városi magazin

2012 január

Polgár

XIii. évfolyam 1. szám

Dunakeszi

Amit a helyi adóról tudni kell...
■ Tervekkel és feladatokkal teli év elé nézünk
■ pályázati esély egy újabb bölcsődére
■

Ingyenes hallásszűréssel várjuk önt és családját!
Dunakeszi szakorvosi renDelőintézet, auDiológia
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

06-30/605-2339
www.victofon.hu
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NEUROLÓGIA, EMG
és ENG magánrendelés

Dunakeszin KEDVEZMÉNY!
• Költöztetés
• Bútorszállítás
• Zongoraszállítás
• Csomagolással

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

dr. Rózsavölgyi Margit főorvos

neurológus szakorvos, elektrofiziológus, epilepszia specialista

• Bútorszereléssel
• Akár külföldre is!
(+36) 27 336 836
(+36) 30 94 95 614
www.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu
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• rosszullétek • migrén • idegzsába
• valamint végtagzsibbadások
• alagút szindrómák • fájdalom
• izomgyengeség diagnosztikája: EMG-ENG vizsgálat
Rendelési idő péntek:
páros héten: 8-11 óra, páratlan héten: 11-14 óra

Bejelentkezés: 06-70-382-7043
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Használati melegvíz, fûtésrásegítés Németország
piacvezetô napkollektoraival 50%-os, akár 800.000 Ft
állami támogatással!
HAITI

SZŐNYEG

37-pink/cream/orange
66×110 cm 3.990 1.990 Ft/db
125×170 cm 13.990 6.990 Ft/db

NIZZA

FÜGGÖNY

Ügyfeleinknek a pályázati dokumentáció összeállítása
díjmentes.

899 449 Ft/m 2
1.259 629 Ft/fm

Forduljon a szakértôhöz!
Részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat a
(27) 548 440-es telefonszámon!

3 színben,
140 cm-es tekercsben,
100% poliészter

Ajánlataink 2012. január 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
*Az akció csak az egyenes varrásra és a nálunk vásárolt függönyökre vonatkozik.
Az akció további részleteiről érdeklődjön áruházainkban!

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

Wagner Solar Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

www.wagnersolar.hu
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A 2010 őszén megválasztott
képviselő-testület tevékenységének első időszakát az
együttműködés kereteinek
kialakítására, a város hosszú
távú terveinek kidolgozására fordította, melyek közül
már tavaly közel 200 kisebbnagyobb beruházás megvalósult. Dióssi Csaba polgármester szerint 2011-ben sikerült
kiépíteni az eredményes
önkormányzati működés szilárd alapjait, melyet jól segít
a szervezeti struktúrájában
is megújult polgármesteri
hivatal szakmai apparátusa.
A polgármester évindító nyilatkozatában bejelentette: 18
utca kap szilárd burkolatot,
tovább bővül a városi kerékpárút-hálózat, körforgalmi
csomópont épül a Fóti úton.
Megkezdődik a városközpont
kiépítésének előkészülete,
újra lesz Dunakeszi Feszt,
újdonságként évzáró bulival
búcsúztatja a 2012-es esztendőt a város...
– Az elmúlt évben számos nagy horderejű program alapjait tettük le, indítottuk
el, melyek közül néhány a négy éves önkormányzati cikluson is túlmutat – kezdte nyilatkozatát Dióssi Csaba polgármester, aki az idei feladatok között kiemelt
helyen beszélt a város életét alapvetően
meghatározó fejlesztésekről, beruházásokról.

Folytatódik az útépítés és a
kerékpárút-hálózat bővítése
– A képviselő-testület 4 éves ciklusprogramjában kitüntetett figyelmet kapott az útépítési program, melynek keretében tavaly 13 utcát láttunk el szilárdburkolattal. Kísérletképpen a Mihály utcát viacolorral burkoltuk le, amit
a lakosság szívesen fogadott. Ez a műszaki megoldás megjelenésében esztétikusabb, jobban illeszkedik a kertvárosi környezethez, s ráadásul az úttest alatt húzódó hálózatok meghibásodásának kijavítása után tökéletesen visszaállítható az
eredeti állapot. Idén újabb 18 utcát látunk
el szilárd burkolattal, melyek közül – főleg a kisebb forgalmú utcát – viacolorral
fedünk le.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is folytatjuk a kerékpárút-hálózat bővítését –
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Dióssi Csaba: Tervekkel
jelentette ki a város polgármestere. – Terveink szerint összekötjük a Fóti úti kerékpárutat a 2-es Fő úton lévő, a Duna-partra vivő kerékpárúttal. A vasúti
felüljárótól, a gimnázium érintésével a
Bazsant Vince utcából csatlakozik majd
a 2-es útra. Emellett elkezdjük a „Nagykörút” kialakítását. A gyártelepi vasútállomástól induló kerékpárút-hálózat érinti a Fazekas iskolát, majd tovább halad
a Széchenyi iskolához, onnan becsatlakozik a Fóti úti szakaszra. Innen tovább
visszük a Posta utcai iskolához, ahonnan
pedig a Kápolna utcába, melynek a vasút felőli végénél csatlakozik a Dunakeszialsó felé vezető kerékpárúthoz. Ezt a két,
meghatározó szakaszt idén mindenképpen szeretnénk kivitelezni.
Dióssi Csaba kérdésünkre elmondta,
hogy a kerékpárút-hálózat jelentős mértékű bővítését elsősorban az úttest felfestésével, kerékpáros sáv kialakításával, a forgalmi viszonyok átalakításával, KRESZ
táblák kihelyezésével érik el. – Olyan
megoldást alkalmazunk, amely garantálja a kerékpárosok biztonságát. A szakember által készített terveket több kerékpáros fórum mellett egyeztettük a rendőrséggel és a Polgármesteri Hivatal műszaki
osztályával is. Együtt dolgozunk a város
kerékpáros egyesületével, a DUKE-val is.
Későbbi tervünk, hogy 2013–14-ben már
minden intézmény megközelíthető lesz
kerékpárral. Van ahol kiépített kerékpárút lesz, mint pl. a Béke út déli oldalán, de a
legtöbb helyen kijelöléssel teremtjük meg
a biztonságos kerékpározás feltételeit. Bízom benne, hogy nálunk is elfogadják és
alkalmazkodnak a kerékpárosok és az autósok az Európa szerte jól működő gyakorlathoz.
Dióssi Csabától megtudtuk, hogy a Dunakeszi-alsóra vezető kerékpárút hiányzó
szakaszát – a Kápolna utca és a Fóti út között – a Verseny utcában is szeretnék kiépíteni. – Ez jelentősebb összeget igényel, de
remélem, hogy belefér az idei költségvetésünkbe. Dunakeszi-alsótól vállalkozókkal
együttműködve tervezzük kiépíteni egészen Káposztásmegyerig – tette hozzá a
polgármester, aki így folytatta: – A MÁVval közösen nyújtunk be EU-s pályázatot,
hogy a város három vasútállomása mellett – a P+R program keretében – parkolóhelyeket tudjunk építeni. Nagyon bízom
benne, hogy a pályázat, és a versenyeztetés
az idei évben lezajlik, és legkésőbb 2013ban elkezdődhetnek a munkálatok. Reményeim szerint ebben az együttműködésben – a MÁV-val összefogva – megoldást találunk a nagyállomás felújítására,
érdemi hasznosítására is.
Itt jegyezte meg a polgármester, hogy az
idei fejlesztések között folytatják a parko-

ló építési programot a lakótelepen, ahol
2011-ben több mint 200 parkolót újítottak fel, de újabb járdaszakaszok is épülnek a városban.

Körforgalom épül a Fóti út –
Határ út csatlakozásánál
Hamarosan megkönnyebbülhetnek az
Alagliget lakóparkban élők, a repülőtér
melletti ipari park felől közlekedők, akik
napjainkban csak hosszú percekig tartó várakozás után, nem kis baleseti veszély kockázata árán tudnak ráhajtani a
Fóti útra. De hasonló közlekedési nehézséggel kell megbirkózniuk a Határ út felől érkezőknek is. A várost kelet-nyugat
irányban átszelő, hatalmas gépjármű forgalmat bonyolító Fóti út megközelítésének nehézsége nemcsak a környéken élő
lakosságnak és vállalkozóknak okoz gondot, hanem az önkormányzatnak is.
– Érzékelve az ott élő és arra közlekedő
közösség mindennapi problémáját, minden erőnkkel arra koncentráltunk, hogy
mielőbb felszámolhassuk ezt a tarthatatlan
közlekedési helyzetet. A megoldást nehezítette, hogy rendkívül kis terület áll rendelkezésre az új közlekedési csomópont kiépítéséhez. Azt hiszen, jól jelzi a szituáció bonyolultságát, hogy a Magyar Közút a Fóti
út – Határ út találkozásánál épülő körforgalmi csomópont tervei közül a nyolcadik
variációt fogadta el. A megoldást segítette,
hogy együttműködtünk a Tigáz-zal, amely

és feladatokkal teli év elé nézünk

Fotó: online

A kulturált lakókörnyezet
mindannyiunk érdeke

területet adott át a városnak. Így végre sikerül megépíteni a több ezer ember mindennapi gondját enyhítő körforgalmi csomópontot, amely reményeink szerint még
2012 első felében átadásra kerül – jelentette be a jó hírt a városvezető.

Újabb zebrák szolgálják a
gyalogosok biztonságát
– A lakosság igényeit és a helyi adottságokat figyelembe véve három éves zebraépítési programot dolgoztunk ki – folytatta tájékoztatóját Dióssi Csaba, aki hangsúlyozta, hogy a megvalósításban kiemelt
szerep jut a tervszerű és költséghatékony
előkészítésnek, kivitelezésnek. – A tervszerű, több évet átfogó koncepciónak köszönhetően jelentősen csökken a zebrák tervezési és kivitelezési költsége. Mivel egy „csomagban” készülnek a tervek
és kivitelezések, így a korábbi 400–450
ezer forint helyett még a 250 ezret sem éri
el egy világítással ellátott zebra tervezési költsége. Az igazsághoz tartozik, hogy
a legtöbb gyalogátkelőhelyet a Magyar
Közút útjain kell kiépíteni, ám az állami
vállalatnak nincs rá pénze. A hiányosság
sikeres felszámolása érdekében intenzíven lobbizunk, amikor pedig van rá lehetőség pályázatot nyújtunk be a költségek előteremtésére. Szerencsére legutóbb
nyertünk, ennek köszönhetően idén három zebrát pályázati forrásból, többet pedig önerőből építünk ki.

Dióssi Csaba amilyen fontosnak tartja
a közlekedési állapotok javítását, az oktatási és egészségügyi intézmények zavartalan működtetését, a bölcsődei és óvodai
férőhelyek számának növelését, ugyanolyan jelentősnek tekinti a város kulturált arculatának megteremtését, a rendezett, ápolt, gondozott környezet kialakítását. A polgármester rendkívül nagy
hangsúllyal beszélt az illegális szemételhelyezés felszámolásának, a szelektívgyűjtő szigetek megtisztításának szükségességéről. Azt pedig különösen sajnálatosnak tartja, hogy a szelektív szigeteket
sokan szemétlerakóként használják, az
önkormányzat és a helyi vállalkozók segítő együttműködése ellenére is nagyon
kevesen vásárolják a mindössze 198 forintért árusított zsákot. – Ezt nem engedhetjük meg, fel kell számolnunk a városképet romboló illegális tevékenységet –
jelentette ki elszántan.
– Nem adjuk fel a város tisztaságáért
folytatott küzdelmünket. A megoldás érdekében én például azt javasoltam a Közüzemi Kft.-nek, hogy a szelektív szigetek
helyett közvetlenül a lakosságtól szállítsák el a szelektíven gyűjtött hulladékot.
A kertes házas környezetben felszabaduló szelektív-hulladékgyűjtő szigeteket áttelepíthetnénk a lakótelepre, ahol a gondnokok és a közös képviselők aktív felügyelete mellett kulturáltan lehetne alkalmazni ezt a megoldást.
Ha sikerülne bekamerázni a szigeteket,
akkor minden bizonnyal megoldódna ez
a probléma. Amennyiben a Közüzemi
Kft. gazdasági számításai igazolják az elképzelés racionalitását és sikerül pályázati forrást is nyerni, akkor bízom benne,
hogy még idén fel tudjuk számolni a város szégyenfoltjait.
A városvezető hosszasan ecsetelte,
hogy az önkormányzat minden energiájával egy élhető, kellemes, mindenki által kedvelt várossá szeretné formálni Dunakeszi az itt élő közösséggel együttműködve. Ám ehhez segítő, olyan együttműködő lakótársakra van szükség, akik
nem tolerálják a környezetüket szennyezők cselekedeteit, akik szívesen vesznek
részt a közösségi, a város fejlődését szolgáló programokban.
– Azt szeretnénk elősegíteni, hogy a
városban élő negyvenezer ember ne csak
lakóhelyének, hanem otthonának érezze Dunakeszit. Kulturális, sport és egyéb
közösségi programjainkkal, egymás teljesítményének elismerésével, értékeinek
megbecsülésével olyanná szeretnénk formálni közgondolkodásunkat, melyben

mind többen vallják: „Dunakeszi a mi
városunk!” Talán nem hangzik szerénytelenül, ha a nagy sikerű Dunakeszi Feszt
három napos programjainak fogadtatására utalva azt mondom: egyre több elismerés igazolja vissza közös céljaink érdekében tett erőfeszítéseink eredményességét. Az idei Dunakeszi Feszt rendezvényeit – ha lehet – szeretnénk még jobban
megszervezni, melyet 2012 zárásaként
követ majd egy nagyszabású Évbúcsúztató buli a Casalgrande téren. A rendezvények házigazdája és szervezője idén is
Programiroda lesz, amely 2012-ben is kiadja a Kultúrnegyed című színes programismertetőt.

A 800 éves településhez
méltó városközpontot
Dióssi Csaba meggyőződéssel vallja,
hogy a sokak által oly régóta remélt széles körű közösségi összefogás szinte elképzelhetetlen a városközpont kialakítása nélkül. Bizakodással és reménnyel
beszélt arról, hogy sikerül elindítani a
város ez évi legnagyobb vállalkozását,
a városközpont, a főtér megvalósítását
szolgáló projektet. – Dunakeszi történelmi magjában, a Polgármesteri Hivatal
mellett tervezzük kiépíteni a városközpontot. A közel nyolcszáz éves településhez méltó főtér megépítésével szeretnénk felsorakozni hazánk méltán elismert történelmi városainak központjaihoz. A megvalósításhoz vezető úton első
lépésként a városháza melletti térről áthelyezzük a parkolást a Penny mögötti
területre. A kulturált parkolóhely kialakítása érdekében az üzlet tulajdonosával
már megállapodtunk. Jelenleg a további
terület birtokbavétele érdekében a Penny
mögötti telkek tulajdonosaival folytatunk tárgyalásokat. Ha minden reményeim szerint alakul, akkor már ebben
az évben el tudjuk kezdeni a terület feltöltését. A legoptimistább forgatókönyv
szerint 2013-ban elkészülhetnek a parkolók is. Ezt követően indulhat a főtér
tényleges átalakítása, amely reményeink
szerint egy parkosított, sok embert vonzó városközpontként, közösségi térként
funkcionál majd. A főtér melletti kis utcák átformálása után alakulhat ki egy
lakosságbarát belváros, amely méltó lesz
a negyvenezres Dunakeszi igényeihez.
Közös céljaink megvalósításában bízva
kívánok Dunakeszi valamennyi polgárának békés, boldog új esztendőt – fejezte ki jókívánságait évindító nyilatkozata
zárásaként Dióssi Csaba polgármester.
Vetési Imre
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Az idős- és beteg emberek
már nagyon várták
Minden helyi és a legtöbb
helyközi buszjárat megáll az SZTK-nál

A

város főútjának arculata és közlekedési rendje az elmúlt évben jelentősen megváltozott a kerekpárút és az
új parkolók, forgalomterelő szigetek kiépítésével. A biztonságos kerékpározás feltételeit, a belső városi közlekedést elősegítő
fejlesztést a nagy többség jó érzéssel fogadta, ám voltak, akik nem tetszésüknek
adtak hangot. Voltak, akik bírálták a városi
Szakorvosi Rendelőintézet mellett kivitelezett műszaki megoldást, amely „megtöri”
a 2-es főúton közlekedő gépjárművek haladási ütemét, amit a két oldalon elhelyezett
autóbusz megálló okoz.
A kezdeti időben amilyen bosszúságot
okozott ez a forgalomtechnikai megoldás
az autósoknak, éppolyan örömöt az idős,
beteg, gyalogosan közlekedő emberek
számára. – Nem az autósok közlekedését
akartuk – akárcsak némileg is – megnehezíteni, hanem az idős, beteg emberek
helyzetén akartuk segíteni, amit már régóta kértek az önkormányzattól – tárja fel
a döntés hátterét Dióssi Csaba. A polgármester elmondta, hogy nem hagyhatták
figyelmen kívül egy jelentős csoport kérését, melynek megvalósítása érdekében ő
maga lobbizott a Volánbusz vezérigazgatójánál. Bár kezdetben a menetidő meg-

hosszabbodása miatt a Volánbusz nem
támogatta az elképzelést, végül a közlekedési vállalat vezetője elfogadta a polgármester érveit, hogy a pár száz méterre
lévő Barátság úti megálló sok idős ember
számára leküzdhetetlen távolságra van.
Ezt erősíti meg az az idős néni, aki a
Gyártelep felől érkező járatról szállt le.
– Senki ne tudja meg, hogy milyen kínkeservesen tudom megtenni ezt húsz lépést
is – mondja botjára támaszkodva...
A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályán Frankáné Molnár Judit arról tájékoztatott, hogy minden

Elkészült Dunakeszi új buszmenetrendje
Ha van észrevétele, jelezze!

