyvtári rendezvényeknek már kialakult egy törzsközönsége, de emellett természetesen nagy örömünkre mindig látunk új arcokat is programjainkon.”
– mondta Csonka Mária igazgató
beszélgetésünk során.
Az idei rendezvényeket
csokorba szedve megállapíthatjuk, hogy hármas tagoltságot mutatnak, hiszen a hagyományos rendezvények mellett
(Előtér kiállítás, Irodalmi szalon, Ünnepi könyvhét) az el-

nyert uniós pályázat keretében is
megrendezésre kerülnek különböző programok. A harmadik csoportba az ünnepi programok sorolhatóak. Idén 25 éve, hogy a városi
központi könyvtár ebben a formájában működik. Az épület korábban is könyvtárként funkcionált,
de felújították és kibővítették, majd
1996-ban az ünnepi könyvhét keretében került átadásra. „Egész évben lesznek erre utaló rendezvények, de a központi ünnepség természetesen az ünnepi könyvhéten
lesz május végén.” – mondták a
könyvtárosok.
Az első félév programjai január
20-án kezdődnek a Magyar Kultúra napján Babják Annamária színésznő és Vincze József színész zenés irodalmi összeállításával. Februárban a hagyományos irodalmi szalon vendége Bartis Attila író

lesz. Az évente három alkalommal
megjelenő Helytörténeti Szemle
2011-ben első alkalommal márciusban fog megjelenni. Áprilisban
a Költészet Napján a Dunakeszin
élő költő, Varjas János bemutatkozó estje lesz Babják Annamária,
valamint Varga József közreműködésével. Május 17-én Sellei Zoltán
emléke előtti tisztelgésként síremlékének megkoszorúzása következik az új temetőben, május végén
pedig a Könyvtárunk a digitális országúton című konferencia, amelyen a Pest megyei könyvtárosoknak bemutatót tart városi könyvtá-

runk az uniós pályázat eddigi
eredményeiről.
Februártól szombat délelőttönként a gyermekkönyvtárban családi mese-délelőttök
keretében élvezhetik a meseolvasás szépségét gyermekek
és felnőttek egyaránt. „Azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi években a
családok együtt járnak könyvtárunkba, ezért is szeretnénk egy
ilyen programlehetőséget kínálni
számukra, hogy még szorosabbra
fűzzük viszonyukat az olvasás örömével és ezáltal könyvtárunkkal is.”
– mondta az igazgatóasszony.
Talán a könyvtár egyik legkiemeltebb rendezvénye a 2011-es évben
a május 31. és június 4. közötti időszakra eső Ünnepi Könyvhét lesz,
amelynek keretében időszakos fotókiállítás, könyvtártechnikai kiállítás
kerül bemutatásra, illetve az Olvasók Napja is erre az időszakra esik.
Összefoglalva elmondható, hogy
a könyvtár nagy szeretettel vár minden korosztályt idén is és célja, hogy
minél színesebb és sokrétűbb programokkal kedvezzen olvasóinak.
Legindi Tímea
Fotó: Preysing Frigyes

A Magyar
Kultúra Napja
Felemelő és gondolatébresztő ünnep minden
évben január 22-e. Kölcsey Ferenc, nemzeti
irodalmunk kiemelkedő költőóriása, 1823. január 22-én fejezte be hatalmas költeményét, a
– korabeli helyesírással – Hymnust. Ez a költemény –melyet 1844-ben Erkel Ferenc zenésített
meg – nemzeti imádságunkká vált.

B

ölcs döntés volt húsz
esztendővel ezelőtt,
közmegeg yezéssel arról határozni,
hogy január 22-e minden évben legyen a Magyar Kultúra
Napja. Évezredes kultúránk –
mely oly gazdag értékekben –
joggal érdemli meg az ünneplést. Bár sokak
számára nem jelent
különleges napot,
a naptárban sem
piros betűs, de talán épp ezért érdemes eltűnődni jelentőségén. Sorolhatnánk ezredévnyi
kultúránk értékeit, ám ezek
döntő hányadát illik tanulmányaink során megismerni. S
hogy ki az, aki megelégszik a
tananyaggal, s kiben alakul ki
az indíttatás egyéni műveltségét gyarapítani, az már személyiségfüggő. Azt is fontos tudni, hogy a kultúra, a szó legtágabb értelmében, nem csupán
művészeti alkotások matematikai összessége, hanem egy
nemzet más nemzetektől, népektől eltérő sajátos arculata.
Manapság sok a talmi s
mintha kevesebb közfigyelmet kapna a valódi érték. Városunk kulturális kínálatáról
szólva nincs okunk a szégyenkezésre. A VOKE József Attila Művelődési Központ programjai közül gyermekek, felnőttek egyaránt találnak kedvükre valót. Mostani, ünnepi
rendezvénysorozatukban többek között Tuzson-Berczeli Péter Újjászületés című január 22-i tárlatnyitója érdemel
figyelmet. A Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár rendszeres
irodalmi rendezvényei is élményszámba mennek. A kul-

túra napját ezúttal Babják Annamária és Vincze József zenés
irodalmi estje teszi majd emlékezetessé. A Szent István Általános Iskolában is a kultúra
napjához kötődik január 18án, a felső tagozatos diákok
részvételével megrendezendő
hagyományos Kazinczy Ferenc szépkiejtési verseny. A Bárdos Lajos
Általános Iskolában január 24-én
rendeznek ünnepi műsort. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola koncertjei, tárlatai ugyancsak
valódi értékeket kínálnak. A
városi tanintézmények művészeti csoportjai – színjátszók,
kórusok, néptánccsoportok –
rendre bemutatkoznak a közönségnek, ezek közül is kiemelkednek a seregszemle jellegű műsorok. Évente több alkalommal láthatók tárlatokon
a városunkban élő alkotóművészek munkái, s ugyancsak
a visszatérő programok között tartjuk számon a templomi koncerteket. S mintegy
összegzése mindezeknek az
évente megrendezendő művészeti napok sorozata.
Az idei évtől kezdődően pedig a kulturális, művészeti
rendezvények iránt érdeklődők tájékozódását a már eddig
is meglévő hírforrások – helyi
újságok, városi kábeltelevízió,
kulturális intézmények és tanintézmények honlapjai – mellett segíti a Dunakeszi Programiroda, mely szinte napi
rendszerességgel adja közre információit a www.dunakeszi.
hu honlapon. A kultúra mindenkié, fogadjuk be értékeit.
Katona M. István
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Báli
szezon
Január 6-án Vízkereszttel véget ért a karácsonyi időszak és kezdetét vette a báli szezon,
amely alkalmával a dunakeszi lakosok is több
rendezvényen vehetnek részt. Az iskolák jótékonysági báljai mellett az Iparos kör is megrendezi idén hagyományos éves bálját.

báli szezonnak
az évnek azt az
időszakát nevezzük, amely
Vízkereszt után kezdődik és
Húsvét előtt negyven nappal
ér véget. Tulajdonképpen tehát a báli szezon nem mást jelent, mint a farsangot, amikor
mulatsággal űzhetjük el a téli
depressziót. Ne véletlen tehát,
hogy az év leghidegebb, legborongósabb időszakára esik ez
a mulatós időszak. A bál minden esetben – legyen az iskolai, sportegyesületi vagy egyéb
bál – kiemelkedő társasági eseménynek számít, a résztvevőknek nemcsak öltözködésükben, hanem viselkedésükben
is meg kell felelniük az általános elvárásoknak. Nagyon

fontos tehát a megfelelő öltözködés, hiszen ezzel egyéniségünket is kifejezhetjük a külvilág számára.
A bál szó hallatán ma már
nem kell romantikus tündérmesékbe illő abroncsos ruhákra gondolnunk, a 19. századi báli ruhák mára már látványos változáson estek át. Míg
régen a hajadon lányok csak
gardedámmal mehettek, addig mára ez is teljesen megváltozott. Régen a fiatal lányok az
ilyen rendezvényeken szinte
kizárólag pasztellszíneket viselhettek, ami ártatlanságukat
hangsúlyozta. Az asszonyok
színei a sötétebb árnyalatok
voltak, mint például a vörös.
Véleményem szerint napjainkban a hölgyek kortól függetle-

nül szívesen részesítik előnyben a fekete színt, a színesebb
báli ruhák között pedig a legkedveltebb a bordó vagy a kék.
A férfiak hagyományos viselete pedig a sötét színű öltöny, illetve szmoking.
„A farsang bajor-osztrák
jövevényszó: a vaschang-ból
származik. Első írásos jelentkezését 1283-ból bajor-osztrák
adatokból ismerjük. Magyarországon a farsang kialakulása
a középkorra tehető, elsősorban német hatás eredményeként. Elterjedése valószínűleg
három fő területen történt: a
királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében.” – írja a Magyar Néprajzi Lexikon. Ebből következően farsangi bálnak pedig a far-

sanghoz fűződő zenés-táncos
rendezvényeket nevezzük.
A farsanghoz egyébként a
karácsonyi ünnepkör után a
leggazdagabb hagyománykör
kapcsolódik, amelyek közül
legismertebb az álarcosbál.
Legindi Tímea

Meghívó

Közkívánatra 2011. február 26-án 19 órától megrendezésre kerül Dunakeszin,
a József Attila Művelődési Központ Színháztermében a hagyományos

IPARTESTÜLETI BÁL - MINDENKINEK!