D

unakeszi Város Önkormányzata, az Auchan és a Tesco példás
összefogásából elkészült Dunakeszi új buszmenetrendje. A menetrendet szakértők dolgozták ki,
akik a város képviselőivel és intézményvezetőivel többszöri egyeztetés után alakították ki a véglegesnek
szánt verziót. Mivel a város vezetésé-

Közvilágítás karbantartására
pályázatot írt ki a város
A hibák gyorsabb kijavítása, a
vállalkozási költség csökkentése a cél

A

városi közvilágítás karbantartására vonatkozó eddigi szerződést a közelmúltban felmondta az Önkormányzat. Jelenleg a feladatokat még egy évekkel ezelőtt kötött megállapodás alapján az ELMŰ látja el,
de várhatólag áprilisig lezajlik az a beszerzési pályázat,
melynek során kiválasztásra kerül a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozó. Mint Frankáné Molnár Judittól, a Polgármesteri Hivatal munkatársától megtudtuk, az eddigi
szerződés felmondására azért nem volt lehetőség, mert
az összekapcsolódott a közúti lámpatestek felújításával. A szerződés felmondását az indokolta, hogy az eddigi időszakban problémák voltak a szolgáltatás minőségével, ami leginkább arra volt visszavezethető, hogy az
ELMŰ alvállalkozókat bízott meg a feladat ellátásával. Ez
azonban nehézkessé tette a gyors intézkedést, a hibák
időben történő elhárítását. Az új megoldástól az önkormányzat az esetleges hibák gyorsabb kijavítását és – egy
üzleti szereplő kiiktatása révén – a vállalkozási költség
csökkenését várja.
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helyi járat megáll az SZTK-nál. – A megállapodásnak köszönhetően a Volánbusz helyközi járatainak többsége ugyancsak megáll mindkét irányban. Igyekeztek olyan menetrendet kialakítani, amely kedvez az idős
embereknek, valamint a reggeli és délutáni
időszakban közlekedő diákoknak is. Ezért
bizonyos járatok nem, míg mások megállnak az SZTK-nál – jegyezte meg Frankáné
Molnár Judit, aki elmondta, hogy az érdeklődök, a pontos menetrendet megtekinthetik a Volánbusz honlapján.
(Vetési)
Fotó: Hohner Miklós

nek nagyon fontos, hogy az új menetrend a lehető legjobban kiszolgálja a
lakók igényeit, ezért január 31-ig lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket elküldjék a dunakeszi@dunakeszi.hu email címre. A menetrend
városunk honlapján (www.dunakeszi.
hu) tekinthető meg.

Kötelező keményseprő –
ipari közszolgáltatás
A Magyar Kémény Kft. tájékoztatja Dunakeszi
Város lakosságát, hogy az 51/1999. (XII. 25.)
BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.)
BM rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő – ipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat – a település Önkormányzat közigazgatási határán belül –
2010. május 01-től a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el.
Dunakeszi településen alkalmazottunk:

BAKSZA JÓZSEF KÉMÉNYSEPRŐ VÁLLALKOZÓ és DOLGOZÓI.
A települést kollégáink

2012. január 12 ‒ 2012. június 30.
között keresik fel.
Dunakeszi Város Jegyzője

Tisztelt Adózóink!
Az alábbiakban a legfontosabb adózással kapcsolatos
változásokra és teendőkre szeretnénk felhívni szíves
figyelmüket. 2012. január 01. napjától több törvényi szintű
módosítás lépett életbe, ezzel összefüggésben módosultak
a helyi adókkal kapcsolatos rendeleti előírásaink is. A módosítások a helyi építményadót, telekadót és a helyi iparűzési adót érintik.

A

helyi építményadó kapcsán adómérték emelés
nem történt, csupán a
kedvezmények rendszere
alakult át. Továbbra is adókedvezményben részesül az a magánszemély adóalany, akinek az év első
napján, az adókötelezettség alá
eső ingatlanában (érvényes állandó) bejelentett lakcímmel rendelkező személyek laknak. Újdonság
azonban, hogy míg a korábbi rendelet csak 4 bejelentett főig differenciált, a 2012. január 01. napjától hatályos helyi építményadó
rendelet az 5, valamint a 6 és ennél több bejelentett fő esetén további kedvezményeket biztosít ezzel is támogatva a nagycsaládokat. A módosításokat követően
a fizetendő építményadó összege lakás célú építmények és üdülők után átlagosan 238 Ft/év/m2
lesz. Viszonyításképpen érdemes
összevetni a környező települések adómértékeivel. Ez alapján elmondható, hogy szinte mindenhol magasabbak az adómértékek, a törvény által maximálisan
kivethető 1.658 Ft/év/m2 adómértéknek pedig csak a töredéke a
Dunakeszin fizetendő építményadó.
Magánszemély adóalanyoknál
azon nem lakás céljára szolgáló
építmények után, amelyet nem
gazdasági tevékenység folytatására hasznosítanak, továbbra is
megmarad a 75 %-os adókedvezmény. Csupán azon építmények
köre szűkült, amelyek után ez a
kedvezmény igénybe vehető.
Nyugdíjas adózóinkat továbbra
is megilleti a kedvezményen felüli
50 %-os pluszkedvezmény abban
az esetben, ha az adókötelezettség alá eső építményekbe állandó lakosként bejelentkezett személyek legalább fele nyugdíjas.
Mivel hatóságunknak nem áll
rendelkezésre minden adózónkról azon adat, ami alapján megállapítható lenne adókedvezményre való jogosultságuk, így felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
februárban kipostázandó félévi
értesítőkben az eddig nyugdíjas
kedvezményben és 75 %-os kedvezményben részesült adózóink
esetében nem a kedvezményes
adóösszeg fog szerepelni. Azon
adózóinknál, ahol az állandó be-

jelentett lakosok száma meghaladja a 4-et, szintén nem tudjuk
megállapítani a tényleges adóös�szeget.
Ezúton kérem tehát azon adózóinkat, akik a hatályos építményadó rendelet alapján nyugdíjas,
avagy 75 %-os adókedvezményben részesülnének, valamint
azon adózóinkat, ahol az adókötelezettség alá eső ingatlanba bejelentett személyek száma meghaladja a 4-et, hogy építményadó
bevallásaikat nyújtsák be hatóságunkhoz. Amennyiben hatóságunk adókedvezményre való jogosultságukat megállapítja, úgy
az éves adó összeget módosítjuk,
és a II. féléves befizetésnél elszámolásra kerülnek.
A helyi telekadó vonatkozásban
az egyik legfontosabb változás,
hogy a helyi adókról szóló törvény
a külterületi telkeket is a telekadó
hatálya alá vonta, így ezek után is
kell telekadót fizetni. A törvény
természetesen az adómentességek körét is szabályozza, így mentes a telekadó alól az épület, épületrész hasznos alapterületével
egyező nagyságú telekrész, az erdőművelési ágban nyilvántartott
belterületi telek, valamint az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a. Ezen
túlmenően helyi rendeletünk további mentességet biztosít azon
belterületi telkek után, ahol a vonatkozó ágazati szabályok szerint
épületet nem lehet elhelyezni, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő azon telkek után,
melyek alapterülete nem haladja
meg a 3.000 m2-t.
Abban az esetben azonban, ha
a magánszemély tulajdonában
több olyan telek áll, melynek alapterülete külön-külön nem, de ös�szességében meghaladja a 3.000
m2-t, úgy azon személy már telekadó fizetésre kötelezett.

zását. Rögzítették, hogy állandó
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel
az alvállalkozói teljesítések értékével is csökkenthető.
A legfontosabb változások ismertetését követően szeretnénk
arra is felhívni Tisztelt Adózóink
figyelmét, hogy a helyi építményadó és telekadó kivetés, valamint
a helyi iparűzési adó megfizetés
alapja az adóbevallás benyújtása.
Minden adózónak önként, a hatóság külön felhívása nélkül kell teljesítenie adóbevallási kötelezettségét.
Sajnálatosan a lakosság és a
vállalkozások egy része még mindig nem tesz eleget bevallási kötelezettségének, ami nyilvánvalóan méltánytalan a lakosság és a
gazdasági élet szereplőinek azon
– szerencsére jelentősebb - részével szemben, akik adóbevallási és megfizetési kötelezettségüket évek óta teljesítik. Hatóságunk a 2011. év folyamán jelentős
felderítési munkát kezdett ezen
állapot megszüntetése érdekében, melyet a 2012. évben is folytatni fogunk. Az adóhatóság célja
az, hogy minden arra kötelezett
személy és vállalkozás bevonása
megtörténjen a helyi adórendszerbe. Ezúton szeretnénk tehát
felhívni minden olyan magánszemélyt és vállalkozás figyelmét,
akik/amelyek bevallási kötelezettségüket eddig nem teljesítették, hogy adóköteles ingatlanjaik, valamint iparűzési tevékenységük után nyújtsák be bevallása-

ikat a helyi adóhatósághoz 2012.
március 31. napjáig.
Akik ezen időpontig benyújtják bevallásaikat – akár visszamenőleges hatállyal is – azon adózóinkkal szemben az adóhatóság
szankciót nem alkalmaz. Azon
ügyfelekkel szemben viszont,
akik bevallási kötelezettségüknek ezen határidőig nem tesznek
eleget, az adóhatóság bírság kiszabása felől intézkedik.
További lényeges információ,
hogy az adózás rendjéről szóló
törvény módosítása folytán a helyi adóhatóság is nyilvánosságra
hozhatja az adóhátralékkal rendelkező személyek listáját.
Kérem Tisztelt Adózóinkat, hogy
2012. március 31. napjáig fennálló
adóhátralékaikat rendezzék hatóságunk felé, mivel ezen időpontot
követően az adóhatóság összeállítja a hátralékkal rendelkezők listáját, és közzéteszi a Dunakeszi
Polgárban, valamint Dunakeszi város hivatalos honlapján.
Mivel ezen rövid ismertetőben
nem feltétlenül kapja meg mindenki a választ az őt foglalkozató
kérdésre, ezért arra kérem Tisztelt Adózóinkat, hogy bármilyen
problémájuk, kérdésük merülne
fel, úgy keressék meg Dunakeszi
Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportját, munkatársaink készségesen állnak rendelkezésükre.
dr. Bábosik Dóra
Dunakeszi Város
Polgármesteri Hivatala
Adócsoport vezető

A helyi iparűzési adónemben
megszűnt a korábbi rendeleti
mentesség, ami alapján mentes
volt az adó alól az a vállalkozás,
amelynek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 millió forintot. Az adó mértékében
változás nem történt.
Törvényi módosítás is életbe
lépett 2012. január 01. napjától,
amely némiképp változtatta, pontosította az adóalap meghatáro-

Dunakeszi Polgár 7

körzeti képvise
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
Engedjék meg, hogy ezúton is
eredményekben és sikerekben
gazdag boldog újévet kívánjak
Önöknek.
Decemberben is több lakossági bejelentés érkezett. A Kertész
és az Arany János utcában lévő jelzőtábla felülete nagyon megkopott, így a tábla cseréjét javasoltam a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály felé. A László utcában lévő egyirányú útjelző táblát
valaki korábban lefestette, de kicserélése már megtörtént. (Itt
szeretném megjegyezni, hogy láthatóan szándékos cselekedet történt. Az illetőt szeretném tájékoztatni, hogy a tábla kihelyezése az
utcában lakók aláírásával megerősített kérést követően történt. Ha
valaki ezzel nem ért egyet, arra
kérem, hogy jelezz felém, de semmi esetre se veszélyeztesse az

utca közlekedését.)
Utcai lámpák meghibásodásáról is érkezett bejelentés. A bejelentéseket továbbítottam a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályára.
Az elmúlt egy évben számos
fejlesztés történt körzetünkben,
amihez az Önöktől érkezett megkeresések, észrevételek nagyban
hozzájárultak. Ezért idén is szeretném Önöket arra bíztatni, hogy
a körzetet érintő problémájukkal
keressenek meg.
A fogadóóra időpontját március
hónapban tervezem. A helyszínt
és a konkrét időpontot a következő Polgár számában olvashatják.
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. sz. körzeti képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Révdűlőiek!
Kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem
Önökkel az elmúlt időszak lakóhelyünket érintő eredményeit.
A Nyárfa köz lakói még előző év decemberében megkerestek lakóhelyük közvilágítása ügyében. Kérelmüket azonnal továbbítottam
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály felé, hogy az idei évben
minél hamarabb megoldódjon a probléma.
Idősebb lakók jelezték, hogy a Kiserdő utca 9/C. szám előtti köztéri lámpa kiégett. A Hivatal munkatársai rövid időn belül kijavították
a hibát, így biztonságosabb lett a közlekedés.
Tekintettel arra, hogy a Liget utcai buszmegálló ablakait folyamatosan rongálják, így a kialakult helyzetről tájékoztattam a városi
rendőrkapitányság illetékesét. Ígéretet kaptam arra, hogy gyakrabban fognak járőrözni a környéken.
Kérjük a tisztelt Lakókat, hogy a fenyőfákat a kukák mellé szíveskedjenek kihelyezni, megkönnyítve ezzel elszállításukat. Az elhullott
levelek összegyűjtése is folyamatosan zajlik.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövő évben
is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették (tel.:
30-528-4550, e-mail: vincze.geza56@gmail.com).
Vincze Géza
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Kedves Választókerületi Polgárok!
Minden kedves Dunakeszin
élőnek sikerekben gazdag, boldog újévet kívánok!
Engedjék meg, hogy néhány
mondatban beszámoljak a 10.
számú körzetben történt munkálatokról.
Nemrégiben a Fóti út egy részén, a Déryné és a Jászai Mari
utca közötti járdaszakaszt újítottuk fel. A Rákóczi úton forgalomlassítás céljából fekvőrendül épült, ezzel biztonságosabbá vált az ottlakók gyalogos közlekedése. Körzetünkben
több utcában szükségessé vált
a szikkasztók, árkok tisztítása,
így a munkálatokat novembertől folyamatosan végezték a Városüzemeltetési és Beruházási
Osztály munkatársai.
Bejelentés érkezett, hogy a Szent Imre templom díszkivilágítása
elromlott. A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály segítségével
sikerült orvosolni a problémát.
Erdész Zoltán
10. sz. körzet képviselője

Új fejlesztések a 5. számú körzetben
Boldog és sikerekben gazdag Új
Évet Kívánok minden kedves olvasónak!
Egy dolgos évet hagytunk magunk mögött, többek között elkészült a Fazekas Iskola tornatermének felújítása. Átadásra került a
Hunyadi –Tábor úti kereszteződés.
Új köztéri padok, szemetesek, kutyapiszok tartók lettek kihelyezve.
Körzetünk parkjai is szépültek, hiszen bokrokat és fákat telepítettünk. Nagy segítségemre volt Dunakeszi Város Városüzemeltetési
és Beruházási Osztálya! Az osztály
dolgozóinak köszönöm a segítő
munkáját.
Gőzerővel dolgozom 2012-ben
is, mert a munka jelentős része
még hátra van.
Engedjenek meg néhány mondatot a közeljövőben megvalósuló fejlesztésekről.
Wass Albert utca szilárd burkolata: Választási programomban
megígértem, hogy minden olyan
utcán, amit érdemes leburkolni,
munkálkodni fogok! Ez évben szilárd burkolattal látjuk el a Wass
Albert utcát, amivel a város már
régóta tartozik az ott lakóknak.
Városi kerékpárút hálózat: Az
önkormányzat képviselőtestülete szívügyének tekinti, hogy váro
sunk egy élhető, szerethető kisvá-

ros legyen. Célul tűztük ki, hogy a
városban egy, az összes közintézményt összekötő kerékpárút hálózatot építünk ki 2014-ig. Ennek
a hálózatnak a részeként körzetünkben új szakasszal fog bővülni
a kerékpárút a közeljövőben.
Gyártelepi vasútállomás P+R
parkoló kiépítése: Európai Uniós
pályázattal a MÁV-val közösen a
közeljövőben kialakítunk minden
Dunakeszi Vasúti megálló mellett
egy P+R parkolót. Ez a mi körzetünkben a Klapka György utat és
környékét érinti.
Természetesen ezeken kívül,
fejleszteni kell a körzetünkben a
járdákat is, így a Madách utca végén, a Tóth Árpád utca Kosztolányi utca között gyalogos járda lesz
kiépítve.
Amennyiben Ön is fel kívánná
venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel
kapcsolatban, ezt megteheti az
alábbi elérhetőségeimen:
tel.: 06-70-368-8249
e-mail: botkag@gmail.com
Ha nem biztos, hogy az általam képviselt választókerületben lakik, megtekintheti az utcajegyzéket a honlapomon: http://
botkagabor.hu-n a választási körzet menüpontban.
Botka Gábor

lőink jelentik
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
Mindenek előtt engedjék meg,
hogy boldog új évet kívánjak Önöknek. Hasonlóan a tavalyi évhez,
idén is mindent meg fogok tenni
annak érdekében, hogy fejlődjön
a város és benne kerületünk. Továbbra is hiszek benne, hogy eredményeket csak hiteles, kitartó, kemény munkával lehet elérni.
December végén a Fenyő Lakópark Egyesület évbúcsúztató szabadtéri összejövetelt tartott, amelyen - a hasonló eseményeken már megszokott módon - ismét sokan vettünk részt.
A forró tea, forralt bor és sült
gesztenye fogyasztása mellett
szó esett az idei év választókerületünket érintő fejlesztési elképzelésekről, továbbá megkezdő-

dött az egyesületi tagtoborzás is.
A Fóti úton felújított járda mentén új cserjesor ültetésére került
sor. A környék lakói jelezték igényüket további járdafelújításra,
amit az illetékes városházi fórumokon képviselni fogok.
A Határ út-Repülőtéri úti körforgalom építése kapcsán bíztató előrelépésről tudok beszámolni, ugyanis aláírás alatt van az ezt
lehetővé tevő négyoldalú megállapodás az Önkormányzat, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ, a Magyar Közút Zrt. és a
finanszírozó Tesco Global Zrt. között. Ezt követően, ha minden terv
szerint halad, tavasszal elkezdődik az építkezés.
Dr. Thoma Csaba
Dr. Thoma Csaba: az első félévben
körforgalmi csomópont épül a
kereszteződésben

A lakótelep szíve
Minden kedves olvasónak békés, boldog
2012-es esztendőt kívánok! Remélem a lakótelep életében is előrelépést hoz majd ez az
év, s az önkormányzati munkámban is sikeresen képviselhetem közös érdekeinket! Ezen
fogok munkálkodni, ígérem!
Röviden arról, miket szeretnék ebben az
évben elérni, folytatni, javítani: Tovább szeretném erősíteni a közösségi érzést, a lokálpatriotizmust, a büszke lakótelepiséget, mert
ez viheti előre ügyeinket.
Továbbra is fel kívánom hívni a figyelmet
a saját szabályaink betartásának fontosságára, mert csak így tudunk jó hangulatban
együtt élni. Gondolok itt a szerviz utak szabályos használatára, a kutyák és emberek kulturált együttélésre, a tisztaságra, rendre, a közös értékeink óvására.
Természetesen az önkormányzati fejlesztésekre is nagy szükség lesz! Hangsúlyosan
a játszóterek, közintézmények, közterületek,
gyalogátkelők, és Casalgrande tér szépítése,

Tisztelt Dunakeszi Lakótársaim!
Minden kedves lakónak sikerekben és egészségben gazdag új évet kívánok. A decemberi ünnepi hangulat után ismét folytatjuk az egyre nehezedő feladatok megoldását.
Örvendetes, hogy az időjárás kedvező alakulása engedte,
hogy a Kincsem utcai erdőben
a hiányzó fák helyére facsemetéket tudjunk telepíteni. Köszönet minden kedves részt vevő
dolgozónak, akik ebben sok feladatot vállaltak. Az egész erdőrész felújitását szeretném elvégeztetni, lehetőség szerint még
ebben az évben.
Bízom abban, hogy pályázat
útján önkormányzatunknak sikerül bölcsődei építésre támogatást nyerni, és az óvodánk
mellett elkészülhet az új bölcsőde, faültetéssel pedig tovább
szépíthetjük területünket.
Sikerült biztonságosabbá tenni a gyalogosok számára a Sport
utca melletti D. Ordass Parknál
megépűlt járda kialakitásával a
közlekedést, mivel a gépjárművel közlekedők kevés hányada
tartja be a megengedett sebességet. Sajnos egyaránt veszélyben vannak az idősek, a fiatalok, gyermekek és valamennyi
gyalogos.
Igaz, még a 2012. évi költségvetéssel képviselő-testületünk
ezután fog foglalkozni, de az
előző évben elfogadott irányel-

megújítása, korszerűsítése kerülhet előtérbe. De természetesen a parkolók problémáját sem felejtem el. Továbbra is a gyermekek,
diákok, s a szépkorúak, idősek, nyugdíjasok
érdekében végrehajtott fejlesztések lesznek
az elsődlegesek, s kiemeltek számomra.
Az elmúlt év eredményeit, hibáit értékelve,
szeretnék még többet tenni Önökért, Értünk,
mert az eddigi időszak megmutatta, nagyon
sok pozitív lehetőség, kiaknázatlan tenni akarás van az itt élőkben! Nagyon szépen köszönöm a segítséget az elmúlt időszakban! Levélben, e-mailben, telefonon, és személyesen is nagyon sok megkeresést, javaslatot
kaptam, ez mindig új erőt ad munkámhoz!
Várom a jövőben is, hiszen ez ad erőt és hitet
képviselői munkámhoz, s nagyon sok fontos
problémára hívja fel a figyelmet!
A következő beszámolómban már konkrét
javaslatok is megjelennek majd, hiszen addigra a város költségvetése is elfogadásra kerülhet. Addig is várom folyamatosan a dkgesz@
dunaweb. hu e-mail címre, vagy a Garas utca
4. számra a leveleket! Minden a „Lakótelep

veket betartva szeretnénk tovább fejleszteni, szépíteni, kényelmesebbé tenni városunkat
lakóink számára.
Többszöri sürgető levelünkre
végre elkészült a Verseny utcában a vizelnyelőrács kijavítása,
valamint a kátyuzás a KPM részéről. Az elvégzett feladat mellett sajnos továbbra sem szűnt
meg a Szennyvíztelep felől áradó bűz, annak ellenére, hogy elkészült az új beruházás. Szeretnénk vizsgálatot kérni a probléma feltárására és soron kívüli
megoldására, hiszen régóta vagyunk már türelemmel. Közbiztonságunk javítása érdekében
ez évben is szeretnénk tapasztalni a sűrűbb járőrszolgálatot,
napi járőrözést, ami visszatartó
erőként hatna a betörések elkövetőire.
Tisztelettel várom minden
kedves lakótársam javaslatát,
ötletét környezetünk szebbé,
védettebbé tételére.
Elérhetőségeim:
Fodor Sándorné,
Dunakeszi, Ibolya u. 26.
Tel.: 06-27-346-218
Mobil: 06-30-508-44-64
E-mail:
fodornemarika@citromail.hu
Tisztelettel:
Fodorné Marika
7. sz. választókörzet

Szívében” élő kedves polgártársamnak sikerekben gazdag, eredményes munkával, aktív
pihenéssel, de leginkább egészségesen eltöltött évet kívánok!
Seltenreich József

2012-ben is folytatódik a parkolók építése
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körzeti képviselőink jelentik
Új parkolók a 2. számú választókerületben
Mindenkinek sikerekben gazdag új évet kívánok!
Egyre nagyobb gondot jelentett Dunakeszin a Szent István parkot övező lakótelepen a
parkolás. Főleg az esti órákban tapasztaljuk, hogy nem csupán a belső területeken lévő helyek, hanem a környező utcák is megtelnek parkoló autókkal. Ezért, mint a választókörzet
képviselője, már az elmúlt ciklusban is az egyik legfontosabb feladatomnak azt tartottam,
hogy erre megnyugtató megoldást találjak. Az építési munkát a lehetőségek függvényében
fokozatosan el is kezdtük úgy, hogy a zöld területből a lehető legkevesebbet vettük el. Így
ahol csak lehetett, a gyephézagos megoldást választottuk. A munkálatok közben találkoztam Nemes Krisztinával, a Duna-Agria lakópark közös képviselőjével, aki nagy örömmel fogadta a fejlesztéseket. Amint azt az itt lakók tapasztalhatták, az első tizenkét parkoló elkészült s megígérhetem, hogy ez a munka idén is folytatódni fog. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni az itt lakóktól, hogy a jövőben a lakások előtt a korábban kialakított helyeken
kizárólag párhuzamosan szíveskedjenek leállni autóikkal.
Kárpáti Zoltán, a 2. sz. körzet képviselője

Enyhe télre és sok munkára számíthatunk
Engedjék meg, hogy mielőtt tájékoztatnám Önöket a 6-os sz. körzetben történtekről, boldog új esztendőt és jó egészséget kívánjak minden
dunakeszi lakónak!
A Hunyadi u. és a Brassói u. találkozásánál kihelyezett forgalombiztonsági tükröt még november közepén tulajdonították el – továbbra is ismeretlen személyek –, melynek pótlására még december közepén került sor. Az
új év első és egyben nagy kérdése: Kinek lehetett szüksége egy 1 méter átmérőjű kerek tükörre, és mire tudja, mire szeretné használni a jövőben?
Szintén az egyik hétvégi ellenőrzés során tapasztaltam, hogy a Huba
u.-i Református Parókiával szemben lévő T-Kábel szekrény a földön hever,
melyet egy figyelmetlen gépjárművezető dönthetett ki. Előbb telefonon,
majd írásban jeleztem és kértem az illetékes intézkedését a védőszekrény
helyreállításával kapcsolatban. December 27-én a szekrény visszaállítása megtörtént.
November 28-án a Közüzemi Kft., majd az osztály illetékesétől kértem
intézkedését a Tábor u. 4. sz. előtti gyalogos átkelőhelyet jelző tábla helyreállítását illetően. December 14-én a jelzett tábla helyreállítását elvégezte a Közüzemi dolgozója. Tíz nappal később, az ünnepek hevében, szintén
egy figyelmetlen gépjárművezető még december 24-én a tartóoszlopnak
tolatott. A történtek után a Közüzemi Kft. munkatársának köszönhetően
az oszlop visszaállítása az ünnep után, december 28-án megismétlődött.
Visszatérő probléma a körzet több utcájában, így továbbra is gondot
okoz a csatornafedélen áthaladó gépjárművek hangos csattanása, mely
zavarja a lakók nyugalmát (legutóbb a Kálmán u. 36. sz. előtt kellett megszüntetni a hibát). Ennek érdekében Borsik Miklós főtanácsos, és Dobra András a Csatornázási Üzem művezetőjéhez fordultam. A helyszínek
szemlézését, gyors intézkedések követték, melynek eredményeként a fedélcseréket hamarosan elvégezték.
Pechesek a Thököly u. 18-20 sz. lakói, mivel nem régen állította helyre a munkálatokat elnyert vállalkozó az ingatlan előtt a szegélyeket, aszfaltozás kíséretében, majd három héttel később, pontosan december 03án csőtörés volt. A csőtörés megszüntetése érdekében az ott lakó hölgy
a DMRV-nek jelezte a hibát. A DMRV dolgozói alaposan kitettek magukért, mivel az esős idő ellenére egésznap megállás nélkül dolgoztak, és
így még aznap sikerült elvégezni az ideiglenes helyreállítást. A végleges
helyreállítási munkálat még váratott magára, mely végett keresett meg a
Thököly utcai lakó. Előbb az osztály főtanácsosához, majd a DMRV kirendeltség vezetőjéhez fordultam, aki érdeklődésemre a következő hetet jelölte meg a végleges helyreállítás időpontjának. December 14-én az ígért
munkálatokat a DMRV alvállalkozója elvégezte.
A körzet ellenőrzése alkalmával észleltem, hogy a Tábor u. 17. sz. előtt
kihelyezett szemetes eltűnt. December 19-én a szemetes pótlását a Közüzemi Kft. szállításvezetőjétől, ill. a környezetvédelmi és műszaki ügyintézőjétől kértem, mely pótlás december 21-én meg is történt.
Városunkat is elérte az első hóesés – december 21-én –, mely végett
Bauer Márton szállításvezetőhöz fordultam. Elsőként a körzet főbb útvonalainak – Kossuth L. u., Hunyadi u., Tábor u., Zápolya u., Rákóczi út,
Mátyás király u., Báthory u., Batthyány u., Fóti út – kértem a sóval és homokkal 1/3 – 2/3 arányban kevert szórását. Utóbbi azért lényeges, mert a
tömény só tönkre teszi, idővel felmarja az aszfaltot. A szállításvezető úr
érdeklődésemre tájékoztatott, hogy már a kora hajnali órák óta jelen vannak a szóró autók, és szórják a város forgalmasabb útvonalait, melynek
eredményeként nem volt fennakadás a közlekedésben.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás, a 6-os sz. körzet képviselője
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Fejlesztések, változások 2011-ben
a 9. számú választókerületben
Tisztelt választópolgárok, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a 2011-es év eredményeiről.
A Cseresznyés utcában kiépült
a közvilágítás.
Nagy változást jelentett a
Vereckei utca és a Hargita utca
lakóinak, hogy elkészült a két
utca szilárd burkolata. Ezzel
együtt megépült a Toldi utcában két csapadékvíz-nyelő kút
is. A tótól a Tisza utcáig 194 m
hosszú csővezetéket építettek,
mely az esővizet a Liget utcai főgyűjtőbe vezeti, ezzel megoldódott az ott lakók problémája.
A Toldi-Dombliget lakóparkban a beruházó hosszú várakozás után megépítette a járdát
a Zerkovitz Béla és a IV. Béla utcában, valamint a csapadékvízelvezető árkokat is a lakópark
több utcájában.
A Zerkovitz Béla és a IV. Béla
utca lakóinak kérésére, a gyorshajtók miatt, dézsákat helyezett
ki az Önkormányzat a forgalom
lassítása érdekében.
A Tóvárosban is nagy gondot
okoz a gyorshajtás, a forgalom
is megnőtt, mióta a négyemeletes lakóházak megépültek. Ez
különösen az Ungvár utca lakóit
sújtja. Az Önkormányzat a rendőrséggel egyetértésben szükségesnek látta a Szabadka utcánál
a lakópark megnyitását a Kossuth utcára. A lakosság többsége a véleménynyilvánító szavazáson ezt elvetette. A tél elmúltával

optimális megoldást keresünk a
forgalom lassítására.
A Szabadka utcában megnyílt
a Tóváros Patika, hétköznap
reggel 8-tól este 8-ig tart nyitva (szombaton 9-13 óráig). Már
csak hetek kérdése, s megnyílik
mellette az orvosi rendelő. Rövid
időn belül egy OTP bankautomata is üzemel az épületben.
A Tóváros Kossuth utca felőli oldalán eltávolították a drótkerítést, a Szabadka és Kolozsvár utca közti területen átmeneti tereprendezéssel próbáljuk
megelőzni, hogy a csapadékvíz
alámossa az úttestet. Tavasszal
a tereprendezéssel egyidejűleg
fák, bokrok telepítése kezdődik.
Apróságok
• A földutakat tavasszal, a tél elmúltával feltöltötték, hengerelték, megszórták zúzott kővel. Erre szükség lesz 2012 tavaszán is.
• Kutyaürülék gyűjtőket helyeztek ki mindkét lakóparkban.
• A rendőrség rendszeres sebességméréseket végez a balesetveszélyes kereszteződésekben.
• A Közüzemi Kft. díjmentesen
kicserélt törött kukákat.
• A Rákóczi út-Kiss József utca
találkozásánál kitisztították a
csapadékvíz-nyelő kutat.
• Tájékoztató táblákat helyeztek
ki a Tóvárosban.
• Több helyre kerültek kiegészítő,
nyomatékosító KRESZ-táblák.
Bocsák Istvánné

2011-ben gyógyszertárral
bővült a Tóváros

A Dunakeszi Fidesz-KDNP
Képviselőcsoport Évértékelője
Frakciónk minden tagja egyéni körzetben képviselő, így eddigi munkájukról
több csatornán keresztül is (Dunakeszi Polgár, Képviselői Híradó) tájékoztatni
tudták az érdeklődő polgárokat. Én most a közös önkormányzati munkáról
szeretnék rövid tájékoztatót, értékelést adni, mint a legnagyobb létszámú
képviselőcsoport vezetője.

R

endszeres, és szervezett
munkát kell végeznünk,
ahhoz, hogy a testületi
ülésekre jól előkészített, megvitatott anyagok kerüljenek
be. Tanácsnokaink, bizottsági
tagjaink, napi szinten felelősségteljesen teszik a dolgukat,
ezzel segítik a zökkenőmentes
feladatellátást.
A Polgármesteri Hivatallal,
a polgármester és alpolgármester úrral, a tanácsnokokkal, bizottságokkal napi szinten együtt dolgozunk, mert
az új szervezeti rendszer nagyobb lehetőséget és ezzel
együtt nagyobb felelősséget
ad a képviselőknek.
A 2011-es esztendő a frakciónk életében a sikeres évek
közé kerülhet, ha a kitűzött

céljainkat összevetjük a megvalósult eredményekkel.
Vegyük sorra:
Szerettünk volna egy konszenzuson alapuló, kiegyensúlyozott, szakszerű képviselőtestületi működést kialakítani!
Sikerült.
Stabil gazdálkodás mellett,
hitel felvétele nélkül fejleszteni, korszerűsíteni a várost!
Sikerült.
Olyan önkormányzati üléseket tartani, amely nem politikai csatatér, vagy ad hoc
ötletelések színhelye, hanem
jól előkészített, kidolgozott
javaslatok elfogadására ad
lehetőséget! Az elmúlt ciklusok politikai cirkuszai helyett,
együtt gondolkodást és kö-

zös munkát kértünk és ajánlottunk az ellenzék képviselőinek, s ők szinte kivétel nélkül
éltek, élnek is ezzel a lehetőséggel.
Tehát sikerült.
Ezt ezúton is köszönjük! Reméljük, az idei évben tovább
erősödik ez a város érdekeit
szem előtt tartó összefogás,
pártérdekek fölé emelkedő
lokálpatriotizmus! Ennek kovászai, erősítői kívánunk lenni, s minden a városért tenni akaró képviselőtársunkkal
együttműködni!
Természetesen mindig lesznek nézeteltérések, a különböző értékrendekből adódó
viták, de ha ez a közös célok
megvalósulását szolgálja, akkor szükség is van rá.

Szeretnénk színessé, egyedivé, olyanná varázsolni városunkat, melyre minden lakója büszke lehet!
Jó úton járunk e felé.
Tudjuk, hogy ezek nem végleges eredmények, s még sokat kell dolgoznunk azért,
hogy ezt mindenki így is érezze, de érzünk magunkban an�nyi erőt és elszántságot, hogy
folytassuk ezt a városépítő
hivatást! Ehhez továbbra is
várjuk a segítséget Önöktől,
akiknek bizalmából e tisztséget elláthatjuk, s köszönjük
az eddigi nagyszámú támogatást, segítséget, előre vivő
kritikát!
Seltenreich József
Fidesz-KDNP képviselő
csoport vezetője

Csak az inflációt követi a központi áremelés
55 milliós veszteség a távhőszolgáltatáson
Január 1-jétől Dunakeszin is emelkedtek a fűtési díjak – tájékoztatta lapunkat Homolya József, a Közüzemi Kft. ügyvezetője. Mint elmondta, a 4,2
százalékos emelésre kormányzati intézkedés keretében került sor. Ez az
inflációnak megfelelő korrekciót jelenti a fogyasztók számára. Arra is emlékeztetett Homolya József, hogy már másfél éve változatlan áron szolgáltatja a távhőt a város cége.

T

öbb kedvezőtlen fordulat is volt tavaly – folytatta a kft. ügyvezetője.
Egyfelől a 2011. évi üzleti tervében a cégnek az szerepelt, hogy júliustól emeli a
díjakat, de a fogyasztói árakat a kormányzat ez év elejéig
befagyasztotta. Egyetlen gazdasági társaságnak sem esik
jól, ha árstopot rendelnek el, s
hosszú időn át nem érvényesíthetik az indokoltnak tartott
áremelést. De megértjük a fogyasztókat is, akik számára
már az eddigi díjak kifizetése
is gondot okoz – tette hozzá.
A forint árfolyamának ilyen

mértékű gyengülésével a Közüzemi Kft. sem számolt. Többek között ennek is tudható
be, hogy a távfűtési szolgáltatás az elmúlt évben 55 millió forint veszteséget okozott
a vállalatnak. Ha ilyen magasan marad a dollár árfolyama,
az idei évben még nagyobb
veszteséget lesz kénytelen elkönyvelni ebben a szolgáltatási ágában a kft.
December 1-től cégünk
több mint 5 millió Ft/hó állami támogatást kap – mondta
Homolya József, aki hozzátette: Ezzel a lépéssel a kormánynak az a szándéka, hogy a la-

kossági árakat kordában tartsa, s a támogatást a szolgáltatóknak nyújtja. Ennek összege
azonban nem fedezi a szolgáltató cégek teljes veszteséget.
A lakossági terhek növekedését a Közüzemi Kft. is érzi,
hiszen egyre több fogyasztó késik a számlák fizetésével. Vannak azonban olyan
fogyasztók is, akik már hos�szú ideje nem rendezték tartozásukat. Sajnos egyre többen vannak, akik ellen kénytelen a cég behajtási eljárást
indítani. Ez a tendencia nyilvánvalóan a gazdasági válság
következménye, hiszen sokan

elveszítették állásukat, vagy
erejük felett próbálják fizetni devizaalapú hiteltartozásukat. A hátralékosok esetében minél hamarabb lépéseket tesz a Közüzemi Kft, mert
nem érdeke, hogy egyes fogyasztók teljesen eladósodjanak, s ezzel lehetetlen helyzetbe kerüljenek.
Nehéz év elé nézünk 2012ben, de reméljük, nem lesz szükség arra, hogy az önkormányzat a költségvetéséből támogatást nyújtson a távhőszolgáltató
cégének – zárta a beszélgetést
Homolya József.
V. I.
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A környezetvédelmi tanácsadó testület nevében
ezúton tájékoztatom a lakosságot a 2010-ben
elvégzett munkáról.