A fergeteges hangulatról a DIMENZIÓ zenekar gondoskodik,
a TOMBOLA értékes nyereményekkel várja.
A finom ételek, italok a Megyeri csárda konyhájáról kerülnek az asztalokra.
Támogatóinknak köszönhetően a belépő díja 9.500.-/fő, mely tartalmazza a welcome drink,
és a svédasztalos vacsora árát.
Jelentkezni a +36 70 451 7545, +36 70 451 7555 és a +36 27 342-217 számokon
és a duvip11@gmail.com ill. duvip@freemail.hu e-mail címeken lehet.

A bál fővédnöke: Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő
Várunk szeretettel családoddal, barátaiddal ismerőseiddel együtt!
Ipartestület Elnöksége, Margitai Edit, elnök

kultúra

A szecsuáni jólélek
A dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban karácsony előtt került bemutatásra A szecsuáni jólélek című színdarab Pásztorné
Pikli Natália rendezésében. Az öt előadás során összesen
több mint négyszáz néző élvezhette a két felvonásos darabot.

B

ertolt Brecht, a XX.
század egyik legjelentősebb drámaírója
szerint a színház akkor működik jól, ha a közönség nem átérzi mindazt, ami a
színpadon történik, hanem elgondolkodik rajta. A brechti
epikus színház gondolkodásra buzdít: azt kéri, ne feledd, ez
csak illúzió, ne éld át, hanem
gondolkozz azon, Te mit tennél a szereplők helyében.
Persze az igazi színház nem
szólhat csak az észhez, és az érzelmek bizony nagyon is élnek
a darabban, amely mindnyájunktól kérdezi „dönts: tudsz-e
jó lenni magadhoz és másokhoz is?”.
A rendező beszélgetésünk
során elmondta, hogy a próbák
tavaly ősz óta folynak, emellett pedig sor került idén nyár
végén egy drámatáborra is a
gimnázium keretein belül. „A
választás azért esett éppen erre
a színdarabra, mert aktuális
üzenete van. Azt a kérdést járjuk körbe, hogy mennyire maradhat jó egy ember önmaga
és mások számára.” – mondta Pásztorné Pikli Natália, aki

korábban a gimnázium magyar és
angol szakos tanára volt, most
pedig az ELTE egyetemi oktatójaként angol irodalmat és
drámatörténetet tanít.

körbeülnek minket a szereplők
és lelkesen bólogatnak mintegy igazolásként, amikor a rendező arról beszél, hogy a színészet tulajdonképpen egy hatalmas csapatmunka. „Olyan

A szereplők és a rendezők
közös célja, hogy a nézők valamit „hazavigyenek” az előadás során, megragadjon bennük egy-egy pillanat és ezáltal elgondolkozzanak magán
a történeten is, amely érzelmileg és intellektuálisan egyaránt
hat rájuk. Elmondásuk szerint
legnagyobb örömük az, hogy
ha élményt tudnak nyújtani a
nézők számára.
Ahogy az interjút készítem,

ez, mint amikor az ember egy
nagy hajó kapitányának érzi
magát, de a legénység nélkül
a hajó sem szelhetné a vizet.”
Amellett, hogy a rendezőt a diákok is sok ötlettel segítették
az előadás közeledtével egyre sűrűsödő próbák folyamán,
köszönet illeti még Szilágyi
Szabolcs Balázs munkáját is,
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola klarinéttanárát, aki nemcsak zenei rendezőként műkö-

dött közre, hanem a nyolctagú
kamaraegyüttest is szervezte
és irányította.
A három főszereplő Bélteki
Alma Ria, Kátai Boldizsár és
Szombati Szilárd voltak, de
mellettük több régi diák is szerepet vállalt. A fénytechnikáért
szintén volt gimnazisták feleltek: Nagy Dániel és Kolcsár Gergely, a díszlettervezésben pedig
kiemelt szerepe volt Lengyel István művésztanárnak, akinek
Barna Tamás, Kováts Endre és
Gera Domonkos segítette munkáját. A szereplőkre jellemző
pompás jelmezeket Deák Varga
Kinga tanárnő tervezte és készítette el. A nagyszerű sminkeket
Mogony Brigitta profi sminkes
volt RMG-s diák készítette, a
hangtechnikát, mint minden
gimnázium rendezvényen így
most is Kukusik Péter kezelte.
„Rengeteget dolgoztunk a
darabbal, amelyet úgy érzem,
hogy sikerült nagyon jól közösen felépítenünk a gyerekekkel, fantasztikus volt látni,
hogy hogyan elevenedik meg
általuk a színpadon a forgatókönyv.” – mondta örömtől sugárzó arccal Pásztorné Pikli
Natália.
Legindi Tímea

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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Dunakeszi kóborlás
A Dunakeszi kóborlás címet kapta az a turisztikai műsor, amelyet decemberben készítettek városunkról. A Hazai turizmus műsor stábja a Dunakeszi Programiroda meghívására érkezett településünkre még karácsony előtt.

A

közel egyórás adásban bemutatásra került az alagi lóversenypálya múltja és jelene egyaránt,
ahol azt is láthattuk, hogy a téli
hideg idő ellenére is van lovas élet a területen. Itt Száraz György kalauzolta a riportert.
A műsor további részeiben Dióssi Csaba polgármester úrral készült egy interjú,
majd Kovács László rendőrkapitány nyi-

latkozatát hallhattuk.
A Duna parton a római kori kikötőerőd sem maradhatott ki a városi nevezetességek közül, ahol Mráv Zsolt régész
adott szakszerű bemutatót. A Révész István Helytörténeti Gyűjteményben Szakáll Lászlónéval közösen próbáltunk betekintést nyújtani századeleji őseink életébe,
bemutatva a gyűjtemény színes tárházát.
Sajnos a műsoridő rövidsége miatt a

Műhelytelep, az alagi villanegyed, az alagi
majori romteplom és a Duna-part részletesebb bemutatás kimaradt a filmből, ám
ez a hiány tavasszal pótlásra kerül, a stábnak ugyanis az a terve, hogy újra ellátogatnak városunkba és ezúttal kerékpáron fedezik majd fel annak legszebb és legfontosabb részeit.
Legindi Tímea

Laptop, projektor, oktatási programok

Karácsonyi ajándék
Rendkívüli bejelentéssel kezdődött december 17-én a Széchenyi István Általános Iskola téli szünet előtti, karácsonyi ünnepsége.
Tóthné Czimmermann Judit igazgató asszony és Csuka
Tamás, a Citibank területi képviselője nagy örömmel közölték, hogy a tanintézmény több mint hatszázezer forint értékű
technikai eszközt és oktatóanyagot kapott a pénzintézettől.

A

Citibank
és
a
Junior
Achievement Magyarország
Oktatási és Vállalkozásszervezési Alapítvány 2001-ben indított Iskolatámogatási Programja keretében jelenleg már 310 iskolában több mint
130 ezer kisdiák tanulhat korszerű pénzügyi-gazdasági tananyagokból. A program célja, hogy az iskolák számára elérhetővé tegye a korszerű technológián alapuló, innovatív oktatási stratégiákat és tananyagokat, amelyek elősegítik a tanulók
pénzügyi, gazdasági, matematikai és angol nyelvi ismereteinek, képességeinek, illetve teljesítményének növelését.
De hogyan került sor arra, hogy ez a lehetőség a Széchenyi iskola előtt is megnyíljon? Az igazgatónő kérdésünkre el20 Dunakeszi Polgár

mondta, hogy köszönettel vette a bank
illetékesének érdeklődését a programba való bekapcsolódásról. Kiderült az is,
hogy a Citibank dunakeszi fiókintézménye javasolta az iskolát, feltehetően figyelembe véve, hogy innovatív intézményről
van szó, ahol a program segítheti a tartalmi megújulást.
Természetesen vállalták a részvételt, így
került sor arra, hogy birtokba vehettek egy
laptopot, egy digitális projektort és a már
említett témakörökben az oktató programokat tartalmazó csomagot. Mindezeken
túl lehetőséget kaptak egy pedagógus ingyenes, negyven órás akkreditált képzésére, melyre január-február hónapban kerül
sor. Hamarosan elkezdődik a technikai
eszközök rendszerbe állítása, a képzés, és

márciustól indulhat az oktató programok
használata a felső tagozatos diákok körében. A projektort, számítógéphez kötve a
könyvárban helyezik el, ahol rövidesen sor
kerül a foglalkozásokra.
Azt is megtudtuk az igazgató asszonytól,
hogy az idei év folyamán tervezik digitális
tábla beszerzését is, ami nem kis anyagi áldozatot jelent a tanintézménynek, de elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az oktatómunka az eddigieknél még korszerűbbé váljon. A fejlesztésekhez az iskolai alapítvány jelentős mértékben hozzájárul, ezt
célozza a január 29-én megrendezésre kerülő jótékonysági bál is.
Katona M. István
A szerző felvétele

rvosi rovat

csak egy recept

Csak egy receptet szeretettem volna felíratni. Csak egy kis konzultációra lett volna szükségem az anyu gyógyszerei ügyében,
mert az utóbbi időben rosszabbul érzi magát, de elutasított a szakorvos. Azt mondta: jöjjön ide a mama is. Micsoda világ ez?
– dohogott egyik levélírónk. Nos, micsoda világ ez – kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost

– Úgy vélem ezen a területen rendezett.
Akkor, amikor a szakorvos ragaszkodik
ahhoz, hogy a beteggel találkozzon még a
recept írás alkalmával is, az a beteg érdekében történik. Gyakran csupán kényelmességből is hajlamosak vagyunk arra,
hogy ügyet sem vetve kisebb panaszainkra, ráhagyjuk az orvosra a korábbi gyógyszerezést. Ez esetben csupán arról feledkezünk meg, hogy ezek a kisebb panaszok
növik ki magukat nagyokká, lényegesen
nehezebbé téve a későbbi gyógyítás esélyeit, feltételeit. De természetesen az orvosnak is szüksége van visszajelzésre a beteg
állapotát illetően, és vizsgálatra is, hiszen
nem biztos, hogy esetleg nem kell-e csökkenteni a gyógyszerek mennyiségét, dózisát.
– Más vélekedés szerint viszont ez a
rend, amikor a hozzátartozót visszautasítják, hogy ő járhasson el valamely rokona ügyében, bürokratikus és csak növeli a
várakozást.
– Nem értek egyet ezzel! Ha valaki arra
hivatkozik, hogy a beteg „kímélését” tartja szem előtt, akkor inkább magát kíméli… A mamát elő kell készíteni a vizitre,
meg kell szervezni az utaztatását és valahogy kezelni kell – az amúgy teljesen normális – türelmetlenségét a várakozás miatt. Vannak, akiket kimondottan zavar a
sok ember, nos, ezek pedig mind-mind jellemzői az orvosi rendelők váróhelyiségeinek is. Mégis: elengedhetetlen, hogy időről időre – betegségétől függő időben – találkozzon betegével a kezelőorvos. Előfordulhat, hogy valamilyen ok miatt nem
elégít ki valakit az a diagnózis, amit felállított az orvos. Ebben az esetben a legke-

vésbé sem tartom jó ötletnek felnyalábolni
a leleteket és keresni egy másik orvost, egy
specialistát, vagy még specialistábbat, csupán egy „konzultáció” erejéig. Ez a konzultáció, amely nélkülözi a személyes tapasztalatszerzést, kétoldalú veszélyt rejt magában. Egyrészt a tünetek természetszerűleg
utalhatnak valamilyen további rosszabbo-

dásra, de a kezelőorvos – aki tegyük föl,
hosszabb ideje látja már el a pácienst – ismerve a betegét, a több választható alternatíva közül épp erre az ismeretre hagyatkozva dönthet másként is, mint a „konzultáns”. Másrészt van a dolognak egy orvosi (és természetesen jogi, etikai) felelősségi
vonzata is. Ahogy nem lehet a meghibásodott autót sem telefonon, vagy üzenetek
útján diagnosztizálni, az emberi szervezetet még annyira sem. Az orvosnak ma-

gának kell döntenie a bonyolultabb kérdésekben, ezt a felelősségét pedig csak akkor vállalhatja, ha alaposan megvizsgálta, kikérdezte a beteget, tanulmányozta az
egyéb vizsgálatok eredményeit és ennek az
ismerethalmaznak a birtokában tud dönteni a további kezelés, gyógyszerezés mikéntjéről. Így van ez még abban az esetben
is, ha huzamosabb ideje kezelt személyről van szó. Természetesen ezt követően,
ha a beteg úgy érzi, szeretne még egy véleményt hallani állapotáról, személyesen
felkeres egy másik szakorvost, ez sohasem
sem presztízs kérdés a kezelőorvosnak.
– Ezek szerint minden esetben keressük
a szakorvost panaszainkkal?
– Szó sincs róla! Az alap modell úgy
épül fel, hogy a beteg jelentkezik a háziorvosnál, ez a vizsgálatok alap-szintje. Az ő
beutalása esetén a bonyolultabb egészségügyi problémákat vizsgálják a szakorvosok, akik a vizsgálat elvégzéséről leletet állítanak ki, ami tartalmazza a terápiás javaslatot – benne a gyógyszerezést – is. Ezzel kell ismét felkeresni a háziorvost, aki
mindezek figyelembe vételével látja el tovább receptekkel a beteget havonta, vagy
indokolt esetben két-három hónapra előre. A szakorvosi kontroll – a páciens személyes megjelenésével – a betegsége által
meghatározott időszakokban lehet indokolt. Annak, hogy szeretteink minél tovább lehessenek körünkben, ezek szem
előtt tartása lehet az egyik feltétele.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.hu honlapon találhatóak meg. Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében hétfőn 16.00-18.30 között, míg páros héten pénteken 08.30-11.00 között, páratlan héten pénteken pedig 16.00-18.30 között történnek a felnőtt szakvizsgálatok. Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon lehetséges a bejelentkezés.

INGYENES ECDL Oktatás

A vizsgadíj árából 10% kedvezményt adunk, ha a
kivágott hirdetést magával hozza beiratkozáskor!

Ha régóta szeretné elsajátítani a számítógép kezelés alapjait:
szövegszerkesztés, táblázat kezelés, adatbázis kezelés, akkor itt az alkalom, hogy ezt megtegye.
Februárban induló ECDL tanfolyamunkon, még van szabad hely.
Az alapfokú tanfolyam témaköre:

A nyugdíjas tanfolyam témakörei:

 eszközök, gépkezelés és szövegszerkesztés alapok (WordPad),
 szövegszerkesztés haladó (Word),
 operációs rendszer (Windows),
 prezentáció (PowerPoint),
 táblázatkezelés (Excel),
 internet használata (böngészés és levelezés az Interneten, vagy
 helyi hálózatban, Skype).

 eszközök, gépkezelés (Windows alapok),
 szövegszerkesztés alapok (WordPad),
 internet használata
böngészés és levelezés az Interneten, vagy helyi hálózatban, Skype).

Érdeklődjön kollégánknál!

Nincs ideje vagy lehetősége, hogy otthonától távolabb tanuljon? Nem probléma, akkor tanuljon otthonról. Tanfolyamainkat online kurzus formájában
is elindítjuk. Egy virtuális osztályteremben, hallgathatja az órát a tanár előadásában, tehet fel kérdéseket és ehhez csak egy fejszettre van szüksége!

Tel:27/393-666  email: Info@netsuli.eu  web: www.netsuli.eu
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gazdaság

dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u.1.)
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. Ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. Németh Gábor
ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a Tisztelt Olvasóink leveleit.

Olvasói kérdés:
A munkáltatóm felmondott december 31-i hatál�lyal, de a felmondás szerintem
jogellenes volt. Nem indokolták meg, és a felmondás esetén
járó juttatásokat (felmondási idő, végkielégítés) sem kaptam meg. Be akarom perelni a
munkáltatót, mert nem én vagyok az egyetlen a cégnél, akivel
ezt megcsinálták, csak az a baj,
hogy január elsejével a munkáltatóm megszűnt jogutódlással. Most mit tehetek?
A munkaügyi pert a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás nem érin-

ti. Ez vonatkozik már a folyó perekre és az Ön esetére is,
amikor az igény érvényesítését megelőzően következik be
a jogutódlás. Ugyanis a jogviszonyból – jelen esetben munkaviszonyból – származó jogok és kötelezettségek a jogutódra szállnak át.
Olvasói kérdés:
Otthon dolgozom 2
hónapja. Egy hírlapfigyelő cégnek cikkeket kell kivonatolnom különböző újságokból. Jó munka, de szerződést
még nem kaptam, gondolom,
be sem vagyok jelentve. Szeretném tisztázni a munkafeltéte-