Rövidített beszámoló a környezetvédelmi
tanácsnok és a tanácsadó testület munkájáról

K

örnyezetvédel
mi tanácsnokként 2010 novemberében „radikális környezetvédelmi szemléletváltást”
hirdettem a Dunakeszi Polgár hasábjain, azzal a céllal,
hogy a városunkban
eddig tapasztalható hozzáállás jelentősen megváltozzon. Első lépésként egy határozati javaslatot terjesztettem a képviselő-testület elé, melyben felsoroltam azokat
a zöldterületeket, melyek sorsa leginkább
foglalkoztatta a lakosságot, és melyekkel
kapcsolatban nem kapott egyértelmű válaszokat. A képviselő-testület határozatban vállalt politikai garanciát arra, hogy
ezeket a területeket nem sorolja a jelenleg
érvényes határozatokban megszabottaknál magasabb beépítési kategóriába. (Ezen
határozatok alapján készül az új Helyi Építési Szabályzat, mely konkrétan szabályozza az egyes területek beépíthetőségét
és az alkalmazható építési módot.) Ezzel a
döntéssel sikerült biztosítani legfontosabb
zöldterületeink rövid távú védelmét, hos�szabb távú védelemre a Helyi Építési Szabályzat tárgyalása kapcsán lesz lehetőség.
Ugyanezen az ülésen fogadta el a képviselő-testület Dunakeszi Város Környezetpolitikai Nyilatkozatát, mely hosszú távú
iránymutatást tartalmaz környezetvédelmi
ügyekben. Ebben megfogalmaztuk a legfontosabb környezetvédelmi célokat, és a
városi környezetpolitika irányvonalát.
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Szükségesnek tartottuk változások bevezetését a kommunikáció területén is. Fontosnak tartottuk, hogy azokban az ügyekben, melyek közérdeklődésre tartanak
számot, szakmailag megalapozott módon
tájékoztassuk a lakosságot, megerősítsük a
valós információkat és cáfoljuk a megalapozatlan híreszteléseket. A strand-üggyel
kapcsolatban szükségesnek tartjuk az eddig keletkezett dokumentumok részletes
vizsgálatát, hogy a lakosság választ kapjon arra, hogy milyen politikai és szakmai
döntések vezettek a strandon tapasztalható jelenlegi állapotokhoz.
Változás állt be a városunkba települt
multinacionális cégekkel való kommunikációban is: természetes, hogy mindan�nyiunk érdeke a korrekt viszony kialakítása, ez azonban nem mehet át önfeladásba. A multinacionális cégekkel szemben
korábban kemény kritikák fogalmazódtak
meg, emellett azt az elvárást közvetítettük
feléjük, hogy felelős városlakókként és ne
gyarmatosítókként viselkedjenek. Tartsák
tiszteletben hagyományainkat, környezeti értékeinket, valamint – a nagyobb profit, nagyobb felelősség elve alapján – vegyék ki részüket a városi környezetvédelmi munkából. Két esetben – a Bauhaus
és az Auchan esetében – megtörténtek az
első lépések, mindkét nagyáruház hozzájárult a májusi köztisztasági nap sikeréhez, melynek keretében több helyen számoltunk fel illegális hulladéklerakást. Az
igazán lényeges változást azonban abban
látom, hogy több évi pereskedés után az
Auchan elfogadta a zöldhatóság elsőfokú

döntését, mely védetté nyilvánította a sok
vihart megélt tőzegláp egy jelentős részét.
A döntés azonban sajnos nem emelkedhetett még jogerőre, mert egy magát környezetvédőnek tituláló csoport – láttunk már
ilyet Dunakeszin – megfellebbezte a döntést. A magunk részéről azt tartanánk kívánatosnak, ha mielőbb jogerősen is védett terület lehetne a tényleges láp teljes
területe.
A fentiekben már utaltam a 2011. májusi, eredetileg TeSzedd országos szemétgyűjtési akcióként meghirdetett köztisztasági napra. Mivel az országos szervezés
nagy hiányosságokkal küszködött, a környezetvédelmi tanácsadó testület vállalta
fel a helyi szintű szervezést, így több, mint
10 helyen számoltunk fel illegális hulladéklerakókat (Dunakeszi-Alsó, Malomárok, Alagi Major, Wass Albert utca, Duna-part, Lósport melletti kiserdő, lakótelepi közparkok, nagyállomás és környéke,
Alagliget lakópark és környéke, Dunakeszi-alsótól Káposztásmegyerig vezető útszakasz, Horányi rév környéke.) Az akcióhoz több mint százan csatlakoztak, köztük
civilek, az 1. sz. Posta- és az Auchan dolgozói, Thoma Csaba önkormányzati képviselő, a Jobbik helyi szervezete, a Polgármesteri Hivatal pedig a több tonna hulladék egy részének elszállításával járult hozzá a közös sikerhez.
Az illegális hulladéklerakás felszámolásának útján jelentős előrelépés a Tetétlendűlő kapcsán foganatosított intézkedéscsomag. A Tetétlen útjaira „behajtani tilos
kivéve engedéllyel” táblák kerültek kihe-

lyezésre, így már az is közlekedési szabálysértést követ el, aki a Polgármesteri Hivatal által kiadott behajtási engedély nélkül
tartózkodik a területen. Ezen túl megállapodás köttetett a városunkban működő
inert hulladéklerakó igazgatójával, melynek értelmében az évek alatt felhalmozódott szemét egy jelentős részének elszállításáról ő gondoskodik, illetve arról, hogy
egy, erre kijelölt úton közelíthetik meg a lerakót a teherautók. Mindezek mellett mezőőri szolgálat felállítására került sor városunkban, melynek feladata – többek között – az illegális lerakások lehetőség szerinti megakadályozása, felderítése.
Javaslatunk és kérésünk alapján 2012ben átszervezésre kerül sor a Polgármesteri Hivatalon belül, melynek köszönhetően
három főre emelkedik a jelenleg egy fővel
dolgozó közterület-felügyelet.
A környezetvédelmi tanácsadó testület kérésekkel fordult az önkormányzati fenntartású-, vagy ilyen támogatásban
részesülő oktatási/nevelési intézményekhez is annak érdekében, hogy – az eddig
végzett, magas szintű környezeti-nevelési
munka mellett – segítségünkre legyenek
néhány kérdésben, hogy intézményeinkből lokálpatrióta szemléletű, városunkért
felelősséget érző fiatalok kerüljenek ki.
A nyugodt pihenés érdekében fogadtattuk el azt a rendeletet, mely a városi vendéglátóhelyeknek 22 órától egységesen
zárva tartást rendel el. Ugyanakkor rendkívüli nyitva tartási lehetőséget biztosítottunk azon üzemeltetők számára, akik garantálják a lakosság nyugodt pihenéshez
való jogát. A rendelet sikerességét bizonyítja, hogy több, korábban erről elhíresült helyen szűnt meg az éjszakai hangoskodás és randalírozás.
Folyamatosan foglalkozunk a városi hulladékkezelés alternatív lehetőségeinek feltárásával is. Mivel – az FKF hivatalos tájékoztatása szerint – a városunkban lévő kommunális hulladéklerakó belátható időn belül megtelik, szükséges szembenézni ezzel
a helyzettel és keresni az újabb lehetőségeket a hulladék hosszú távú elhelyezésével/
ártalmatlanításával kapcsolatban.
Szabó József önkormányzati képviselővel együtt javasoltuk, hogy a továbbiakban
lakott terület közelében – a vitatott egészségügyi- és a vitathatatlanul kedvezőtlen
esztétikai hatások miatt – ne kerülhessen
sor távközlési bázisállomások telepítésére.
Mindezek mellett több, egyéni üggyel
is foglalkoztunk, ezek részletes ismertetésére azonban jelen keretek között nincs
mód, de az éves beszámoló teljes változatát február 1-től elolvashatják a városi önkormányzat, a www.dunakeszi.hu és a
www.dunakeszi.jobbik.hu honlapon.
Ezúton köszönöm a lakosság együttműködését, és kérem, forduljanak testületünkhöz bizalommal a jövőben is!
Nyíri Márton,
Környezetvédelmi tanácsnok,
Önkormányzati képviselő (Jobbik)

Beszámoló a családügyi
tanácsnok és a tanácsadó
testület 2011. évi munkájáról
Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a 2011. évi tanácsnoki munkámról. A családügyi tanácsnok és tanácsadó testülete munkája
minden olyan területre kiterjed, amely a családok életével kapcsolatos, így mindenekelőtt az oktatási és nevelési intézmények munkájának segítése, figyelembe véve a családok szempontjait.

A

z első, szinte az egész
évre kiterjedő feladat
a gyermekétkeztetés
vizsgálata volt. Hosszú ideje
jelezték a szülők, hogy elégedetlenek az étkezés minőségével, mennyiségével. A Polgármesteri Hivatal támogatásával és a szülők bevonásával több héten át teszteltük
a város konyháin készített illetve külső beszállítótól érkezett ételek minőségét,
dietetikussal szakvéleményt
is készíttetünk az étlapok
alapján. Az összetett szempontrendszer által végrehajtott ételkóstolások és a szakértői vélemény több szempontból is a szülők jogos kifogásait igazolta, ezért a cég
vezetőinek bevonásával további tárgyalásokat és újabb
rendszeres kóstolásokat, ellenőrzéseket
végeztünk.
Ezek eredményeként jelentős
változást, minőségi javulást
tapasztaltunk.
A tanácsadó testület megvizsgálta az iskolák környékét az intézmények biztonságos megközelítése szempontjából.
Tapasztaltuk,
hogy sok helyen hiányzik a
zebra, ebben az intézményvezetők véleményét is kikértük. Ennek alapján helyszínrajzot készítettünk a kialakítandó zebrákról, s leadtuk a
Városüzemeltetési és Beruházási Osztálynak, ezzel az
ún. „zebra program”-ba bekerültek a javaslataink.
A város oktatási intézményeiben az utóbbi években
egyre gyakrabban jelentett
gondot a gyerekek, a szülők
és a pedagógusok számára is
egyes tanulók rendbontó, agresszív magatartása, mellyel
zavarták a tanulásban társaikat, viselkedésükkel félelmet keltve, rossz példát mutatva a többieknek. Több jelzés is érkezett a szülők és a

tanárok részéről, ezért fontosnak tartottuk, hogy megkérdezzük a szülőket, milyen
iskolát szeretnének gyermekeiknek. A kérdésekre adott
válaszokból kiderült, hogy a
szülők hathatós intézkedéseket várnak, ezért az új Köznevelési Törvény adta lehetőségeket is figyelembe véve,
a képviselő-testület elé terjesztünk 2012 első negyedévében egy olyan javaslatot,
amely az iskolák házirendjét
módosítja.
A Dunakeszi Oktatási
Központ (DOK) létrehozása több hónapos előkészítő
munkát igényelt: egyeztetések sorozatát a szülői szervezetek képviselőivel, a pedagógusok képviselőivel, a
közös SZMSZ előkészítése,
egyeztetése, részvétel szülői fórumokon. Mindebbe
természetesen jómagam is,
mint családügyi tanácsnok
és a testület tagjai is bekapcsolódtak. Visszatekintve az
elmúlt félévre, egy jól működő intézményt hoztunk
létre, megőrizve a tagintézmények önállóságát.
Hosszú előkészítő munka
eredményeként decemberben végre megtörtént a Dunakeszi Diófa Nagycsaládos
Egyesület cégbejegyzése. A
családügyi tanácsadó testület több tagja is aktívan részt
vett az egyesület létrehozásának előkészítésében és a

szervezésében. Az egyesület
nagy lelkesedéssel és lendülettel dolgozik, több rendezvényt és akciót szerveztek
augusztustól kezdődően.
Mivel városunkban sok a
kisgyermek, úgy gondoltuk,
hogy hasznos lehet a szülőknek egy gyermekneveléssel foglalkozó műsor. Ezért
a Telekeszi adásában elindítottuk a Szülőknek gyermekekről című kerekasztal beszélgetéseket. Minden hónapban új témával foglalkozunk, az adások a hónap
utolsó hetének négy napján,
az Átfogó című műsor után
tekinthetők meg.
Mindezeken kívül számtalan egyéni problémával is
foglalkoztunk, megoldást
keresve és találva a családok
gondjaira.
Fontosnak tartottuk és
tartjuk, hogy a városi rendezvényeken jelen legyünk,
különösképpen az óvodai,
iskolai, zeneiskolai, és a diákszínpad előadásain.
Ezúton is köszönöm figyelmüket, megtisztelő érdeklődésüket és kérdéseiket, melyekkel megkeresik testületünket. Forduljanak hozzánk
bizalommal a jövőben is.
Bocsák Istvánné
családügyi tanácsnok és
testületének tagjai:
Bankós Andrea, Bartinai
Péter, Deák Edit, Juhászné
Dobsonyi Nóra

Tájékoztató a Kisebbségi és
Egyházügyi Tanácsnoki munkáról
Dunakeszi város területén a kisebbségi választáson négy önkormányzat alakult:
1. Bolgár kisebbség
2. Cigány kisebbség
3. Német kisebbség
4. Örmény kisebbség
Az önkormányzatok önálló
működésű szervezetek, melyek
működésében a tanácsnoki csoportnak elsősorban a rendezvények összehangolásában, illetve
az egymással való együttműködés elősegítésében van szerepe.
Általánosságban elmondható,
hogy a kisebbségi önkormányzatok támogatási rendszere átalakult. Ugyan a működésre fordítható támogatás a felére csökkent,
de pályázat útján több pénz nyerhető, mint az eddigi években kapott fix támogatás. Ennek alapján
az eddigi fix összeg helyére egy
feladat alapú támogatás lépett:
a működési támogatáson felül
adott témakörben, konkrét programra kapnak plusz összeget.
Sajnos a pályázati kiírások
időpontjai olyanok, melyek gyakorlatilag csak az év utolsó negyedévére, hónapjára teszik lehetővé az elnyert összeg gyakorlati felhasználását, ezért fáziskéséssel kell számolni.
Örmény Kisebbségi Önkormányzat
A legfiatalabbnak számító örmények nagyon energikusan

láttak neki az önkormányzati
feladatoknak.
Ennek eredményeként több
kiállítást és filmvetítést is szerveztek. 2011. április 27-én a József Attila Művelődési Központban megrendezték első kiállításukat, amely az ősi örmény
fővárost, Ani-t mutatta be. A
december 9-én megtartott Örmény Kulturális kiállítás keretében képzőművészeti alkotásokat
láthattunk. Egy másik alkalommal pedig az örmény nép történelméről szóló filmvetítést szerveztek.
Az együttműködés jegyében a
Német Kisebbségi Önkormányzattal közös megemlékezés szervezésében vettek részt október
6-án az Aradi Vértanuk emléknapján.
Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat
Április 13-án bolgár nyugdíjasokat láttak vendégül. Mindkét
részről nívós műsorral készültek. A látogatás eredményeként
együttműködési megállapodást
írtak alá.
A másik rendezvény a május
2-án a Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen megtartott
nagysikerű koncert volt. A fellépő bolgár és magyar művészek
magas művészi élményt nyújtottak. Ez az est egyben Liszt-em-

lékest is volt. November 26-án a
Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve nagysikerű folklór műsort szerveztek
a József Attila Művelődési Központban.
Német Kisebbségi
Önkormányzat
A Német Kisebbségi Önkormányzat talán a legaktívabb a kisebbségi önkormányzatok közül.
Minden nagyobb ünnepet
megtartanak kisebb műsoros
megemlékezés keretében. Közös rendezvényeket szerveznek
a már említett önkormányzatokkal. Több előadást tartanak,
különböző irodalmi versenyek
védnökei. Jelen vannak a Szent
István és a Kőrösi Általános Iskolában, a Farkas Ferenc Zene
Iskolában, valamint a Radnóti
Gimnáziumban.
Városunk egyházi életében a
megszokott ünnepkörök és liturgikus eseményeken túl a legnagyobb várakozást a Szent Erzsébet Óvoda épületének elkészülte, és az óvoda szeptemberi
elindulása jelentette.
A város és az egyház összefogásából létrejött Szent Erzsébet Katolikus Óvoda épületét
2011. június 5-én szentelték fel.
A felszentelést Dr. Beer Miklós
megyéspüspök, az óvoda fenntartója végezte, és Dióssi Csaba

Elhunyt dr. Galántai Ambrus
Nehéz tudomásul vennünk, hogy dr. Galántai Ambrus, a mindig
újat kereső, megoldhatatlan helyzeteket nem ismerő, közösségeit mindenkor szívvel- lélekkel építő ember már nincs közöttünk. 66
éves korában, 2011 decemberében ment el végleg közülünk.
Dr. Galántai Ambrus 1945-ben a
Veszprém megyei Nagydémen
született. Középiskolai tanulmányait Pápán végezte. Első – magyar-olasz szakos tanári diplomáját Budapesten szerezte.
Egyetemistaként az Eötvös Kollégium tagja volt. Az ott szerzett tudás és az ott kötött barátságok egész életére meghatározóak voltak. Tanári pályafutását
a dunakeszi 2. számú Általános
Iskola és Gimnáziumban kezdte,
majd a Fóti Gyermekvárosban
folytatta. Páratlan tehetséggel
rendelkezett az ifjúságnevelésben. Diákjait a munkával megteremtett értékek megbecsülésére nevelte. Minden tekintetben
határozott, de ugyanakkor türelmes, megértő, segítőkész volt.
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Tanítványai méltán érezhették őt
példaképüknek. Dunakeszin végzett munkája idején érkezett számára meghívás az Egyesült Államokból: 1979-ben egy Louisiana
állambeli magyar faluban, Árpádhonban kezdett magyart tanítani általános iskolás gyerekeknek,
miközben a New Orleans-i egyetem óraadó tanára is lett. Eredményes tevékenységével kivívta az ottaniak elismerését: a város díszpolgári címmel tüntette
ki. Amerikai tartózkodása idején
súlyos közúti baleset nyomán reménytelennek tűnő helyzetbe
került, ő azonban nem adta föl.
Páratlan akaraterejével legyőzte
a rá leselkedő végzetet, s bár balesete maradandó fizikai sérülést
okozott, nem mondott le az ad-

diginál még
teljesebb élet
megteremtéséről. Felg yóg yulása
után
családot alapított,
otthont épített, három nagyszerű gyermek apja lett, két újabb
diplomát (népművelő és jogász)
szerzett. A rendszerváltás után
a demokratikus szellemben formálódó közéletben fontos szerepet vállalt. 1990-ben Dunakeszin
a 2. számú választókörzetben
független jelöltként képviselővé
választották. Külföldön szerzett
tapasztalatait, széleskörű ismereteit választói és a város lakói
szolgálatára fordította. Elkötelezetten támogatta a civil szervezetek tevékenységét. 1993-ban a
külügyminisztérium vezető munkatársa lett, s ez évtől 1997-ig római, majd 2000-től 2004-ig Los
Angeles-i konzulként dolgozott.

polgármesterrel együtt adták át
a város új, korszerű közoktatási
intézményét, amelyet 2011 szeptemberében 170 gyermek vett
birtokába.
Az Óvoda közösségének erősítésére a már hagyományosnak
mondható Szent Erzsébet bált
már az új épületben rendezték
meg november 19-én.
Meghitt eseményre került sor
december 18-án. Hagyomány
szerint a cserkészek közreműködésével idén is elhoztuk városunkban a Betlehemi Békelángot. Az ünnepségre idén a
Jézus Szíve Templomban került
sor, ahonnan minden dunakeszi
templom képviselője átvehette a
Lángot.
Ezek alapján elmondhatom,
hogy a tavalyi évet az összefogás
jellemezte. Remélem, hogy az
idei év sem telik majd másképpen, és minél többen látogatnak
el a kisebbségek és helyi egyházi
közösségek programjaira.
Szabó József
Kisebbségi és Egyházügyi
tanácsnok
Külszolgálatából hazatérve ismét vezető szerepet vállalt városunk közéletében. Sokrétű tevékenységének eredménye többek között a Magyar Paralimpiai
Bizottság magalapítása Magyarországon, melynek egyúttal első
elnöke lett. Dunakeszin Mádl Antal professzorral létrehozta a német kisebbségi önkormányzatot.
Emlékezetesek az általa szervezett kulturális események: írók,
tudósok, vezető politikusok, élsportolók gondolataival lehettek
gazdagabbak e találkozók résztvevői.
Dr. Galántai Ambrus személyében barátai, nagyszámú ismerőse – határon innen közel
és messze túl az életvidám, szókimondó, sablonokat nem tűrő,
csillogó tehetségű, nagyra hívatott embert tisztelték és szerették. Örömmel és hálával gondolunk Rá. Örömmel, mert ismerhettük őt, társai lehettünk,
hálával, mert példájából erőt
meríthetünk.
Kollár Albin

Egyedül ellenzékben Mi nem vagyunk
a város ellenzéke
2010 októberében felállt egy új önkormányzati
testület, melynek akkoriban megadtam a bizalmat,
hogy tiszta lappal kezdhessük a közös munkát.
Azonban az eltelt 15 hónapban több olyan ügy is
volt terítéken, ami a kezdeti bizakodásom letörte.

E

zen az oldalon olyan, Dunakeszit érintő ügyeket
tárnék az olvasók elé,
amit a városi kommunikáció
nem említ, vagy elfed. A korlátozott hely miatt három kiemelt ügyet fogok bemutatni.
1. Iskola összevonás:
Az 1998 óta tartó Fideszes városvezetés alatt a város lakossága megsokszorozódott. A
gyerekek száma folyamatosan
nő. Ezt a tendenciát nem követi fokozott szolgáltatásbővítés, ellenkezőleg, az elmúlt
években 3 iskolaépületet zártak be. Tavaly tavasszal újabb
iskolának az önállóságát sértették meg. A Széchényi iskolát összevonták a Szent István

a sarcot? Az EU-s pályázaton
nyert utakra, kerékpárutakra
miért vetették ki a hozzájárulást? A testületi ülésen az általam felvetett problematikus
pontokra érdemi választ nem
kaptam.
Szavazás az utólagos hozzájárulásról: 14 igen (Fidesz, Jobbik, MSZP, Független); 1 nem
(LMP)
3. Brutális mértékű
építményadó emelés:
A Fidesz már helyi szinten is
drasztikus adóteher növelést
hajt végre. A 2011-es év utolsó
testületi ülésén a város vezetése elfogadta azt az építményadó koncepciót, amely súlyos
terhet ró a helyi lakosokra, mi2011

2012

72 m2-es panel lakás 3 fővel

3456 Ft /év

14400 Ft / év

130 m2-es családi ház 4 fővel

5200 Ft / év

20800 Ft / év

iskolával, úgy, hogy sem az intézmény dolgozóival, sem az
érintett családokkal nem konzultáltak megfelelően, valós indokot nem közöltek. A 2011/12
es tanévben az összes elsős
osztály túltöltött létszámmal
indul, az óvodákban pedig 30
fős csoportokra jut egy óvónő.
A megnövekedett gyermeklétszámot nem követi nevelői létszámnövelés. A Fidesz ezzel a
gyerekeken és a jövő nemzedéken spórol.
Szavazás az összevonásról: 12
igen (Fidesz, Jobbik, MSZP, Független); 1 nem (LMP); 2-en távol.
2. Visszamenőleges
pénzbehajtás:
A város vezetése utólagos
pénzbefizetésre
kötelezte
mindazokat, akik korábban
nem támogatták a város által
megnevezett „útépítő” alapítványt, ugyanakkor az utcájukat időközben leaszfaltozták.
Ennél az intézkedésnél több
kérdéses pont is felmerült:
egy alapítvány hogyan adhatta ki a támogatóinak névsorát
egy harmadik félnek? A Tesco
által kárpótlásként megépített utakra miért vetették ki

közben idén januártól a kormány az országos adókat is
nagymértékben megemelte.
Maga az alapdíj ugyan nem
emelkedik – ezt a városvezetés bőszen kommunikálja is
–, az adókedvezményt viszont
jelentősen csökkentik, ami a
gyakorlatban adóemelést jelent. Tudomásunk szerint a
környező településeken, például Vácott és Újpesten a lakosságot nem érinti ilyen típusú teher, Fóton és Sződligeten
pedig jóval alacsonyabb, mint
Dunakeszin. Az adóemelés
mértékét két példán keresztül
az alábbi táblázat szemlélteti:
A javaslatomat a név szerinti szavazásról hárman támogatták ugyan, de kisebbségben maradtunk a négy elutasítóval szemben.
A szavazás az adóemelésről
(még nem kaptam meg a hivatalos jegyzőkönyvet): 9 igen; 2
nem; 2 tartózkodás.
Lukácsi Bálint
Önkormányzati
képviselő LMP
További
információk:
lmpdk.blog.hu
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lolvasva Lukácsi Bálint képviselő úr cikkét, már biztos vagyok
abban, hogy a városvezetésben a 14 városatya mellett van
egy „politikus”, aki politikai kérdést csinál a városi ügyekből.
A ciklus elején az összes képviselő (ő is) aláírta az Együttműködési Nyilatkozat, amivel láthatóan csupán egyetlen ember nem kívánt
élni. Lukácsi Bálint LMP-s képviselő nem szavazta meg többek között két háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítását, szavazatával pedig igyekezett megakadályozni mind az új városközpont kialakításához szükséges parkoló megépítését mind az útépítési program folytatását. A végtelenségig sorolhatnám a hasonló
érthetetlen döntéseit, de úgy gondolom, elég csupán valótlan állításait tényekkel cáfolni.
Nem igaz, hogy 3 iskolaépületet zártunk be. Sőt, 2011 szeptemberében a korábbinál kb. négyszer nagyobb, igényesen felújított
új épületszárnyat adtunk át a Bárdos Lajos Általános Iskola alsó
tagozatosai számára. Az üresen maradt „Fehér” épületben pedig
óvodai csoportszobák kialakítását tervezi az Önkormányzat, amire pályázatot nyújtunk be. Emellett bölcsődei férőhelyek kialakítására is pályázunk. Amennyiben képviselő úr valóban így aggódik az óvodai férőhelyek létszáma miatt, akkor számunkra érthetetlen, hogy a többi képviselővel ellentétben miért nem szavazta meg további két óvodai csoport kialakítását a Szent Erzsébet
Óvodában.
Nem igaz az sem, amit a Széchenyi és a Szent István Általános Iskolák összevonásáról állít. Polgármester úr több fordulóban személyesen egyeztetett a szülőkkel és az intézmény vezetőivel a két iskola összevonásáról, amely a beiskolázási rendszert
ésszerűsítené. Végül a szülők által benyújtott javaslatot elfogadva összevonás helyett többcélú közoktatási intézményt hoztunk
létre.
Nem igaz, hogy oktatási intézményeink a megengedettnél magasabb létszámmal működnek, hiszen még több mint 10 %-kal
bővíthetőek lennének az osztályok a törvényi szint eléréséhez.
Nem igaz az sem, hogy 30 fős óvodai csoportra egy óvónő jut.
Az óvodai csoportok is a megengedett létszámmal működnek,
az óvónő munkáját pedig minden csoportban egy-egy dajka is
segíti.
A Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány ott épített utat, ahol
a lakók korábban vállalták a hozzájárulás befizetését. Az utak
megépítése után az alapítvány azzal szembesült, hogy voltak,
akik utólag nem fizették be a vállalt összeget. A Kormányhivatal
szabályszerűnek minősítette a hozzájárulások beszedését. Kerékpárútra pedig nem lett kivetve hozzájárulási díj.
A képviselő-testület úgy döntött, csak olyan mértékben változtat az eddigi adórenden, ami a város kiegyensúlyozott működéséhez, kiszámítható fejlődéséhez szükséges. Ezen elvből kifolyólag nem került bevezetésre az „ebadó”, valamint a kommunális
adó sem, csupán az építményadó kedvezményrendszere változott.
A törvény 1658 Ft/m2-ben határozza meg az éves helyi építményadó maximumát, nálunk átlagosan kevesebb, mint az ¼-e
ez az összeg, azaz 238 Ft/m2. Eddig 4 bejelentett főig szólt a kedvezmény, az új kedvezményrendszer figyelembe veszi a nagycsaládosokat: 4 főnél 80% kedvezmény, 5 főnél 85%, 6 főnél már
90%. Amellett, hogy több hasonló létszámú, illetve környékbeli településhez képest alacsonyabb az építményadó összege, városunkban nem kell kommunális adót fizetni, mint jó pár településen, például Vácon is.
Sajnálom, hogy képviselő úr levele megírásakor
a fenti tényeket nem vette figyelembe. Az eddigiekkel ellentétben reméljük, hogy a jövőben építő
javaslatokkal fogja segíteni városunk fejlődését.
Seltenreich József
Fidesz-KDNP frakcióvezető

A szerkesztőség a maga részéről lezártnak tekinti a vitát, mivel mindkét fél számára
egyenlő arányban biztosította a sajtónyilvánosságot.

Könyvtár

z interneten 3.

A könyvtári portálon új fejlesztés eredményeként jelenik meg
a Családtörténeti Honlap. A TÁMOP pályázatot megelőző igényfelméréskor
a megkérdezettek 84 %-a válaszolta azt, hogy az új könyvtári portálon
szívesen látnának helyismereti témákat, a napi munkák során pedig tapasztaljuk, hogy főkén a tősgyökeres lakosok előszeretettel foglalkoznak a
családjuk történetének kutatásával.
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családtörténeti oldal elsősorban nekik, illetve minden érdeklődőnek lehetőséget nyújt, hogy egységes szerkezetben, könnyen kezelhető formában
készülhessen el a család története, a családfa, mely kiegészülhet fotókkal,
hanganyagokkal.
Természetesen a
honlap használója eldöntheti, hogy
az általa összeállított családtörténetet publikussá teszi-e, azaz a könyvtári
webportálon bárki megnézheti. Így könnyen kapcsolatot lehet teremteni a család máshol élő tagjaival, távoli, akár külföldön élő rokonokkal, akik az interneten keresztül
részesei is lehetnek a tényfeltá-

ró munkának. Az oldal használata nagyon egyszerű. A könyvtári webportál (www.dkvk.hu)
felső menüsorában rákattintunk a családtörténet fülre, és
máris a családtörténeti oldalon vagyunk. Regisztrálás után mindenki saját tárhelyet kap, ahol
folya matosa n
dolgozhatja fel
az eseményeket,
melynek önálló
címet adhat, bevezetőt írhat hozzá. Majd egy következő oldalon elkezdődhet a
család történetének feldolgozása. Erre tetszőleges módszer választható. Egyszerre is beemelhető a szöveg, de részletekben
is felrakható, majd igény szerint

szerkeszthető. A következő izgalmas rész a családfa megszerkesztése. Különösen azok részére, akik akár 150-200 évre vis�sza tudják vezetni családjuk történetét. A családfánál többek
között a legfontosabb rokonsági fokokat, születési, halálozási
dátumokat, megjegyzéseket lehet feltüntetni, és természetesen
a fényképet is be lehet illeszteni
a feltüntetett rokonról. Külön oldalt szántunk arra, hogy régi és
mai családi fotókat, hangfájlokat
lehessen elhelyezni. Komolyabb

kutatómunka esetében a hivatkozások oldalon a család történetével kapcsolatban fellelhető
írott, nyomtatott, vagy kéziratos
művek bibliográfiai adatait, lelőhelyeit lehet felsorolni, illetve
internetes hivatkozásokat (linkeket) lehet elhelyezni.
Bizonyára sok család van
Dunakeszin, ahol az íróasztal fiókjában, vagy egy szekrény polcán egy-egy dossziéba rendezgetve pihennek a régi családi iratok,
jegyzőkönyvek, oklevelek, diplomák, fényképek, levelezések és
a féltve őrzött családi fotók. Kérem, szánjanak rá egy kis időt, és
rendszerezzék irataikat a könyvtári portál családtörténeti honlapján. Ez a honlap Önöknek készült,
Önök szerkeszthetik és használhatják. Éljenek a lehetőséggel!
Csonka Mária

Mária néni Emlékkönyve
A Magyar Kultúra Napján

A

naptárban nem piros betűs
nap (bár most kivételesen az,
mert vasárnapra esik), mégis
fontos dátum január 22-e. Ugyanis 1823. január 22-én fejezte be
szatmárcsekei birtokán Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat – korabeli helyesírással írva – a Hymnust.
Ha mást nem, de ezt a költeményt,
első versszakát mindenképpen, remélhetőleg minden magyar ember
kívülről tudja, hiszen Erkel Ferenc
1844-ben megzenésítette s ünnepi
alkalmakkor – törvény által szentesítve – mint nemzeti himnuszunkat, énekeljük.
Okkal s joggal hozott döntést
1989-ben az Országgyűlés, hogy e
jeles dátum legyen a Magyar Kultúra Napja. Ünnepeljük egy évben egyszer, kiemelt módon nemzeti kultúránk évezredes értékeit
ugyanúgy, mint jelenkorunk, vélhetően egykor klasszikussá nemesedő, az alkotók által létrehozott
szellemi produktumait. Persze,
előre nem tudhatjuk, mi marad
fenn az idő rostáján, de szavaz-
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zunk bizalmat a művészeknek s a
művészeteknek, mindannak, ami
megérint, elgondolkodtat, felemel.
Öt éve, hogy verset írt nyolcvanadik születésnapjára. Öt éve,
hogy átvehette a Dunakeszi Városért kitüntetést. És öt esztendeje, hogy váratlanul eltávozott az
élők sorából Hesp Edéné, Mária
néni, a költő, az aktív közéleti ember, a jó barát, aki mindenkit szeretett, s akit mindenki szeretett.
Pedig még dolga volt a világban,
készült összerendezni életművét,
verseit, leveleit, önéletrajzi írásait,
visszaemlékezéseit, kiterjedt levelezésének legfontosabb darabjait,
s mindezt kötetben szándékozott
megjelentetni.
Ez a szellemi hagyaték nem maradt gazdátlan. Fia, Hesp Tamás a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárnak adományozta a kéziratot, annak az intézménynek, amely oly
közel állt Mária nénihez, hiszen
itt rendezték szerzői estjeit, itt
működött a Nyugdíjas Pedagógus
Klub, melynek vezetője is volt. És

a városi kitüntetést is Csonka Má
ria könyvtárigazgató kezdeményezésére kapta meg.
S most, amit egykor Mária néni
tervezett, valóra vált. A kultúra
napja gazdag városi rendezvényei
közül kiemelkedve január 19-én
mutatták be a könyvtárban, az intézmény és Hesp Tamás közös kiadásában a Madárlátta című (ez a
cím is a költőnő elképzelése volt)
Emlékkönyvet. Népes közönség
hallgatta meg Csonka Mária bevezetőjét, Lőrincz Róbertet, aki a
kötetet értő módon szerkesztette
s a verseket, melyeket Babják An
namária színművésznő és Papp
József gitárművész adott elő.
És persze emlékeztek mindazok,
akik ismerték, szerették őt emberségéért, önmagáért. Őt, aki így fogalmazott Mi lennék?... című versében: „Ha gyümölcsfa lennék,/
csakugyan én volnék…/Minden
szép tavaszra/vígan megújulnék./
Virágot bontanék,/termést bőven
hoznék,/nappal árnyat adnék,/éjjel széllel súgnék,/gyereket etetnék,/madarat ringatnék,/halálom
után is/hasznos maradhatnék…”

S így válaszolt egy vele készült interjúban: „Úgy érzem, hogy Isten
tenyerében vagyok.”
Az Emlékkönyv – mely a könyvtárban megvásárolható – megérinti, elgondolkodtatja s lélekben felemeli mindazokat, akik személyesen ismerhették Mária nénit.
Ugyanezen hatással lehet azokra,
akik kíváncsiak egy kivételes egyéniség életére, gondolataira, s ezt
írta nyolcvanadik születésnapjára Útra készen című költeményében: „Ezernyi bajban,/ím megmaradtam,/tettem a dolgom,/verseket
írtam,/vigasztalhattam,/mert erőt
kaptam/sok zivatarban.”
Katona M. István
Fotó: Kölcsey Ferenc
Könyvtár archív

Keresztényné Uzsoki Zsuzsanna:

Gendur Pál: „A család, a munka

„A szívem mélyén lokálpatriótává váltam." és a sport töltötte ki az életemet."
Amikor harminc évvel ezelőtt legidősebb fia megszületése
előtt az akkori munkahelyének köszönhetően Budapestről Dunakeszire költözött, azt gondolta, átmeneti megoldásnak ez is megteszi. Mára viszont már érzi, tudja, igazi
otthonra talált a városban, melyet nem szeretne elhagyni.
Keresztényné Uzsoki Zsuzsanna elárulta, az itt élő emberektől családjával együtt sok szeretetet és segítséget kapott,
sok szálon kötődnek a városhoz és annak lakóihoz.