Útikalauz bankügyekhez
széchenyi forgóeszközhitel

A

z idei évet egy olyan kamattámogatott vállalkozói
hitel bemutatásával kezdem, mely egy pár hónapja már elérhető és bizonyára ugyanolyan sikeres
lesz, mint kistestvére a Széchenyi Kártya.
Az igénylés feltételei lényegében megegyeznek a Széchenyi Kártya konstrukciónál előírtakkal (pl. csak kis– és középvállalkozások részére, rendelkezni kell 1 teljes lezárt üzleti évvel
stb.). A feltételeken kívül a minimálisan megkívánt biztosítékok
köre is hasonló és éppen ez az,
ami szintén kedveltté teheti ezt a
konstrukciót, hiszen tárgyi fedezet nélkül is igénybe vehető. Az
előírt biztosítékok köre kimerül a
tulajdonos magánszemély és a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességében, valamint a hitelnyújtó bank egy előírt mértékű számlaforgalmat is elvár az adóstól.
Tovább csökkenti az adminisztrációt, hogy üzleti terv benyújtására sincs szükség.
Mint a nevében is benne van ez a hiteltípus már nem csak átmeneti likviditási problémák áthidalására alkalmas, hanem kicsit
hosszabb távú célok megvalósítására is (pl. anyag-, árukészlet
vásárlása; termelési költségek előfinanszírozása; beruházások-
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leket, mert ígértek egy laptopot,
hogy mobilabban tudjak dolgozni, ráadásul itthon a három
gyerekem és a férjem is használja a számítógépet, így elég
nehéz dolgozni. Mit kell beleírni a munkaszerződésbe?
A távmunkánál is ugyanazok a jogszabályok vannak
érvényben, mint bármely más
munkaviszonyban. A munkaszerződésbe bele kell foglalni
a munkabért, munkakört és a
munkavégzés helyét.
Ezen kívül meg kell állapodni a feleknek a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése végett a

kapcsolattartásban is, meg kell
határozni a módját és gyakoriságát.
A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos indokoltan felmerülő költségeinek elszámolását is a szerződésbe
kell foglalni.
Eltérő megállapodás hiányában a munkavégzéshez és a
kapcsolattartáshoz szükséges
eszközöket a munkáltató biztosítja. (Ide tartozik az Ön által említett számítógép is.)
A munkáltatónak úgy kell
meghatároznia az elvégzendő
feladatokat, hogy tekintettel
legyen a dolgozó rendes munkaidejére.

hoz kapcsolódó forgóeszközök beszerzése) felhasználható. Ennek megfelelően a futamidő 1-3 év lehet. Sajnos a kölcsönös�szeg a 25 mFt-ot nem haladhatja meg, azonban még így is nagy
szükség van az ilyen típusú vállalkozásokat segítő hitelkonstrukciókra.
A fentiekben – mintegy figyelem felhívásként – a lényegi elemek összefoglalására törekedtem, ezért ha valaki bővebben is
meg akar ismerkedni a konstrukcióval annak mindenképp ajánlom a KAVOSZ illetve a bonyolító bankok honlapját böngészni.

Gacsal Tamás
DunaCredit Hiteliroda, tel: +36-70/423-2298,
www.dunacredit.eu, info@dunacredit.eu

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

Karácsony előtt egy nappal vette birtokába a lakosság a gyalogos felüljárót

közélet

Igaz történet felnőtteknek
Több hónapos csúszással ugyan, de végül december 23-án átadták. Hát kérem… nehéz szülés volt,
szokás mondani arra, ami nyögvenyelősen megy. Pontosan ilyen volt a Klapka utcai vasúti gyalogos felüljáró szerkezeti felújítása, mely munkálatok elvégzését még az év elején ígérte meg a MÁV
vezetősége. Ezt követően jeleztem, hogy ha van rá mód, akkor a nyár folyamán kellene elvégezni a felújítási munkálatokat, hogy ne okozzon problémát ősszel, az iskola kezdésekor.

D

e éppen ennek fordítottja történt – mintha ezt kértem volna –, óramű pontossággal az iskola kezdés első napján szeptember 1-jén 7 órakor a MÁV alvállalkozója kivonult, és elkezdte azt, amit már réges-régen be
kellett volna fejeznie, azaz hozzáfogott a szerkezet
bontásához.
Igazából csak bosszankodni lehetett, és „elhinni”
azt, amit a MÁV ígért, hogy a felújítási munkálatok
az előzetes ígéretek szerint október 15-éig fognak
tartani. Gondoltam, ennyi kellemetlenség tán belefér a MÁV részéről, amit tolerálni fog a lakosság.
De gyorsan jött a hidegzuhany, mivel a Bp. II. Régió Hidász Kft. művezetője már a kezdetek kezdetén, szeptember 2-án az éjszakai találkozás alkalmával csúszást jósolt.
Hamarosan beigazolódott a jóslás, bizony lesz és
nem is kevés. Így nem maradt más hátra, minthogy
az osztályon, majd a kivitelezőtől a végleges helyreállítás időpontja felől érdeklődjek. Megemlítem,
hogy Ambrus Ferenc főtanácsos úrtól és Frankáné
Molnár Judit csoportvezető asszonytól mindvégig
korrekt tájékoztatást kaptam az ügy menetével kapcsolatban.
Aztán volt itt minden, mint a búcsúban. Az alvál-

lalkozó jelezte, hogy a felüljáró burkolati elemeinek
gyártása folyamatban van, az elemek kihelyezésére
pedig a gyártás függvényében folyamatosan sor kerül, így a felüljáró üzembe helyezése, a forgalomnak
történő átadása november 15-éig megtörténik.
Hű de sokan örültünk volna, ha ez meg is valósul!
Én pedig jelentem, ezt megettem, és ezért mindjárt
plakátoztam, hét végén ragasztgattam, olyan választási feelingem volt. Természetesen mindezt tettem
azzal a szándékkal, hogy értesítsem a lakosságot az
átadás várható időpontjáról, akiknek többsége már
tűkön ült.
Majd vártunk… az átadást, miközben nem volt
olyan nap, hogy telefonon vagy írásban ne kérdezett volna valaki az átadás felől. Volt, aki nyugodtan, mérsékelten, de volt, aki már ingerülten.
Mit gondolnak, mi történt? Ez persze egy költői
kérdés. Úgy van… újabb csalódás, amit nem lehet
megszokni, mivel a novemberi határidőt sem tudta tartani a kivitelező. Azt a teremburáját, hát jöjjön
aminek jönnie kell! Másnap újra az osztályhoz fordultam beadványommal, és kígyót-békát szórtam a
fejükre, hogy sajnálatos módon az elmúlt hetek során többször tapasztaltam, hogy bizony voltak olyan
napok-hetek, amikor egyetlen egy ember sem dolgo-

Dunakeszin működő
gyógyszertárak
Városunkban számos patika szolgálja ki a lakosságot,
melyek címeit és elérhetőségeit az alábbiakban közöljük:
1. Ágnes Gyógyszertár, Fóti út 77. (tel.: 27/543-115)
2. Árnika Gyógyszertár, Kis u. 13. (tel.: 27/540-505)
3. Calendula Gyógyszertár, Fő út 130. (tel.: 27/341-006)
4. M2 Gyógyszertár, Fóti út 120. Tesco (tel.: 27/546-398)
5. Rézkígyó Gyógyszertár, Barátság út 29. (tel.: 26/543-485))
6. Szent Damján Gyógyszertár, Fő út 190. Tesco (tel.: 27/543-269)
7. Szent Jobb Gyógyszertár, Nádas u. 6. Auchan (tel.: 27/543-385)
7. Szent Mihály Gyógyszertár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
(tel.: 27/ 341-141)
8. Unikornis Gyógyszertár, Tábor u. 42. (tel.: 27/343-264)
Az ÁNTSZ döntése alapján tartanak ügyeletet a városban működő
patikák. Az ügyelet a soros gyógyszertár nyitvatartási idejének végével kezdődik, és másnap reggel nyitásig tart. Hétvégén az ügyelet este 7 órakor (vagy az este 7 után is nyitva tartó gyógyszertárak
esetén záráskor) kezdődik, és nyitáskor, vagy amennyiben a gyógyszertár az ügyeleti napon nincs nyitva, azon a napon reggel 9 órakor ér véget.
Az aktuális ügyeletes patika címe és elérhetősége megtalálható a
www.dunakeszi.hu városi hírportál oldalán.

zott a felüljárón (jelzem, hogy az előzőek a valóságnak megfelelnek). November 22-én a cég prominens
személye érdeklődésemre a határidőt december elejére módosította. Kíváncsian vártam, hogy miért:
„hát… a burkolat gyártása végett késünk az átadással, ugyanis a járófelület egy speciális pozdorjából
készül, műgyantával s üvegszállal keverve, és ha a
járófelület elkészül…, akkor a védőhálóval együtt
két-három nap alatt felrögzítjük a szerkezetre”. Na
és a tél, a fagy, az időjárás nem szólhat közbe, kérdeztem merészen, melyre a válasz röviden csak an�nyi volt: „á… az kizárt”. De bizony közbeszólt, mivel 14-én álltak neki ismét a munkálatoknak, mely 9
napig tartott, így végül 23-án végre használatba vehette a lakosság a már régóta várt felüljárót.
Bár az eredménnyel elégedettek lehetünk, csak a
részletekkel volt a gond, a munkatempóval, az üres
ígérgetésekkel, mely visszaveti annak lehetőségét,
hogy magasztaljam a kivitelező céget. De hát ezen
nem kell csodálkoznunk, hiszen „egyelőre” ilyen a
magyar mentalitás.
Üdvözlettel:

Hircz Tamás

A 6-os sz. körzet önkormányzati képviselője

„Tudásdepó-Expressz”
Olvasni érdemes!

2010. szeptember 25-én projektnyitó rendezvény keretében jelentette be a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata
20 088 795 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a TÁMOP-3.2.4-09/1/
KMR” Tudásdepó-Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázaton. A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése,
képzési szerepének erősítése projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2010. szeptember 1. és
2011. augusztus 31. között.
A pályázat egyik kiemelt feladata az olvasáskultúra fejlesztése
Az elmúlt másfél évtizedben az emberek túlnyomó részének jelentősen megváltozott az életmódja, ehhez nagymértékben hozzájárult az Internet tömegessé vált használata is. Ez kihatással van az olvasási kultúránkra, megváltoztak olvasási szokásaink. A társadalom egy része használja mindennap
az Internetet, egy része olvas könyvet, periodikát napi szinten, de hatalmas
azoknak a száma, akik az írott információknak semmilyen formáját nem élvezik, nem keresik. Általánosságban elmondhatjuk, hogy csökkent az olvasás gyakorisága, ugyanakkor az olvasók között különösen a fiatalabb korosztály körében egyre népszerűbb a képernyő előtti olvasás. Mi könyvtárosok szorgalmazzuk, hogy a mai digitális világban is próbáljunk meg kitartani
a könyv, az olvasás mellett, bízzunk az olvasás élményt nyújtó, személyiségformáló erejében. Az olvasás megszerettetése, a könyv megbecsülése szakmai
munkánk mindennapi szép faladata. E pályázat keretében lehetőségünk adódik az olvasást népszerűsíteni, minden korosztályt megszólítani, és elmondani, hogy Olvasni érdemes!
Bővebb információ: Csonka Mária
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, 2120 Dunakeszi, Kossuth út 6.
Telefon/fax: 06 27 351-518, E-mail: csonkam@mail.dkvk.hu
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Skócia

a legendák, ódon kastélyok és a whisky földje
Skócia és Anglia között a
határ csak jelképes. Annál
markánsabb a skótok lelkében. Ragaszkodnak saját
jogrendjükhöz, történelmükhöz, vallásukhoz. Skócia Nagy-Britannia északi,
földtörténeti szempontból
a legrégibb része. Aki Skóciáról áradozik, mindig a
Felföldre gondol. Ide összpontosul minden, amit az
országról tudni vélünk.
„A skót felföldet megéri megnézni. Ide évente
el kell zarándokolni”
– írta Thomas Gray költő
közel kétszázötven évvel
ezelőtt.
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A

z Európai Unióba 1973. január 1-jén csatlakozott az Egyesült Királyság
részeként. Skócia ritkásan lakott, alig több mint egymilliónyian élnek a
Magyarországnál valamivel kisebb, 78. 770 km2-nyi területen. Fővárosa
Edinburgh, legnagyobb városa Glasgow. A skót felségvizek nagy területet
szakítanak ki az észak-atlanti vizekből és az Északi-tengerből, és alattuk
rejlik az Európai Unió egyik legnagyobb nyersolajtartaléka. A skót királyság 1707. május 1-jéig független állam volt, ekkor azonban az Acts of Union (az egyesülési törvények)
politikai unióba vonta az angol királysággal, és ezzel létrejött Nagy-Britannia. Skócia továbbra is külön állam, és saját törvénykezéssel rendelkezik. A skót törvények, a skót oktatási rendszer és a Church of Scotland (Skót Egyház) volt az a három sarokkő, amelyek
biztosították a skót kultúra és a skót nemzeti öntudat fennmaradását.

A főváros, Edinburgh
Skócia fővárosát, Edinburgh-ot sokan a brit szigetek legszebb városának tartják. Vannak, akik „Észak Athénjának” nevezik Edinburgh-t, hasonló domborzata és fekvése miatt, bár ez az összehasonlítás inkább csak Dél-Európában ismert, északon kevésbé. Ezzel a névvel a 18. századi skót felvilágosodás korára is szoktak utalni. Edinburgh city
státuszú város, melyet a városi tanács irányít. A 18. században élte aranykorát, melyet
az ipari forradalom idején gazdasági felEgy hamisítatlan
lendülés is követett. 1760 és 1830 között
skót dudás
itt folyt az akkori idők legnagyobb tervezett városépítése. A területen az első
lakóépületeket a hegycsúcs sziklájára kezdték építeni, mintegy természetes erődítményként használva a szirtet,
amelyre a vár is épült. Története során
többször is kifosztották, felgyújtották.
Első írott említése Margit királynő halála utáni időből, 1093-ból származik.
Az épületnek, ahol a koronázási ékszereket őrzik, mai állapota több különböző újjáépítés eredménye. Az északi oldalon található a Princes Street és az Újváros. 1995-ben az Óvárost és az Újvárost az UNESCO a Világörökség részévé
választotta. A Princes Streettől keletre
elterülő városrészt (East End) a Calton
Hill 108 méter magas dombja uralja,
rajta a 19. században emelt emlékművekkel. Az Óváros megőrizte középko-

Barangoló ‒ utazás az eu tagállamokban
3. rész egyesült királyság sorozat

ri alaprajzát és megannyi reformkori épületét is. Az Edinburgh-i várat és a Királyi
Palotát a Royal Mile (Királyi mérföld) köti
össze, amely 4 szakaszból áll: Castle Hill,
Lawnmarket, High Street és a Canongate.
A mérföldhosszú utcát piacterek és olyan
történelmi épületek díszítik, mint a St.
Giles-katedrális és a Bíróság. A Skót Parlament 2004 októberében költözött jelenlegi helyére, a Royal Mile lábához, szemben a Holyrood-parkkal. Az épület 8 nemzetközi építészeti díjjal büszkélkedhet,
többek között ez volt az év épülete 2005ben. Az óvárosban érdemes megtekinteni
a Skót Nemzeti Könyvtárat, a John Knoxházat, a Skót Múzeumot, a Királyi Múzeumot, a Skót Whisky-örökség Központot,
a Skót Parlamentet és a Tron-templomot.
A New Town, azaz az Újváros ad otthont
Glasgow: A Természettudományi Központ
futurisztikus épülete

a Skót Nemzeti Galériának, a Királyi botanikus kertnek, a Virágórának és a Scottemlékműnek. Ha valaki madártávlatból
szeretné szemügyre venni a várost, akkor
az Arthur széke nevű 300 m magas dombra
kell felsétálnia. Ha szórakozásra vágyunk,
és Edinburgh éjszakai arcát is fel szeretnénk fedezni, akkor az alábbi felkapott bárok közül választhatunk: Under the Stairs,
Victoria bar, Basement Bar, The Outhouse.
A Cramond-sziget Edinburgh északnyugati részén található a Forth-öbölben.
Apálykor száraz lábbal át lehet kelni. Néhány világháborús bunkerromon kívül
nincs semmi a szigeten, de egy sétát mindenképp megér. Edinburgh-t a világ vezető fesztiválvárosai közé sorolják. Az
egész évben zajló fesztiválok sokrétű szórakozást biztosítanak úgy a helybeliek-

nek, mint a turistáknak. A leglátogatottabb események augusztus hónapban kerülnek megrendezésre. A Fringe a világ
legnagyobb művészeti fesztiválja, melyet
2011-ben már 65. alkalommal rendeznek
meg. Nagyságát mutatja, hogy 2009-ben
265 helyszínen, összesen 34. 265 előadást

A skótok két büszkesége: Ewan McGregor és
Sir Sean Connery színészek

láthatott a közönség. Több sztár karrierjéhez biztosított ugródeszkát, többek között Hugh Laurie-nak, Jude Law-nak és
Stephen Fry-nak is.

skót
érdekességek
Skóciának megvannak a saját legendái,
rejtélyei, kísértethistóriái, melyek hozzátartoznak az ország szellemiségéhez. A
Scone-i kő Skócia koronázási köve, amely
ülőhelyként szolgált a skót uralkodók számára a ceremónia alatt. A Witches’ Well
(Boszorkányok kútja) a Royal Mile végén
található, szemben a várral. A 16. század-
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kultúra