– Nem ma történt, amikor szóltak Önnek az akkori munkahelyén
a KSH-ban, hogy Dunakeszin kiutaltak a családnak egy lakást…
– Ez bizony így van, hisz a férjemmel éppen az első gyermekünk születését vártuk, amikor jött a lehetőség, hogy Dunakeszin vásároljunk
lakást. Ennek már harminc éve, és
azóta is itt élünk. Négy gyermekünk közül csak az egyik lányom
költözött be a fővárosba, a többiek
itt találták meg az otthonunkat.
– Azonnal érezték, hogy hazatértek ebbe a gyönyörű Dunamenti
városba?
– Noha ma már ez természetesnek tűnik a számomra, de annak
idején ideiglenes otthonunknak
hittük Dunakeszit. Győr-Sopron megyéből származom, laktam a Balaton mellett – Tihanyban illetve Balatonfüreden –, így az első időszakban talán még szépnek sem láttam
a települést. Aztán rengeteg barátunk lett, és ma már úgy vélem, igazi otthont találtunk itt.
– Mi az, ami miatt ekkora kötődés alakult ki Önben a város felé?
– Mindenki segített nekünk, ha
kellett, a beilleszkedésnél, ha kellett a mindennapi életünkben, és
sosem éreztették velem, velünk,
hogy „gyüttmentek” vagyunk. Ezt
az elfogadást máshol talán nem
kaptam volna meg. Az elmúlt három évtizedben világossá vált a

számomra, hogy nagyon sok ember él itt, aki az összefogást keresve egymással, tenni akar egymásért és ezért a városért. Nem véletlen, hogy a szívem mélyén lokálpatriótává váltam.
– Eredeti szakmája programozó
matematikus, ám mára elég mes�sze került ettől…
– A gyermekeim megszületését követően, illetve amikor vis�szamentem dolgozni, új területen,
a segítő szakmában folytattam tanulmányokat, és családterapeuta,
illetve szociálpedagógusi végzettséget is szereztem. Ennek megfelelően előbb a helyi pszichiátriai nappali ellátásban dolgoztam hét éven
keresztül, míg jelenleg a Napsugár
Idősek Otthonának mentálhigiénés
munkatársaként és vezető helyetteseként. Próbálom az intézmény
falai között élő idős emberek életét
boldogabbá, tartalmasabbá tenni.
a munkatársaimmal és az önkormányzattal karöltve.
– Visszatérve a gyerekekre, számukra is előny, hogy ilyen környezetben nőttek fel?
– Természetesen. Amikor óvodába, majd iskolába mentek, bevallom, eleinte kicsit féltem, vajon
megfelelő szintű-e a helyi oktatás.
Aztán az évek során megbizonyosodtam arról, hogy Dunakeszin magas színvonalú az oktatás. A gimnázium és a zeneiskola a tanítás illetve nevelés terén is sokat adott
gyermekeinknek.
– Elégedett a város képével, jelenlegi állapotával?
– A gondok és problémák ellenére úgy vélem, Dunakeszi egy élhető
város, jó irányba tart, hisz láthatóan
szépül, fejlődik.
– Hasznosnak tartja-e, hogy városunkban egyre több kerékpárút
készül?
– Remélhetőleg ez a lehetőség
egyre inkább ösztönözni fogja Dunakeszi lakóit egy egészségesebb
életmódra. Férjemmel együtt mi is
ma már gyakrabban ülünk kerékpárra a hétvégeken.
- molnár -

A 83 éves Gendur Pál 1948 óta
él feleségével Gyártelepen.
Élete a család, a munka és
a sport. Évtizedeken át élt a
kézilabda bűvöletében a DVSE
férfi kézilabda csapatának
volt edzője, kétszer az NB I-ig
vitte csapatát. A MÁV utánpótlás bázisát jelentő helyi
201. számú gárdonyi géza
Szakmunkásképző Intézetben
és a Vagongyár tanműhelyvezetőjeként tanította az ipari
tanulókat. Pályafutása alatt
5400 tanuló került ki kezei
alól. Pali bácsi 1949. március
28-án került a gyárba, és 1988.
január 1-jén ment nyugdíjba.
– Gyermekei itt nőttek fel, feleségével 63 éve élnek itt boldog házasságban. Visszatekintve hogy
látja az elmúlt évtizedeket?
– Három fiúgyermekünk született, Pali fiam itt lakik Dunakeszin
ő már nyugdíjas. Feri fiam itt a
Bombardier-ben dolgozik, és Pesten él feleségével, aki az Ady Gimnáziumban tanít. A középső fiam
Jóska – itt hangja elcsuklik, a szemében könny jelenik meg – Németországban dolgozott, 43 évesen halálos baleset érte 1995. június 21-én. Nekem mindig a család volt az első, a biztos háttér
adott erőt munkámhoz, a sporthoz. Apám minden évben május 1–
szeptember 15. között Horányban
dolgozott, gondnok volt. Szegények voltunk öcsémmel együtt,
de boldog családi életet éltünk.
Apám minden nap csónakon hozott át ide a 3-as számú (mai Bárdos Lajos) Iskolába és vitt haza.
Kézilabdában játékos-edző voltam
1952-1960 között, utána csak edzői
feladatokat láttam el. Ma mi is ös�szefogjuk a családot, együtt ünnepeljük a születésnapot, névnapot,
valamint a jeles ünnepeket.
– Pali bácsi 1930 óta él itt, személője, átélője volt, ahogy a faluból
város lett, mennyire emlékezik az
akkori településre?
– Emlékszem a parasztok paradicsom-termesztésükről voltak világhírűek. Szakmáját értő paraszti
társadalomból állt Dunakeszi, rangot vívtak ki maguknak. Az 1900
évek elején a híres alagi lóversenyekre külön vonat hozta ki az embereket. Amikor Felvidéket visszacsatolták, akkor vetődött fel, hogy

megépítik a főutat Alsógöd és Dunakeszi között, ez 1938-39-ben
meg történt, így került kiépítésre a szilárd útburkolat. A fejlődésnek sokat tett, hogy 1926-ban beindult a MÁV Főműhely. Akkoriban
600 szakmunkásnak adott munkát és a telepre nyolcvan család
költözött, ez olyan hátteret biztosított, ami akkor nagy érték volt.
Bekerülni a gyárba nagyon nehéz
volt, többek között az kellett hozzá, hogy az apa vasutas legyen,
sport, ének-zenetudás. Aki a vasútnál dolgozott fixállása, és jó fizetése volt. A Magyarság Kultúrházban országos, nemzetközi hírű kulturális élet volt. Emlékszem 1942ben Erdély visszacsatolásánál az
Operaházban lépett fel Dunakeszi
160 tagú énekkara. Volt még színjátszó gárda, 54 tagú fúvószenekar, valamint szalonzenekar, csodálatos évek voltak. Sportban NB
II-es labdarúgó csapat, országos
hírű atlétikai-, tenisz, és birkózó
élet folyt.
– Hogyan emlékszik a város fejlődésére?
– Az újabb gyárak beindulása Mechanika, Házgyár… adott
több munkalehetőséget és megélhetést, ezzel együtt a lakosság lélekszáma évről évre nőtt, ma már
40 ezren élnek itt. Amikor 1977ben megkapta a városi rangot, ez
kiemelte Dunakeszit, mely újabb
előrelépés volt. Az elmúlt években
látható és érezhető a dinamikus
fejlődés. Szeretek Dunakeszi élni,
itt mindig is jól éreztem magam!
Solymosi László
Fotó: KesziPress
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Ünnepi mérleg, szigorodó bírságolás
Rendőrségi helyzetkép Dunakeszin
A karácsonyi ünnepek és a szilveszteri mulatság elmúltával ismét elkezdődtek a dolgos hétköznapok. Azzal a kérdéssel kerestük meg a Dunakeszi
Rendőrkapitányságot, hogy közbiztonsági, közrendvédelmi szempontból
hogyan értékelik az ünnep előtti heteket, történtek-e kirívó bűnesetek s
hogyan készült fel a testület ezek megelőzésére.
– Az év végi ünnepekkel kapcsolatban minden évben ORFK
és megyei szinten egyaránt különböző intézkedési tervek születnek – kezdte a választ Juhász
László rendőr százados, közrendvédelmi osztályvezető, megbízott
kapitányságvezető. – Nálunk az
a bevált gyakorlat, hogy már októberben és novemberben felves�szük a kapcsolatot a nagy bevásárló központokkal, és az igényeknek
megfelelően próbálunk erőket átcsoportosítani. A körzetünkben
a legnagyobb bevásárló központ
az Auchan és környéke. Úgy szerveztük meg most is a munkánkat,
hogy december elejétől az ünnepek kezdetéig napi egy-két rendőr teljesített itt gyalogos szolgálatot. Ennek is köszönhető, hogy kiemelt bűncselekmény egyáltalán
nem történt. Egy-két alkalmi lopás előfordult, de az is javarészt a
bevásárló téren belül.
– Meg kell említenem a Dunakeszi Polgárőrséget, melynek tagjai idén is igen hatékonyan segítették a munkánkat, oly módon,
hogy ők is az előre egyeztetett területeket visszatérően ellenőrizték. Ennek is köszönhető, hogy

összességében
elmondhatom,
hogy az ünnepek előtti hetekben
semmivel sem történt több bűncselekmény, mint az év többi időszakában. A szilvesztert megelőzően, idén is tizenhárom helyszínen árusítottak pirotechnikai eszközöket. Egy munkatársunk már
évek óta ellenőrzi ezeket a helyeket, s mivel visszatérő
árusokról van szó, most
sem fordult elő kirívó
rendellenesség.
Az óév végi értékelés után a szabálysértési bírságok idei esztendőben várható változásairól
kértünk tájékoztatást.
– Várhatóan április 15től változik a szabálysértési törvény, ekkortól lesz hatályos
a jogszabály – mondta Serfőzőné
Kozma Ilona rendőr főhadnagy, a
közlekedésrendészeti osztály vezetője. – Így ennek részleteiről
csak ezt követően tudunk szólni.
Az azonban biztos, hogy a bírságok összegei módosulnak. Viszont
már a múlt évben, július 1-től megváltozott az 1988 évi I. törvény, és
több szabálysértésnek minősülő
cselekmény bekerült a törvény ha-

Veres Gábor emlékére
Kedves Búcsúzók, barátok, ismerősök, kollégák, Kedves Család!
A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület valamint intézményünk, a József Attila Művelődési Központ és dolgozóink nevében búcsúzom Veres Gábor
nyugdíjas kollégámtól, aki életének
nagy részét e falak között élte és
munkájával szolgálta a vasutas és
helyi kultúrát.
Az, hogy ma Önök eljöttek egy
főhajtásra Veres Gábor kollégám
emléke előtt, együtt a kollégák, a
Járműjavító üzem és lakóterület valamint ismerősök és barátok a személye előtti szeretet és tisztelet
jele, amelynek számos oka van.
Nem gondoltam volna, amikor
nyugdíjba vonulásakor az intézményben elbúcsúztattam, hogy a
végső búcsút is én veszem tőle, felidézni emlékét, amely szívünk legmélyén hagyott nyomott, s ezzel az
emlékkel gondolhatunk rá.
„Veszítve szeretünk csak igazán”
írja Szabó Lőrinc édesanyja halálától megdöbbenten egyik versében.
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Gyászoljuk a kiváló közösségi embert, a nagyszerű szervezőt, a mindig emberséges és derűs arcú munkatársat, pedagógust, a népművelés szakemberét és melegszívű barátunkat, a csupa nagybetűvel írt
E M B E R-t.
Búcsúzok tőle: a munkatárstól, a
közművelődési szakembertől, a közösségi embertől, a baráttól. Nem
könnyű ezt tudomásul venni, de ha
derűs tekintetére gondolok, segít
ebben a jó emlékek sokasága, amelyeket együtt egy közösségben éltünk át.
Még mindig közöttünk van: élnek
bennem a találkozások, az együtt
töltött munkanapok, nyugdíjas éveinek közösségi élményei, a baráti
beszélgetések, az emberek, a társak iránti tiszteletbeli magatartása, a mindig derűs Veres Gábori arc,
amelyet csak ő tudott, amely egyedivé tette, amely számunkra nem
másolható.
Munkája, tevékenysége hitelével
élte életét, szenvedélyesen szeretett élni, ám élete mindvégig a szol-

tálya alá. Ilyen a megengedet legnagyobb sebesség túllépése, a biztonsági öv használatának mellőzése, és az ittas vezetés. Korábban
sem volt ildomos, de tavaly nyár
óta különösen nem érdemes ittasan volán mögé ülni, mert a legalacsonyabb közigazgatási bírság
a gépi meghajtású jármű vezetése esetében 150 ezer forint
– ez a legalacsonyabb értékhatár – és ezzel hat
büntetőpont is jár. A bírság magasabb értéke nyolc
büntetőpontot von maga
után. A kerékpárosoknak
is tiltott az ittas vezetés, itt
az alsó határ 30 ezer forintos közigazgatási bírság, a
magasabb érték hatvanezer
forint. A bírságok mértéke az alkoholos befolyásoltság állapotától
függ. A megengedett legnagyobb
sebesség túllépése is komoly bírságot jelent, 30 ezertől 300 ezer forintig, és még mértékétől függően 4-6-8 büntetőpontba is kerül. A
törvényi előírás szerint 18 büntetőpont elérése esetén bevonják a vezetői engedélyt, és hat hónapos eltiltásra is számíthat a gépjárművezető. A jogosítvány visszaszerzé-

gálat jegyében
telt: a közösséget szolgálta
a közért tevékenykedő társak között, közöttünk. Céltudatos ember,
akinek személyiségét hitelessége, a nagy empátia készség, a felelősség hatotta át.
Pályafutása, szakmai múltja, közösségi tevékenysége, lakóterületén végzett munkája, ismertté, elismertté tették őt.
Azon kévés szakemberek közé
tartozott, akik hosszú időn keresztül éveken át folyamatosan a közművelődésért dolgozott, értéket teremtett, rangot szerezve az intézménynek, a vasutas kultúrának, Dunakeszi város kultúrájának.
Szakmai rangját, szakmai tekintélyét a kultúraszervező, - közvetítő,
- terjesztő munkáságát, elismertségét, a Vasutas Kultúra Díjjal valamint Dunakeszi Városért Díjjal ismerték el, amelyet oly nemes egyszerűséggel, alázattal, szerényen,
méltóságteljesen kezelt.
„Vidám és jó volt, s tán konok, ha bántották vélt igazában…” (József Attila)

se pedig utánképzéshez van kötve.
Fokozottan ellenőrizzük a biztonsági öv használatát, elmulasztása
ugyancsak komoly büntetéssel jár,
miként például a piroson való áthaladást is közel 100 ezer forintos
bírsággal sújtja a törvény.
– Szólni szeretnék még a múlt
év baleseti mérlegéről, ugyanis a
2010-es évhez képest elég jó a statisztikánk. Dunakeszi belterületén a korábbi esztendőben történt
133-al szemben tavaly 95 személyi
sérüléses balesetet helyszíneltek a
kollégák. Halálozás 3 esetben történt, súlyos sérülés 21 volt, és nagyon magas, 71 a könnyű sérüléses
balesetek száma. Országos szinten
nagy arányban főként a gyorshajtás és az előzés a baleseti ok. Az elmúlt négy évben Dunakeszin viszont nem a gyorshajtás, hanem
az elsőbbségi szabályok be nem
tartása a legjellemzőbb, melyek
túlnyomórészt a figyelmetlenségre vezethetők vissza.
– Örvendetes folyamatról szeretnék még szólni – mondta Juhász százados. – A múlt év második félévében huszonkét fiatal rendőr szakközépiskolai tanuló kolléga érkezett különböző
képzési metodikával. Idén április elsejével még tizennyolc kollégát várunk, akik utcai állományba kerülnek s ezzel megnő a közterületi rendőri jelenlét. Összességében közel ötven százalékos
létszámnövekedést eredményez a
folyamat. Ez elég komoly fejlődés,
aminek már most van pozitív hatása a lakosság körében.
Katona M. István

Mindig következetes, szorgalmas
és hiteles barát. Néha mélyen magányos és néha bolondosan komoly. Az
élet iskolája, az élet tanítása mélyen
bevésődött egyéniségébe: közösség
szeretet, kitartás, becsület, barátság, állhatatosság, szeretet.
Lelki egyensúlyát, lelki békéjét
adták e szavak. Tudom, hogy az Ő
lelke már hazatalált.
A búcsúzást kísérje az igaz méltóság, az alázat, a szeretet, a szerény közösségi ember egyszerűsége, amelyből sok esetben mutatott
példát Veres Gábor.
Megköszönöm valamennyi jelenlévőnek, hogy eljöttek, hogy együtt
emlékeztünk kollégánkra, ma elbúcsúzunk tőle, de mindig közöttünk
marad az együtt eltöltött napok,
évek, a közös munkák és sikerek,
amelyeket együtt éltünk meg.
Locomotiv GT: Prológ és trialóg
egyik dalának soraival köszönök el:
„Mindenki tudja, hogy ennyi az
egész. Az élet arasznyi repülés a
földtől a földig. A világnak mindegy,
hogy meddig élsz. De neked és nekem, ez most az egyetlen, az első és
utolsó bevetés.” (Locomotiv GT: Prológ és trialóg).
Palásti Béla

VOKE József Attila Művelődési Központ

Januári, februári
programajánlója
Február 3. péntek 19 óra
Uray György Színház:
Bolondtalanítás
Belépő:1.000.-Ft
Február 7. kedd 9.30 óra
Bonbon Matiné:
Ametist Bábszínház – Mazsola és
Tádé. Belépő: 900.- Ft

Január 21. szombat 17 óra
„25 év a G4-ben”
A 25 éves Gárdonyi Géza Garázs
Galéria kiállítás megnyitója
Január 21. szombat 19 óra
Uray György Színház:
Kényes egyensúly
Belépő: 1.000.-Ft
Január 28. szombat 10 és
11.30 óra
Uray György Színház:
Micimackó
Belépő: 1.000.-Ft
Január 28. szombat 9-13 óra
Bababörze
Február 1. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Immunrendszerünk működése.
Károsító és gyógyhatású
készítmények.
Előadó: Dr. László Mária
Február 3-5. péntek-vasárnap
A Magyar Röpgalambtenyésztők
Országos Egyesületének és az
EU Magasröptű Keringő Galambok
Versenyszövetségének
Galambkiállítása
Belépők: Csoportos 200.- Ft
Gyerek: 300.-Ft
Felnőtt: 400.-Ft

Február 8. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub
kirándulása vonattal:
Bp. Óbuda: Kereskedelmi és
Vendéglátó Ipari Múzeum.
Zichy kastély: Vasarelly kiállítás,
Óbuda gyűjtemény
Február 10. péntek 18 óra
„Best of 2011”
A MUOSZ Karikatúrista
Szakosztályának kiállítása
Február 11. szombat 19 óra
Uray György Színház:
Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft
Február 15. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Farsang a klubban.
Műsor, álarcosok felvonulása,
vacsora, bál, tombola
Február 22. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Kirándulás a Mátrába: Gyöngyös,
Mátrafüred, Sástó, Parádfürdő,
Farkasmály
Február 29. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Gerontológiai előadás – táplálék
kiegészítők
Február 24. péntek 19 óra
Uray György Színház:
Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft

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

A Dunakeszi Programiroda
január-februári programajánlata
Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán
„Egypercesek”
Időpont: január 27. péntek
18:00 óra
A Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódva a Farkas Ferenc
Művészeti Iskolában a színjátszós növendékeinek 40 perces
előadása Örkény István Egyperces novelláiból.
Információ: Hoványné
Martikán Erika (20/318-98-96).
Helyszín: 2120 Dunakeszi,
Bem u. 27.
Széchenyi Bál
Időpont: január 28. szombat
19:00 óra
Jótékonysági bált szervez a
DOK Széchenyi István Általános Iskola.
Fellépők: Last 4 Chance, 4 Muskétás SE, Kreadance. Zene:
Bulizóna Duó.
Vacsora: Üvegház Étterem,
Sződliget. A 20 órától kezdődő
báli műsor a 30-as évek hangulatát idézi. Tombola ének, tánc,
büfé hajnalig.
Belépő – vacsorajegy: 5.000 Ft
Információ: Széchenyi István
Általános Iskola Alapítvány.
2120 Dunakeszi, Károlyi u. 23.
Fazekas Bál
Időpont: február 4. szombat
18:30 óra
A Fazekas Mihály Általános Iskola idén is megrendezi a Jótékonysági estet, amely már
évek óta rendszeres esemény
az iskola téli programjai között. Gyerek-, tanári-, szülői műsor, vacsora, tánc várja a vendégeket.
Információ: Tantestület
(27/547-135).
Ametist Bábszínház Mazsola és Tádé
Időpont: február 7. kedd
9:30 óra

Bonbon Matiné a VOKE József
Attila Művelődési Központban.
Az 1998 óta megrendezett előadássorozat célja: játszva tanulni. Bejutni a hangszerek- és
a zene csodálatos birodalmába, megismerkedni a legnagyobb zeneszerzőket, leghíresebb műveiket! Belépő: 900.-Ft
Helyszín: VOKE József Attila
Művelődési Központ,
Állomás sétány 17.
Uray György Színház: Hans
Sachs öt vásári komédia
Időpont: február 11. szombat
19:00 óra
Mann Lajos fordításában Hans
Sachs öt vásári komédiája kerül bemutatásra két felvonásban: Bolondtalanítás, Kel a borjú, Az ellopott kakas, Ördögöt
idéz a diák, Csikóval vemhes paraszt. Szereplők: Nagy Miklós,
Bezdán József, Nagy Domonkos, Nagy Endre, Eszenyi Imre,
Rottenhoffer Attila, Babják
Annamária, Ádám Barbara,
Hudacsek Éva, Bodnár Zsuzsa.
Rendező: Uray Zsuzsanna. Belépő: 1.000.-Ft. A darabot 15 éven
felüli nézőinknek ajánljuk!
Helyszín: VOKE József Attila
Művelődési Központ
(Állomás sétány 17).
Kőrösi Bál
Időpont: február 18. szombat
18:00 óra
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola ismét megrendezi hagyományos jótékonysági
bálját. Fergeteges vadnyugati
party; cowboy versenyek, nonstop nyitvatartó Saloon, western lovaglás, közös country
line dance, “WANTED” jelmezes
fotózás, western-tál, családi
country zenekar, izgalmas meglepetés műsorok varázsolnak
igazi western hangulatot.
Jegyek vásárolhatók 4.500 (emelet) és 5.000 (földszint) Ft-os
áron 2012. január 3-tól a titkári
irodában és a vezetőségnél.
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Beadta a város a pályázatát

Jó esély a harmadik városi
bölcsőde megépítésére
Egy új, 4 csoportszobás bölcsőde építésére adott be
pályázatot az idei év elején Dunakeszi – tudta meg
lapunk Dióssi Csabától. A város polgármestere reményét fejezte ki, hogy hamarosan közel 70 gyermek
veheti birtokba a Posta utcai óvoda mellett található egykori szociális foglalkoztató épületét.

A

z agglomerációs településekhez hasonlóan Dunakeszire is nagyon sok fiatal költözött ki az elmúlt évek során.
Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb igény jelentkezett
újabb és újabb bölcsődei és
óvodai férőhelyek iránt. Bár
sikerült növelnünk a férőhelyek számát, a város vezetése
tisztában volt azzal, hogy az
igények még ennél is nagyobbak. Ezért amikor a tavalyi év
végén megjelent egy uniós pályázat bölcsőde építésére, tudtuk, hogy indulnunk kell rajta – hangsúlyozta Dióssi Csa
ba. Ehhez a tervhez segítséget
nyújtott az is, hogy épp abban
az időben került vissza a város tulajdonába a Posta utcai
óvoda szomszédságában található egykori szociális fog-

lalkoztató épülete. A már beadott pályázatunkban ennek
az épületnek az átalakításával
és felújításával szeretnénk egy
újabb városi bölcsődét megépíteni – tájékoztatott a város
polgármestere.
Az új helyen 4 bölcsődei
csoportszoba kerülne kialakításra, ami 64 új gyermek felvételét teszi lehetővé. Ezzel
a lépéssel is szeretne a város
azokon a családokon segíteni,
ahol az édesanyának a gyermekük 2 éves korában vis�sza kell mennie dolgozni, de
gyermekük elhelyezését valamilyen módon meg kell oldani – folytatta a polgármester
által elmondottakat Cs. Bíró
Attila, a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Osztály és
Gyámhivatal vezetője. Mint
lapunk megtudta tőle, az épü-

let a 21. század követelményeinek megfelelően lesz kialakítva. A nyílászárók és a tetőszerkezet cseréje mellett a fűtés korszerűsítésére és a teljes
akadálymentesítésre is sor kerül. Emellett a városban első
alkalommal a megújuló energiaforrást is fel kívánják használni egy középület működéséhez. Ennek keretében napkollektorokkal segítenék az
épület fűtését és a meleg vízzel történő ellátását.
A pályázat elbírálására – ha
minden a megadott menetrend szerint halad majd – az
idei év első felében sor kerül,

s reményeink szerint már a
jövő év elején meg tudja nyitni kapuit a város harmadik
bölcsődéje – mondta Cs. Bíró
Attila, aki kihangsúlyozta: A
helyszín nagyon szerencsés,
hiszen egy csendes, ligetes helyen fekszik, szomszédos Posta utcai óvodával és iskolával.
Elhelyezkedés szempontjából
az új lakóparkokban élők számára is könnyen megközelíthető. A város célja mindenképpen az, hogy a gyermekek számára hasznosíthassa
az épületet.
A szerk.

Tudományos ismeretterjesztő verseny a DOK Szent István Általános Iskolájában

Kiselőadók Fóruma
2011. december 8-án immáron 28. alkalommal került megrendezésre a Kiselőadók Fóruma, a DOK Szent István Általános Iskolája által tudományos
ismeretterjesztő céllal életre hívott előadói verseny.

A

szervezők szándéka
szerint a verseny az
iskolai tehetséggondozó munkát támo-

gatja azzal, hogy a természetés
társadalomtudományok
iránt érdeklődő, tehetséges
diákok számára színvonalas -

egyben info-kommunikációs
és előadói kompetenciákat
is fejlesztő – megmérettetést
biztosít.
A 10–14 éves korosztály
részvételével zajló program
idei kistérségi döntőjében ös�szesen 14 előadás hangzott el,
melyet vagy power point prezentáció vagy helyszíni szemléltetés kísért. A szakmai zsűri két kategóriában (5–6. és
7–8. évfolyam) jutalmazta a
legjobb bemutatókat tartó diákokat.

A hagyományosan igen magas színvonalú előadások közül a hallgatóság tetszését
leginkább a Málta kulturális kincseiről, a komolyzene
és a bábjáték találkozásáról,
az Erdély természeti szépségéről, Cambridge hercegnőjének életéről, a Mercedes márka történetéről, valamint Dunakeszi római kikötőerődjéről szóló előadás nyerte el.

Adventi hangulat
a Kőrösi iskolában
Karácsony előtt a korábbi évek hagyományához híven ismét megrendezésre került az adventi vásár. Kárpáti Zoltánné igazgatóasszony beszélgetésünk során elmondta, hogy a színes rendezvény nagy sikert aratott
mind a diákok, mind pedig a szülők körében, és hatalmas érdeklődés
kísérte a környéken élők részéről. Bánka Mónika főszervező mellett természetesen a kőrösis szokáshoz híven szinte minden pedagógus és diák
kivette a részét a program lebonyolításában, illetve megszervezésében.

É

vekkel
korábban
Langmayer Katalin –
az akkori Művelődési Osztály főtanácsosa
– kezdeményezte a városvezetésnél, hogy Dunakeszin is
legyen a decemberi ünnepet
megelőző időszakban adventi
készülődés. Városunkban ez
nagyon bűbájos formában az
előző években már megvalósult olyan módon, hogy min-

den hétvégén más intézmény
vagy iskola vállalta azt a szerepet, hogy a város különböző
pontjain valamilyen műsorral
bemutatkozik a város lakosságának, legyen az mini-hangverseny vagy egyéb énekesverses fellépés. Így vált hagyománnyá, a Casalgrande téren
a Bárdos Lajos és a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola adott közös műsort éveken keresztül.
Kárpáti Zoltánné javaslatára 2011-ben a rendezvény korábbi helyszínéről átkerült az
iskola előtti kis térre, ahol a
színvonalas műsorok mellett,
igazi adventi vásári hangulatban telt a rendezvény nap-

ja. Finom illatok terjengtek a
levegőben, színvonalas árukat
árultak a meghívott kézművesek, a gyerekek is elkészíthették a maguk portékáját és
mindezt rendezett körülmények között, megfelelő technikai háttérrel tehették. Az új
helyszín méltó környezetet
kínált mind a fellépőknek – a
fedett, hótól-széltől óvó előtető alatt – , mind pedig az áru-

soknak – jól látható helyen,
körben a téren, egyforma és
egységesen megvilágított sátrakban –. A rendezvény ezúttal is sok embert mozgósított,
igazi ünnepi hangulatot teremtett, emellett pedig közösségkovácsoló szerepe is volt.
Nagy sikere volt a forró teának, a forralt bornak, a csokiba mártott almának és természetesen a sült töknek és gesztenyének. A folyamatos gyerekprogramok is növelték az
ide látogatók számát, de elégedettek voltak forgalmukkal
a portékáikat kínáló kézművesek is.
Küllemében is kellemes látvány volt a vásár, hiszen egy

2010-ben elnyert pályázatból
az iskola rendezvénysátrakat
vásárolt, valamint két sátrat
a Kinizsi SE biztosított számukra, ezáltal rendezett képet adva az árusítóhelyeknek.
A hagyomány szerint idén
is a Bárdos iskola diákjai voltak az első fellépők, akiket a
kőrösis színjátszósok, a Kicsinyek Kórusa, betlehemes játékok, az Aranyeső kórus, valamint A kis gyufaárus lány
meséje követett. Végül az esemény hangulatát közös csil-

lagszórógyújtás fokozta és tette még ünnepibbé.
„Örülök, hogy a város vezetése látja kezdeményezésünk
jelentőségét, hiszen nagyon
jó a rendezvény visszhangja.
Úgy gondolom, sikerült kellemes adventi hangulatot idéznünk, így jövőbeli terveink
között szerepel a vásár kibővítése, mind területét, mint
pedig időtartamát tekintve.”
– zárta beszélgetésünket az
igazgatónő.
Legindi Tímea

Munkajog

a gyakorlatban

dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Tisztelt Olvasóink! Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban.
Ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász
válaszolja meg meghatározott tematika alapján a Tisztelt Olvasóink leveleit.
Olvasói kérdés:
A munkáltatóm átutalta a
bankszámlámra az adott
havi munkabérem helyett
annak körülbelül másfélszeresét. Elő
ször nagyon megörültem, hogy jutal
mat kaptam, de a munkatársaim tá
jékoztattak, hogy ők nem kaptak több
letjuttatást. Ez azt jelenti, hogy a mun
káltatóm tévedett és több pénzt utalt a
részemre, illetve azt észre sem vette.
Mit tegyek, ha nekem a munkáltató
egyetlen szót sem szól a túlfizetésről?
Tisztelt Olvasó! Többféle lehetőség
közül választhat, az egyik az, hogy
nem szól a munkáltató nyilvánvaló
hibájáról, megpróbálja a jogosulatlanul átvett pénzösszeget megtartani.
Erre van lehetősége, hiszen a hatályos
Munka törvénykönyve (Mt.) 162. § (1)
bekezdés alapján A munkabér jogalap
nélküli kifizetése esetén, ezt a munkavállalótól hatvan napon belül, írásbeli
felszólítással lehet visszakövetelni.
(2) A jogalap nélkül kifizetett mun-

kabért az általános elévülési időn belül lehet visszakövetelni, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga
idézte elő.
(3) A munkáltató a munkavállaló
munkaviszonnyal összefüggő tartozásainak megtérítésére irányuló igényét
írásbeli felszólítással érvényesítheti.
A munkavállaló amennyiben észlelte a hibát, mivel a bérpapírjaiban
meghatározásra került a téves ös�szeg, úgy az általános elévülési szabályok alapján, három évig követelhető
Öntől a tévesen kifizetett munkabér.
Nem célszerű a fentiek szerint a munkabér megtartása, valójában azt vis�sza kell utalnia a munkáltató részére.
Olvasói kérdés:
A munkáltatómnál mun
kajogviszonyban foglal
koztatnak (még), a mun
káltatóm folyamatosan ígérgeti, hogy
megkapom a munkabéremet, de már
hónapok óta nem kaptam semmit.

Minden munkanap azzal hiteget, hogy
a mai napon megkapom a béremet,
dolgozzam csak nyugodtam. Munka
béren kívül ad részemre juttatást, de ez
a családom megélhetésére nem elegen
dő. Mik az első lépések, mit tegyek?
Tisztelt Olvasó! A munkabér megfizetésének nagyon pontos szabályait találjuk a hatályos magyar jogi szabályozásban. Ez alapján az Mt. 154.
§ (1) A munkabért – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a magyar törvényes pénznemben kell
megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. A munkabér vagy meghatározott részének fizetési számlára történő utalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat. A
munkabérfizetés határideje az alábbiak szerint alakul: (Mt.) 155. § (1)
A munkavállaló részére járó munkabért, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik, havonta

utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. Ha a munkaviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért a munkaviszony végén kell elszámolni és kifizetni. Ha a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak
része alapjául szolgáló eredmény csak
egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, azt ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Előleget
azonban — legalább havonta — ilyen
esetben is fizetni kell. (3) A munkabért — ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása
eltérően nem rendelkezik — a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig
kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra
esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.
Ellenőrizze, hogy a munkáltató a
bejelentési kötelezettségét teljesítette, még a biztosítottak között szerepel
ennek hiány okozza ugyanis a hivatalos bérfizetés elmaradását legtöbbször
a gyakorlat szerint.

sajtóközlemény
Uniós támogatásból fejleszti technológiáját az Urbán és Urbán Édesipari Kft. Dunakeszin
2012. 01. 10.
Az Urbán és Urbán Kft. 98.000.478.- forint uniós támogatást nyert a „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 280.000.368.- forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak technológiáját fejleszti, hanem munkahelyet is teremt.

Az Urbán és Urbán Kft. tevékenységét
1994-ben kezdte meg. A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Az
alapítás évétől kezdődően a társaság dinamikusan fejlődik, árbevételük 2009-re
elérte a 1,7 milliárd Ft-ot, 2010-ben pedig átlépte a 2,0 milliárd Ft-ot, 2011-ben
meghaladta a 2,4 milliárd Ft-ot.
Az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre, 2007-2009 között jelentős technológiafejlesztés történt a vállalkozásnál 900 millió Ft értékben.
A cég tevékenysége édesipari termékek
előállítására koncentrál. Ezen belül a két

Urbán és Urbán Kft.
2120 Dunakeszi, Bagoly u. 10.
kereskedelem@urbanesurban.hu
www.urbanesurban.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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legfontosabb termékvonal a nápolyi és a
mézes sütemény, melyek változatainak
skáláját a piaci igényeknek megfelelően
folyamatosan szélesítik. Termelési volumenük 65%-át a nápolyi, a többit a mézes és a sajtos tallér teszi ki.
2008-ban új termékvonal került bevezetésre, a vállalkozás megkezdte a nápolyi gyártását, mely folyamatosan növekvő részt tesz ki a termelésből, 2010-ben
65%. A cég termékstruktúrája 2010-ben:
nápolyi, mézes és töltött mézes puszedli, töltött ostya, sajtos tallér, kókusz csók,
egyéb édes teasütemények.
A vállalkozás célja, hogy ezt a piaci
jelenlétet a következő 3 évben 15%-kal
növelje, valamint, hogy termékpalettáját
3-5 új termék bevezetésével szélesítse.
A projekt keretében két új gyártósor
kerül beszerzésre. Egy új SWAK-Gekko

400-as gyártóberendezés, a termeléshez
szükséges kiegészítőkkel. A berendezés
ostyagyártás célját szolgálja, 31 sütőlappal, leszedő berendezéssel. Továbbá egy
HAAS – MEINCKE töltőgép mézeskalácshoz. A beszerzendő töltő gép magas hőmérsékletű, folyékony, vagy félig folyékony töltelékek folyamatos, vagy szakaszos adagolására lett tervezve.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.urbanesurban.hu oldalon olvashatnak.