St. Andrews katedrális

Vilmos herceg is
a St. Andrews -i
egyetem
diákja volt

ban kiterjedt boszorkányüldözés áldozatainak állít emléket. A Loch Ness-i szörny, vagy
ahogy rajongói hivják: Nessie, i. sz. 565 óta
foglalkoztatja a kiváncsi embereket. A Skóciában lévő nagyjából 500 édesvizű tó közül
(amelyeket a skótok saját szavukkal ‘loch’nak neveznek) mindössze háromban látták Nessie-t. A Scotland Yard szervezetét
Robert Peel, egykori belügyminiszter hozta
létre 1829-ben (innen az ismert „bobby” elnevezés) azzal a céllal, hogy egy új, ütőképes rendőri csapatot állítson fel. Hétköznapi feladatai mellett a New Scotland Yard vezeti egész Nagy-Britannia bűnügyi nyilvántartását. Alapítása óta két ízben költözött új épületbe a szervezet (1890-ben
és 1967-ben), és az új hivatalokat mindkét esetben már a New Scotland Yard elnevezéssel
illették. A nagy skót duda vagy Great Highland Bagpipe talán a legismertebb dudaféleség világszerte. Nagy hangerejű hangszer, szólóban és többedmagában is használatos. A
történelem során hadihangszerként, napjainkban gyakran katonai ceremóniákon szerepel. A highland dress, vagyis a hegylakók ruházata a legerőteljesebb, legjellemzőbb, legromantikusabb és leghatásosabb szimbóluma Skóciának. Annak ellenére, hogy teljesen
elfogadott egy szoknyás férfi látványa az utcán, inkább divatos öltönyöket és „civil ruhákat” hordanak az emberek. Ünnepségeken és nemzeti napokon azonban, aki csak teheti, szoknyát húz. A highland dress viselése korábban sem csak a felföldi régiókra volt jellemző, így manapság sem csak ezeken a tájakon hordják. Ma már boldog-boldogtalan,
akinek ereiben egyetlen csepp skót vér is csörgedez, büszkén viseli a kiltet és a tartant, legyen az egy lowlandi klánfő vagy annak követője.

nagyobb skót városok
St. Andrews elsősorban az 1413-ban megalapított, Skócia legrégibb és Nagy-Britannia harmadik legrégibb egyeteméről híres. 1645 és 1646 között itt hívták össze a skót parlamentet, 1862-ben pedig itt iratkozott be Nagy-Britannia első diáklánya. Vilmos herceg 2005
júniusában végezte el az egyetemet. Glasgow az útikönyvekkel ellentétben többet nyújt,
mint a leírásokban szerepel. A város
eredetileg egy egyetem köré épült infrastruktúrából alakult ki. A XVIII.
századtól kezdve fontos pontja az Atlanti-óceán felé irányuló kereskedelemnek. Az ipari forradalom után a
település gyors fejlődésnek indult, elsősorban a hajózás és a gépgyártás
ágazatai települtek ide. Innentől kezdve nevezik az Angol Birodalom második városának. Ma Európa 20 legfonA legnépszerűbb
művészeti fesztivál

tosabb pénzügyi és bankközpontja közt szerepel. Aberdeen Skócia harmadik legnépesebb városa
Glasgow és Edinburgh után. A város egyben Skócia 32 tanácsi területének egyike is. A Skócia északkeleti részén fekvő város hosszú, homokos tengerparttal rendelkezik. Két
egyeteme van, az Aberdeeni Egyetem és a Robert Gordon Egyetem. A
város gazdaságának motorját az olajipar adja, ami az északi-tengeri olajkitermelésen alapszik. Nevének eredete
könnyen beazonosítható, az Aber Don an�nyit tesz: a Don folyó torkolata. Aberdeen
csak a tizenkettedik században nőtte ki
magát várossá. A huszadik század második felében látványos terjeszkedésnek indult, ezért ezernyi új tanácsi házakat kellett
építeni, így Mastrick, Cornhill, Northfield,
Stockethill, Tillydrone és Hazelhead kerületeiben. Újabb kórházak, bevásárlóközpontok, parkok és szórakoztató centrumok
épültek.
A skótokat összeköti a dicső, noha nem
mindig diadalmas múlt. Humoruk nyersebb, modoruk érdesebb, beszédük hangosabb. Legendás hírű fukarságuk eredete nem más, mint a szegényes életmódból
következő természetes takarékosság, ám az
kevésbé ismert róluk, hogy jószívűek és vendégszeretők. Büszkék kelta származásukra,
miként a walesiek és az írek is. Még valami:
ha Skóciába megyünk, ne induljunk el sehova esernyő vagy esőkabát nélkül...
Az összeállítás létrehozásában nyújtott
segítségéért külön köszönet
illeti Chris Thomson-t!
Vetési Zsófia
barangolo.eu@gmail.com
www.eubarangolo.blogspot.com

Mindannyian vágyunk rá...
A megtartható kincs a fiatalság öröme

Klinikánk az egészségről...
Szalonunkban a testkezelések, a fodrászat, a gyógypedikűr és a reflexológia árából
kedvezményt adunk a HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK!
február 28-ig

20%

SORISA a legújabb generációs testkezelő rendszer
Az ultrahang elektroporáció és egy aktív gél
segítségével formázza testet. Jelentősen centimétereket karcsúsodik.
KAVITÁCIÓS jelenség: célja, hogy biztonságosan hassunk a zsírszövetre, hogy
elpusztítsuk a zsírsejteket, így felszabadítva az elraktározódott zsírt.
Cellu M6 keymodule: 2 exkluzív
technológia kombinációja. A legújabb
LPG sejtstimuláló technológiát kínálja
arcra és testre.
Testmodul: "ROLL". A Roll kezelőfejekben két, függetlenül motorizált
görgő van.
SKINLIGHT A gyémánt ereje és a fény tisztasága. Új világszintű
készülék különböző kozmetikai problémák kezeléséhez, mint
laza bőr, ráncok, pigmentációs problémák és dehidratáltság.
Alakformálás: Algotherm, LPG és Kavitációs ultrahang

Király Ildikó
Természetgyó
gyász, "Naturo
pathy" Alternatív
Mozgás és Mas�százs Terapeuta,
Shiatsu masszőr,
csecsemő gyógy
masszőr. Biorezonanciás állapotfelmérés és terápia. Yoga oktató,
COLON-HIDRO TERÁPIA. Fül
akupunktúrás kezelés fogyókúrázóknak.
Tel.: +36-30-457-9000
www.kiralyvitamin.hu
ildiko@kiralyvitamin.hu
Marcsi
pedikűr-manikűr
Szánj időt a pedikűrösre!
Ápoltnak lenni igazán
nem luxus!

EGÉSZSÉG: Keresse: Dr. Al-Badani Mohamed
kardiológus-szakorvosunkat
Kardiológia (szívultrahang, EKG, terheléses EKG).
Homeopátia szakrendelés
indult minden hétfőn és szerdán
Dr. Horváth Gabriella belgyógyász-szakorvos homeopata segítségével. www.homeokeszi.hu
Természetgyógyászat
(NELSON biorezonancia), thermográfia
Szalonunkban megkezdte gyógyító tevékenységét
Horváth Hajnalka Rita okleveles reflexológus. Tel.:
+36-30 520 3329 Erősíti az immunrendszert, a szervezet öngyógyító mechanizmusait indítja be! Hatékonyan alkalmazható orvosi kezelések kiegészítéseként,
rehabilitáció során.

DETTY- mesterfodrász.
Újra itthon a több éves külföldi tapasztalattal.

Nyitva tartásunk: H-P.: 9-19 óráig
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. Telefon: 06 27 347 721
E-mail: nazarmed@gmail.com  www.nazarmed.hu

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással
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, laminált padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177
• Dunakeszi (Gyártelep) Kiserdő utca végén lévő garázssoron 18 m2-es
garázs eladó. Irányár: 850.000 Ft. Tel.: +36-70-574-5530
•S
 örözőbe keresünk fiatal, agilis pultos lányt, Pomáz, Szentendre,
Csobánka környékéről. Fényképes szakmai önéletrajz szükséges.
Tel.: +36-70-333-8536
e-mail: femasystemkft@freemail.hu
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A Dunakeszi Programiroda
januári ajánlata
 Január 19. szerda 10 óra: Pest megyei ifjúsági hangversenybérlet 2010/2011, a Pest Megyei Szimfonikus
zenekar koncertje. Vezényel: Noseda Tibor Helyszín: József Attila Művelődési Központ (Állomás
stny. 17.) Bérletár: 1200 Ft.
 Január 21. péntek 16 óra: Képzőművészeti kiállítás a Piros Galériában Tóth Bálint, a Fóti Művészeti Iskola növendékének műveiből. Helyszín:
Piros Óvoda, Hunyadi János u. 70.
 Január 22. szombat 17 óra: Tuzson-Berceli Péter
„Újjászületés” c. kiállításának megnyitója. A kiállítást
megnyitja: Kollár Albin nyugalmazott iskolaigazgató.
Helyszín: József Attila Művelődési Központ (Állomás stny. 17.)
 Január 22. szombat 19 óra: Uray György Színház: A HALLEI. Szabó
Magda: A HALLEI (HANDEL után 250 évvel) hangjáték színpadi változata. Helyszín: József Attila Művelődési Központ (Állomás stny. 17.)
Belépő: 800.-Ft
 Január 24. hétfő 11.00 óra: A Magyar Kultúra Napja a Bárdos Lajos
Általános Iskolában. A programból: Mikszáth Kálmán életéről vetített
képes bemutató, a palóc viselet bemutatása. Tabló Liszt Ferencről a főbejáratnál. Virtuális látogatás kivetítéssel a Liszt Múzeumban. Helyszín:
Bárdos Lajos Általános Iskola, Iskola stny. 18.
 Január 27. csütörtök 15 óra: Halász Judit Csiribiri koncertje. Helyszín: József Attila Művelődési Központ (Állomás stny. 17.) Belépő:
2000.-Ft
 Január 29. szombat 16 óra: Kőrösi táncház Dél-alföldi táncokból. Zenél
a Mészáros zenekar. Tánctanárok: Mészáros Zsuzsa és Tóth Zoltán. Helyszín a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola aulája. A táncház szüneteiben büfé áll rendelkezésre: málnaszörp, jaffa szörp, zsíroskenyér hagymával. Belépő: 250 Ft/fő. A szervezők szeretettel várják a kisgyermekes
családokat és minden érdeklődőt.
 Január 29. szombat 19 óra: Újra itt a báli szezon! A Széchenyi István
Általános Iskola ismét megrendezi nagysikerű Jótékonysági Bálját.
Sztárvendég: 2010. legjobb MEGASZTÁR-os zenekara: FIVÉREK
További részleteket az iskola honlapján: www.alag.hu

Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
e-mail: programiroda@dunakeszi.hu

Keresse a Programirodát a facebookon és az iwiw-en!

klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu

K E SZI ABC
0–24h–ig

ünnepnapokon is!

– friss pékáru
– tejtermékek
– felvágottak
– nagy italválaszték
– üdítők
– dohányáru

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu
online hírportálon.

Dunakeszi, Fő út 121.
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mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

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
28 Dunakeszi Polgár

www.angyalmosoda.hu

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

akció!
- szőnyegtisztítás
1090 Ft/m2-től
- függönytisztítás
860 Ft/kg-tól
- nadrág, szoknya tisztítás 890 Ft/db

- gyapjútakaró tisztítás
- ing mosva, vasalva
- kabát tisztítás

1500 Ft/db-tól
460 Ft/db
1430 Ft/db-tól

Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

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

sport

sakk

kézilabda

Az Alagi Diák Sakk Klub
a 3. helyen várja a tavaszt

Az idei schnell sakkverseny győztesének Molnár Péternek (balról) Solymosi László elnök adta át a kupát

A

Pest megyei szuper
bajnokságban szerepel a Dunakeszi
Kinizsi sakkcsapata. A 2010. évi őszi bajnokságban a 8-9. helyen áll. Az Alagi
Diák Sakk Klub a Pest megye
I/B bajnokságában szerepel és
négy forduló után veretlenül a 3.
helyen várja a tavaszi folytatást.
A csapat legeredményesebb játékosa Dióssi Csaba, négy mérkőzés négy győzelemmel, őt követi veretlenül Béki András (2),
Csap Szabolcs (1,5).
December 16-án a Dunakeszi Kinizsi sakkcsapat évzáróján megrendezték a szokásos
schnell sakkversenyt. Az idei évben Molnár Péter nyert, 2. Horváth Károly, 3. Batisz Miklós.
December 17-én az Alagi
DSK sakkozói tartottak évzárót,
amelyen Solymosi László elnök
díjakat osztott ki. A II. Alagi Felnőtt Kupa sorrendje: 1. Solymosi
László, 2. Nógrádi József, 3.
Üveges Viktor. A legjobb pontszerzők: 1. Üveges Viktor, 2.
Kovács Dániel, 3. Bozsik Péter.
A X. Alagi Kupa (felső tagozatosoknak): 1. Naán Gábor, 2.
Kovács Dániel, 3. Üveges Viktor.

A V. Alagi Kupa (alsó tagozatosoknak): 1. Jancsó Tamás, 2. Kovács Tamás, 3. Bernáth András.
Ezt követően karácsonyi hangulatban töltötték el a sakkozók
az edzést. Az ünnepi hangulatot
fokozta a szülők és a Dobos cukrászda által felkínált finom sütemények fogyasztása.
December 18-án Fóton, a
Fáy Általános Iskolában rendezték meg a 19. Karácsonyi egyéni sakkversenyt. A Pest megyei
Sakkszövetség országos nyílt
egyéni korcsoportos sakkversenyén, hét alagi sakkozó vett
részt, Dióssi Csaba ismét (XII.
4-én, Mikulás sakkversenyen
is első) az első helyet szerezte
meg.
I. kcs: 5. Jancsó Tamás
II. kcs.: 6. Kovács Dániel
III. kcs.: 5. Bozsik Péter
IV. kcs.:	1. Dióssi Csaba,
7. Bernáth Péter
V. kcs.:	3. Üveges Viktor,
4. Naán Gábor
Január 2-án Nagykátán, a II.
Nagykáta Kupán a felnőttek mezőnyében: 8. Solymosi László.
Denke L ászló

Sírkő-műkő,
és minden, ami „kő”
Márvány, gránit, mészkő és műkő síremlékek
készítése. Épületek teljeskörű műkövezése.
Lépcsők, párkányok, teraszok, kerítés fedlapok,
medenceszegély, fürdőszoba és konyhapultok,
ablakpárkányok méret utáni készítése.
Előregyártott kerítéspanelek, járdalapok
és kerítésoszlopok, kerti díszek,
grill sütők, baluszter korlátok készítése.

Kő a köbön Kft. Műhelycím: Göd, Nemeskéri u. 33.
Mobil: +36-20-9413-977, Fax:06-27-331-663
Email: lakatoskalman@freemail.hu, www.koakobonkft.hu

Jó tavaszi szereplésben bíznak
Az NB II-ben akarnak maradni!

A

Dunakeszi Vasutas kézilabda csapata az
NB II Nyugati csoportjában harcol azért, hogy a következő bajnoki idényben is ebben
az osztályban játsszon a csapat
és ne szakadjon meg a 44 éves
NB-s tagság. Az őszi idényben
nyújtott teljesítményt Soltész Gyula szakosztályvezető értékelte.
– A csapat Szűcs László edzővel
készült az őszi szezonra. Az elvárás az volt, hogy az alapszakaszban az első ötben végezzenek,
de csak a 8. helyet sikerült elérni
– mondta a szakosztályvezető.
– Mi volt az oka, hogy a csapat
nem tudta teljesíteni a kitűzött
célt?
– Régebben a gyors letámadásokból értünk el sok gólt, de
Szemenyei András sérülése, Bagi
Gábor külföldi munkája miatt hiányzott a csapatból. Sérülések is
tizedelték a csapatot, a három új
játékos közül Szalai Norbert és Illés Márton is sérült. A gyors leindításoknál nem értünk vissza időben a saját hatosunkra.
– Változott-e csapat kerete?
– Igen, Orem Zsolt kapus, valamint Juhász János és Kovács Tibor eltávozott. Öröm, hogy a fiatal Tanács Gábor kapus visszatért
és több ízben is jól védett. Az ifjúsági csapatból tavaszra felkerül
Volentics Erik és Antoni Balázs. S
újra a csapattagja lesz régi játékosunk, Horváth László is. A csapatnak jobb átlövőre és egy beállósra van szüksége, edzéseket továbbra is Szűcs László irányítja.
– Ifjúsági csapat az őszi hajrában feljött a 7. helyre.
– Igen, Povázsay György, a Radnóti Miklós Gimnázium testneve-

lő tanára idekerülése nagymértékben segíti az utánpótlás nevelésünket és ez már most látszik a
csapat szereplésében.
– Mikor kezditek el a felkészülést?
– A felnőtt csapattal január 18án szeretnénk elkezdeni az edzéseket. Az ifjúsági csapatunk 17én kezdi meg a felkészülést. Januári hónapra nincs meg az anyagi keret a teremdíj kifizetésére,
úgy néz ki, a játékosok adják ös�sze, hogy február 19-én kezdődő
bajnokságra fel tudjunk készülni.
Célunk, hogy a nyolcadik helyet
megszerezhessük a rájátszásban, ami az NB II-es bent maradásunkat jelenti. Február 19-én a
DVSE– Bp. Honvéd, február 26án pedig a DVSE– Pénzügyőr
mérkőzés 18.00 órakor kezdődik
a sportcsarnokban, előtte 16.00
órától ifjúsági csapatunk játszik
– invitálta a szurkolókat a hazai
mérkőzésekre Soltész Gyula.

síkölcsönző
és szerviz

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

Használt sílécek,
sícipők, stb.
árusítása
Fót, Balassa u. 68.
Tel.: +36-20/551-9557

Nyitva:
H-P: 10-18h
Szo: 9-13h

www. bicajosbolt.hu

Solymosi László

MASSZoRKÉPZÉS
indul február elején
Dunakeszin és Vácott

Alapképzés: TEST + TALP
Kiegészítő masszázsfajták:
 Fogyasztó cellulit  Tradicionális Thai
 Aromaolajos  Gyógyító talpmasszázs

Részletfizetés
Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06

Érdeklődni: +36-20-9762-111

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
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labdarúgás

labdarúgás

Téli vizit a Dunakeszi Kinizsinél
A csapat összefogásának és sikerének titka

A

Dunakeszi Kinizsi labdarúgó
csapata már a
második bajnokságban indul két együttessel. Az idei küzdelemben Pest
megye I/B és Pest megye III.
osztályban szerepel. Az első
és a második csapat egyaránt a hatodik helyen végzett. Jó hír az egyesület háza
tájáról, hogy ősszel az épület
bővítésére is sor került.
Az első csapat Warga Zoltán edzővel készült a bajnokságra, de október 10-én Verőcétől elszenvedett vereség
után az edző lemondott és
több játékos is szögre akasztotta a futball cipőt. Újra
Leboniczki Imre, az egykori kiváló hálóőr, a csapat régi-új edzője vette át az együttes irányítását, aki a megmaradt játékosokkal remek hajrát produkált.
– A Kinizsi labdarúgó csapata második éve indul két
csapattal a Pest megyei bajnokságban. Kellemes meglepetést okoztak azok a játékosok, akik az ősz második felében magabiztos játékukkal
tűntek ki: Csiffra Máté, Katona Marlon, Tardi Péter… – értékelte a labdarúgók teljesítményét Leboniczki Imre edző.
– A második csapat jól szerepelt, volt második, harmadik helyen, de a létszámhiány
miatt az ősz második felében
több embernek, a második
csapatból kellett játszania.
A játékosok igazi egységet,
csapatot alkottak. Támadó játékunkkal nincsen nagyobb
baj, csak sok helyzet marad
ki. Az ellenfél kontráiból gólokat kaptunk. Legértékesebb
az október 17-én Aszódon
elért 1-0-s győzelem, (Kalicz
lőtte) amikor a problémák miatt csak tizenegy játékos állt
rendelkezésre. Ezt követően,
remek hajrával, öt győzelmet
és egy döntetlen értünk el.
November 7-én a Mogyoród
elleni 5-0-ás eredmény – Ve30 Dunakeszi Polgár

res Gabi öt góljával – élmény
volt csapatunk számára. Sajnálom, hogy a Vácduka elleni mérkőzés elmaradt, pedig
a csapat lendületben volt. Az
első csapatban Veres Gábor
nyolc, a második csapatban
Szabó Gábor kilencszer volt
a legeredményesebb góllö-

A Dunakeszi Vasutas célja:

Jó tavaszi szerepléssel
bent maradni
Dunakeszi Vasutas labdarúgó csapata az NB
III Mátra csoportban vívta őszi mérkőzéseit.
Lőrincz László edző értékelte az együttes
szereplését, akinek a nyáron mindössze egy
rövid hónap állt rendelkezésére a keret ös�szeállítására.

A két mester: Leboniczki Imre és Lőrincz László

vőnk. Az együttes keretét, a
játékosok létszámát feltétlenül meg kell erősíteni.
Leboniczki Imre szerint már
megvannak a „kiszemelt” játékosok, akik leigazolásuk
után csatlakoznak a Kinizsihez, amely január közepén
kezdte meg a téli felkészülést
a tavaszi idényre.
A mester elárulta, hogy a
bajnokság végére az első
csapat a dobogó másodikharmadik fokára szeretné
felverekedni magát. – Utánpótlásunk jó, a Pest megyei
I/B bajnokságban az ifjúsági csapatunk második helyen
áll, egy ponttal lemaradva a
listavezető mögött. Minden
lehetőség adva van, hogy
az első helyezést megszerezzék. Az U 14, 16 U 13 korosztályban, minden korosztályban ott vagyunk – mondta Leboniczki Imre.
Kép és szöveg:
Solymosi László

– Nem volt könnyű feladat, mivel egy elég gyengén sikerült bajnokságon voltunk túl, ami mentálisan nyomot hagyott bennünk – kezdte a fiatal tréner. – Elég sok
játékos távozott, akik helyére
olyan fiatal labdarúgót próbáltunk igazolni, akikkel az
előző bajnokságnál jobb teljesítményt érhetünk el. Többé, kevésbé sikerült, nem volt
egyszerű, mivel az egyesület
igen szűkös anyagi lehetőségekkel rendelkezik, szemben
jó néhány ellenfelünknél. Az
általam kitűzött 25 pontot elértük. A tabella 13. helyen
állunk, igen szoros a versengés, hiszen a nyolcadik helyen álló csapatnak 18 pontja van. A csapat teljesítménye hullámzó képet mutatott.
Kitűnő játékkal sikerült győznünk Putnok, Monor és Tura
ellen, viszont fájó, egygólos
vereséget szenvedtünk: Va-

sas, Eger, Balassagyarmat ellen. E három mérkőzésen ellenfeleink legjobb három embere, játékvezetői mezben
volt. Sajnálatos volt Ózd ellen a 92. percben kapott gól,
ami a győzelem helyett csak
egy pontot hozott.
Összességében, kis szerencsével a 7. helyen is végezhettünk volna. A rúgott gólok
tekintetében jó a mérlegünk,
hiszen csupán hat csapat ért
el többet. A kapott gólok viszonylatában nagy javulást kell elérnünk a jövőben.
Egyénileg nem kívánok senkit
kiemelni, vagy elmarasztalni.
Az viszont tény, hogy egy jó
tavaszi szereplés eléréséhez
a játékos keretet meg kell erősíteni. Ezúton szeretném megköszönni a játékosok szereplését, Gyetván András elnök
úr támogatását, aki megteremtette a feltételeket a csapat számára az őszi szerepléshez. Külön köszönjük a
szurkolók lelkesedését, akik
mindvégig magukénak érezték csapatunkat – zárta nyilatkozatát Lőrincz László.
(Solymosi)

Díjazottak: Hagymási
Anita és Rády Zoltán

Rády Zoltán Maracskó Pál edzővel

Hagymási Anita édesanyjával

2010. december 17-én, a Megyeházán hagyományos Sportkarácsony ünnepség zajlott le. A díjazottak között ott volt két
dunakeszi sportoló is.
Az év legjobb Pest megyei sportolója, női utánpótlás korosztályban Hagymási Anita (Gödi SE) kajakosa.
Az év legjobb Pest megyei Diáksportolója középiskolás korosztályban 2. Rády Zoltán a Dunakeszi Vasutas atlétája.
Kép és szöveg: S. L.

Környezetvédelemmel
a pénztárcája védelméért!
Ne dobja el kimerült alkáli elemét
Használjon Incomp alkáli elem
Regeneráló készüléket!

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!

hóröplabda
Idén ötödik alkalommal került megrendezésre december 31-én a Hóröplabda nevet viselő rendezvény, ahol a leglelkesebb játékosok
a téli hideg ellenére is hódolhattak sportszenvedélyüknek.

A

z idei alkalommal
a kemény mínuszok ellenére is öt
csapat nevezett be a tornára,
amely a Kinizsi pályán zajlott, ahol a résztvevők a mérkőzések szüneteiben forralt
borral melegítették magukat
a nagy hidegben. Bár nem
sok induló volt a versenyen,
ám mégis sokan érdeklődtek
iránta. Sőt voltak olyan nézők is, akik interneten keresztül követték a mérkőzéseket,
amelyek két nyert szettig és
szettenként huszonegy pon-

tig tartottak. Minden csapat
körmérkőzést játszott, így alakult ki a végeredmény.
A versenyzők és Lukács Gábor, a Dunakeszi Strandröplabda Szakosztály vezetője
elmondása alapján egyöntetűen megállapítható, hogy a
zord időjárás ellenére is rendkívül jó hangulatban telt a
résztvevők napja, amelyet az
este folyamán egy szilveszteri mulatsággal folytattak a Kinizsi klubházban.
Legindi Tímea
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szeretNé tisztáN
hallaNi a szavakat?
NehezeN tud beszélgetNi
családtagjaival?
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