A projektek az Európai Unió
támogatásával alakulnak meg.

az a január 23...
Levélírónk sérelmezi, hogy háziorvosa fáradékonysága, nehézlégzése és szívpanaszai miatt nem a kardiológiára, hanem az ideggyógyászatra (neurológiára - szerk.) küldte szakvizsgálatra. Ez valami újfajta módi? –
kérdezi az érintett és kérdezem én is a Dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját,
Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

– Kolléga által elvégzett alapvizsgálat
során bizonyára nem csak a jelzett panaszok kerültek felszínre, hanem az „egyebek” is, amely tünetek nagyban valószínűsítették a depressziót a betegnél. A
depresszió nemcsak a világ egyik leggyakoribb betegsége, hanem veszélye is
nagy. Az állandó lehangoltság, szomorúság mindig fő jellemzője, de ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a tartósan rossz
hangulatú ember depressziós. Ilyen esetben csökken a beteg önértékelése, alvászavarai vannak és egyéb testi tüneteket
produkál, mint a fáradékonyság, étvágytalanság, testsúlycsökkenés, nehézlégzés,
szívpanaszok. Ezek mögött nincsenek
tényleges okok, vagyis kimutatható kóros
elváltozások. A tartós, kezeletlen hangulatzavar a teljesítmény, a munkaképesség csökkenéséhez vezet, és később valóban létező testi, fizikai tüneteket is előidéz, mint például a magas vérnyomás,
cukorbetegség, szívelégtelenség és különféle daganatos betegségek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzése szerint 2020-ra a depresszió a szív–
és érrendszeri betegségek mellett a legnagyobb egészségügyi terhet jelenti majd az
ebben szenvedők kieső munkanapjai miatt is.
– Mi váltja ki a depressziót, és lehet-e
tenni valamit ellene?
– Máig nem ismert a depresszió kiváltó oka. Valószínű, hogy összetett kiindulópontja van, amelyben környezeti, biológiai hatások, genetikai hajlam és pszichológiai ok is közrejátszik. A modern
tudomány az agy biokémiai egyensúlyzavarát tartja érte felelősnek. Annak ellenére, hogy a kiváltó ok egyértelműen nem
tisztázott, jól kezelhető, kontrollálható
betegségről van szó. Ez a leggyakoribb

pszichiátriai betegség, amely bármely
korosztályt érinthet, bármilyen élethelyzetben. Tünetei eléggé világosak, a szomorúság, lehangoltság, kedvetlenség,

örömtelenség, a hangulati élet teljes negatívizmusa jellemzi. Jellemzően inkább
tavasszal és ősszel gyakoribb ez a pszichiátriai hangulatzavar. Mindazonáltal téli
depresszióról is tud a pszichiátriai szakma: annak kiváltó oka a sötétség, fénytelenség, a tavasz távoli kilátása. Ezt az ismétlődő speciális depressziót fényterápiával, mozgással, gyógyszerekkel eredményesen lehet kezelni. Bizonyára ez volt az
oka annak, hogy január 23-át "kapta" világnapként a depresszió, hogy az abban
szenvedőkre jobban odafigyeljünk.
Honfitársaink közül is sokakat sújtó kórról van szó, a lakosságnak 15-17
százaléka már minden bizonnyal átesett
egy vagy több hangulatzavaros perióduson. Bár az utóbbi időben sokat és sokan
beszélnek róla, sőt szenvedő alanyai közül is egyre többen szólalnak meg – színészek, művészek, közéleti személyiségek -, hogy saját tapasztalataikkal segítsenek, mégis még mindig gyakoriak a
tévhitek, félreértések ezzel a betegséggel
kapcsolatban.
Az tény: a depresszió nem egynapos
betegség, olyan, amely a környezet segítségét is igényli az orvosén kívül. A depressziós beteggel szembeni előítéletek
sokat ronthatnak állapotán, hiszen az
ilyen emberek sokkal érzékenyebbek az
átlagnál. A családnak, a környezetnek a
feltétel nélküli elfogadás és támogatás a
feladata, nem pedig a meg- és elítélés, a
megszólás – a beteg legapróbb jelzéseinek
figyelése, észrevétele is sorsdöntő lehet.

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

Angol nyelvoktatás
2-6 éves korig

Minél korábban kezdi el gyereke,
annál természetesebb a
nyelvelsajátítás folyamata!

5.000 Ft/hó

zenés, játékos foglalkozás
sok mozgással

70/328-47-24 www.didiandpolly.hu
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Barangoló ‒ utazás az eu tagállamokban

A Balti-tenger mellett fekvő Lettország a balti államok
egyike Észtország és Litvánia mellett. 2003. szeptember 20-án a
lettek népszavazással az Európai Unióhoz történő csatlakozás
mellett döntöttek, ami 2004. május 1-jén be is következett.

A

z ország NATO tagállam 2004.
március 29. óta. A három balti ország közül középsőként gazdag
történelmi múlttal rendelkezik.
Riga, a főváros már a 13. század óta jelentős, és ma mindegyik korszakából láthatunk építészeti emlékeket. Nem kell mes�szire mennünk a fővárostól, hogy a természetben gyönyörködhessünk: alig egy
órányira van a látványos hegyei és erdei
mellett kastélyairól híres Gauja Nemzeti
Park. És ha ez sem lenne elég, jó, ha tudjuk: a lett tengerpart a legszebbek közé
tartozik a régióban. Lettország 1991-ben
nyerte vissza függetlenségét a Szovjet24 Dunakeszi Polgár

uniótól. A Balti-tenger partján elterülő,
alacsony fekvésű ország vadvilága igen
gazdag. Az ország kiterjedt erdőségei látják el fával a lett építő- és papíripart.
A gazdasági ágazatok által gyártott termékek közül a legjelentősebbek a fogyasztási cikkek, a textilipari termékek és a szerszámgépek. Lettország az európai turisták
kedvelt úti célja. Az utak állapota változó,
de ritkán van nagy forgalom. A sebességet gyakran ellenőrzik. Rigában a vezetés a
megszokottnál nagyobb figyelmet igényel.
Az autóbérléshez érvényes vezetői engedélyre és dombornyomású bankkártyára van szükség, mely utóbbin az autóbér-

A fotósok kedvelt témája ‒
Riga madártávlatból

Részlet Riga
hangulatos óvárosából

lő cég letétet különít el az autó használatának időtartamára.
A távolsági tömegközlekedést elsősorban buszok, ritkábban vonatok bonyolítják le. Sok az iránytaxiként működő kisbusz is. Rigában busz, troli és villamos
is van, de a legtöbb szálloda és látnivaló gyalog is elérhető. A Baltikum legnagyobb városa, Lettország fővárosa, az
1201-ben alapított Riga egyszerre három
korszakot tár elénk. Az óvárosban számtalan középkori emlék maradt fenn; néhány utcával kijjebb különlegesen szép
szecessziós épületekkel találkozhatunk,
ugyanakkor a város minden utcájában láthatjuk, hogyan alakul át Riga modern várossá. A népesség 59%-a lett, 29%-a pedig
orosz nemzetiségű. Több mint egyharmaduk a fővárosban, Rigában él. Az 1201-ben
alapított Riga a Baltikum legnagyobb városa: lakossága 730 000 főt számlál. A 43
méteres rigai Szabadság-szobor egyike a
legmagasabb köztéri alkotásoknak Európában. A leghíresebb lett művészek közé
tartozik az expresszionista festő, Mark
Rothko, és a kortárs zeneszerző, Pēteris
Vasks. A lett konyhaművészet különlegességei közül a speķa pīrādziņi (kifli formájú sült tészta sonkás töltelékkel) és a fris-

sítő, hideg tejfölös leves említhető.Lettországban az ételek elkészítésének leggyakoribb módja a füstölés, a füstölt hering,
orsóhal, lepényhal és angolna mind-mind
nemzeti ételnek számítanak.
Nyáron az erdei gyümölcsökből készített lepények remek lehetőséget nyújtanak pár kiló magunkra szedésére. A Riga
Feketebalzsam Lettország nemzeti itala,
nagyon magas alkoholtartalmú, sűrű, fekete, az Unikumhoz valamennyire hasonlító ital. A modern lett konyhára a német
konyhától átvett húsos, halas ételek jellemzőek. A lett konyha kétharmada hideg
ételekből áll: céklasalátából, húsos és halas előételekből, tojásokból, sajtokból, túróból és aludttejből. A korlátozott ételválaszték és az időhiány együttesen vezetett ehhez az étkezési kultúrához. A lett
nemzeti sport a jéghoki.
Ezen kívül még a kosárlabda és a labdarúgás is kedvelt. A 2004-es labdarúgó Európa-bajnokságra kijutottak, de a csoportkörben két ponttal búcsúztak. Ernests Gulbis,
sikeres lett teniszező képviseli hazáját a
különböző nemzetközi versenyeken.
Fedezze fel ön is a Baltikum ékkövének
számító Lettországot!
Vetési Zsófia

A rigai "Vasalóház"
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Fiesta hangulat
a Kinizsi futsal mérkőzésein
Gólgazdag játék – látványos pom-pom műsor

A

A Dunakeszi Kinizsi NB II-es futsal csapata kora őszi bemutatkozása óta óriási népszerűségnek örvend a sportág rajongói körében. A bajnok aspiráns
együttes hazai mérkőzésein még egy gombostűt sem lehet leejteni a zsúfolt
nézőtéren. A dunakeszi publikum gyorsan megkedvelte Fehér Zsolt játékosedző legénységét, aki a Ferencváros profi játékosaiból és a Miniszterelnökség sportszerető, a futsal-t magas fokon űző munkatársaiból bajnoki címre
is esélyes csapattá formálta a Dunakeszi Kinizsi FC-t. Az NB II Keleti csoportjában a második helyen álló csapat bajnoki mérkőzéseit igazi fiesta hangulatban játssza a Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnokában.

Kinizsi tavaly alakult futsal
szakosztálya kiváló játéka mellett a közönség kiszolgálásában
is jeleskedik, melynek vezérkara
a legutóbbi, a SZTE EHÖK SE elleni találkozóra kilátogató közel 700 szurkolónak újabb meglepetésekkel kedveskedett.
A mérkőzés előtt, Dunakeszi Kinizsi
Futsal Híradó címmel négy oldalas kiadványban mutatták be a bajnokság állását,
a hazai csapat négy játékosát, az együttes gyúróját. Közölték a házi góllövőlista
állását is, melyet a Szeged elleni mérkőzés előtt Bita László vezetett 24 góllal, őt
követte Horváth Ferenc 22 találattal, míg
a dobogó harmadik fokán – holtversenyben – Temesi Norbert és Monspart Lász
ló állt 14-14 góllal. Az igazi szakmai csemegének számító kiadvány mellett az est
különleges attrakciójaként Kundlya Zsó
fia tanárnő pom-pom csapatának lányai
látványos produkcióval szórakoztatták a
mérkőzés előtt, időkérésnél és szünetben
a nézőket, akik a jövőben a Kinizsi valamennyi hazai találkozóján élvezhetik az
igényes-szórakoztató műsort.
A nagyszámú nézőseregben a város
polgármestere, országgyűlési képviselője, Dióssi Csaba és Seltenreich József, a város ifjúsági és sport tanácsnoka társaságában ott volt Varga Mihály, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár és Dr. Bu
dai Gyula kormánybiztos is.
A remek felvezető után viharos rohamokkal kezdte a találkozót a Kinizsi,
amely már a 2. percben vezetést szerzett
Temesi révén. A gyors vezető gól tovább
növelte a Tóth, Lőw, Horváth, Temesi,
Bita összeállításban pályára lépő első sor
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játékkedvét, melyet a 7. percben a második sor oszlopos tagja, Szikora váltott
újabb gólra. A kétgólos előny ellenére a
szegedi egyetemisták is többször veszélyeztették Tóth kapuját, aki jó néhányszor bravúros védéssel mentette meg hálóját a góltól. Lüktető, gyors, olykor igazi küzdelmet hozó első félidőben ezután
már egyik csapat sem tudott betalálni az
ellenfél kapujába, így a játékosok 2-0-ás
Kinizsi vezetéssel vonultak az öltözőbe.
A SZTE EHÖK a második félidő kezdetén nagyobb sebességre kapcsolt, s
egy rossz hazai átadás után a 24. percben Balogh jóvoltából szépített. A vendég gól felkorbácsolta az indulatokat,
amit az is mutat, hogy mindkét oldalon
sok volt a reklamáció. A hazai csapatból
Szikorának sárga, míg a vendég együttesből Türk Balázsnak piros kártyát mutatott fel a játékvezető. Egy-egy vitatott ítélet után, játékostársai érdekében „szót
emelő” Szijjártó Péter csapatkapitányt
„csak négyszemközt” fedte meg játékvezető, de neki nem mutatott fel lapot.
Az óriási becsvággyal támadó Kinizsi rohamai alatt végül megtört a vendég együttes. Előbb a „miniszterelnökségi sorban” játszó Szikora révén növelte előnyét (3-1), aki Thierry Henryt idéző elegáns mozdulattal tekert a hosszú
alsóba, majd alig három perc eltelté-

vel egy percen belül kétszer is megzördült a SZTE EHÖK hálója. Még Temesi
gólját (4-1) ünnepelte a hazai publikum,
miközben Horváth Ferenc is (5-1) feliratkozott a góllövők listájára. Az pedig külön ünnep volt, amikor a találkozó utolsó percben, a Dunakeszi Kinizsi FC játékos-edzője, Fehér Zsolt beállította a 6-1es végeredményt.
A mérkőzés után lapunknak nyilatkozó Fehér Zsolt a legnagyobb elismerés
hangján beszélt a játékosok teljesítménye, rendkívül erős csapatszelleme mellett a lelkes közönség buzdításáról és támogatásáról.
Ezt a hallatlan támogatást érzik a játékosok is, akiket a mérkőzés után vastapssal köszöntött a közönség.
Minden bizonnyal ez is hozzájárult,
hogy a következő, január 16-án a RAFC
kaminokupa.hu elleni idegenbeli mérkőzésen 5-2 nyertek Horváth Ferencék.
Az egykori nagypályás válogatott mellett újra eredményes volt Szikora, Temesi,
Monspart és Tóth Iván.
A bajnokságot 15 forduló után Vác vezeti 42 ponttal, őt követi a 40 pontos Kinizsi, amely január 20-án, péntek este –
lapunk nyomdába adásával egy időben –
a 3 pontos sereghajtó Salgótarjáni VSE-t
fogadja. Ezekben a percekben a zsúfolásig
teli nézőtéren Sipos Dávid vezérszurkoló
dobszólója közepette, a pom-pom lányok
díszsorfala között Szijjártó Péter csapatkapitány vezetésével bevonul a Kinizsi
FC, hogy újabb látványos játékkal örvendeztesse meg a hálás publikumot…
Vetési Imre
Fotó: Hohner Miklós

Szívén viseli családjának egészségét?
Vásároljon adalékmentes élelmiszereket!

Hagyományos receptek alapján készült füstölt
húsok, húskészítémények (ahogy nagyapáink
készítették, pl. Parasztkolbász 1950 Ft/kg),
termelői mézek (8 féle íz), kézműves lekvárok
(magas vitamintartalommal), Szatmári szilvalekvár, adalékmentes szörpök, tészták és egyéb, válogatott élelmiszerek alacsony árakon.
Hagyományos, életbarát élelmiszerek
Dunakeszi, Fóti út 53. (Fóti úti üzletsor)
Nyitva: H-P: 10-18h-ig, Szo.: 8-13h-ig
Telefon: 06-70/458-5285

Az egészsége megér ennyit!

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpin
technikával, kosaras daruval,
elszállítással megoldható! T.: 0627/337-353, +36-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is, fuvaro
zás. Igény szerint rutinos rakodók
kal. Tüzelő, homok, sóder, termő
föld szállítás billenős gépkocsival.
Állandóan hívható: +36-30-6231481, 06-27/337-353
• Gödön a Penny Market mögött,
üdülő környezetben kertes, bútoro
zott – 1 szoba összkomfort – igé
nyes bérlőnek hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-20-591-2804
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labdarúgás

A Vasutas szép őszt zárt
NB II Mátra csoport: 6. Dunakeszi
Vasutas 14 7 2 5 29-24 23
A táblázatból kitűnik, hogy
a csapat az őszi szezonban
helytállt, a dobogós helyezéstől csak két ponttal van
lemaradva. Lőrincz László
játékos-edzőt arra kértem
értékelje csapata teljesítményét. Mint mindig, most
is készséggel állt rendelkezésre és őszintén értékelte
csapata teljesítményét.
– Nyári felkészülés során, sikerült olyan játékosokkal erősíteni,
akik mind motivációban, mint játéktudásban példamutatóan teljesítettek – kezdte a fiatal sportember. – Az edzőmérkőzések alkalmával már körvonalazódni lát-

Lőrincz László játékos-edző
szott, hogy a megtartott és az új
játékosok egy ütőképes csapatot alkothatnak. Nagyon bíztam
abban, hogy csatár posztra is tudunk erősíteni, de sajnos ebben a
kérdésben tévedtem. Érdekes módon idegenben tudtunk tetszetősebb és eredményesebb focit ját-

Felnőtt férfi Kézilabda

ifjúsági Kézilabda
DVSE-FTC II 30-27 (Volentics 12, Horváth Z. 7, Czverkon 5, Horváth O.
3, Legindi 1, Sárvári 1, Kovács T. 1)
XVI,. Ker. KMSE-DVSE 34-30 (Volentics 10, Horváth Z. 5, Czverkon 4,
Tóbik 4, Sárvári 3, Horváth
O 2, Legindi 2)
DVSE-Hevesi FC 34-27
(Volentics 8, Horváth Z 8,
Horváth O. 6, Sárvári 6.
Czverkon 2, Tóbik 2, Legindi
1, Kovács T. 1)

A két kapus:
Kovács Péter és Mogyorósi Mihály

hulladékszállítás,
szelektív
hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi,
Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás,
egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789
• Fax: 06-27-341-045
e-mail:
kozuzem@kozuzem.hu
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szani. Négy győzelem, egy döntetlen 13 pontot hozott. Hazai pályán
viszont csak 10 pontot szereztünk,
ez azt jelentette, hogy a három
győzelem mellett egy döntetlen
és négy vereség jött össze. Diósgyőr és az ózdi hazai vereségünknél, a játékunk és a hozzáállásunk
alapján a vereséget megérdemeltük. A Vasas és Felsőtárkány elleni mérkőzésen pont nélkül maradtunk, jelentős "érdemeket" szereztek a játékvezetők, hogy jogtalan tizenegyest ítéltek ellenünk.
A legtöbb csapat a mi pályánkon
védekezést játszik kontratámadásokkal, ennek ellenszerére ki kell
dolgoznunk és be kell gyakorolnunk egy hatásos taktikát. Problémát jelent, hogy edzéseket nem
minden kerettag tudja rendszeresen látogatni munkahelyi, iskolai

elfoglaltság miatt. Sajnos ezek a
játékosok sem erőnlétben, sem a
gyakorolt taktika elsajátításában
nem voltak egyenrangúak a többiekkel.
– A 29 rúgott gól önmagáért
beszél (ebből Lőrincz 9-et rúgott),
csak két első helyezett Putnok (40)
és Tura (37) lőtt ennél többet. A
kapott gólok száma (24) elég magas, amiből a tavaszi szezonban
faragnunk kell. A jövőre nézve az
ifi csapatunk jól szerepel, remélem, a csapatból néhány játékos
felkerül majd a felnőtt keretbe és
bizonyítják a Nemzeti Bajnokságban is, hogy jó teljesítményt tudnak nyújtani. A csapatunk január
23-án kezdi el a felkészülést a tavaszi szezonra, én bízom a jó folytatásban, remélem ezzel is több
örömet okozunk szurkolóinknak
és dunakeszi jó labdarúgó hírének – bizakodott az edző.
Sok sikert tavasszal a Vasutas
labdarúgó csapatának!
Solymosi László

Albertirsa-DVSE
22-32
(Volentics 10, Sárvári 9,
Tóbik 4, Barta 3, Horváth Z.
3, Horváth O. 2, Czverkon 1)
Kép és szöveg:
Solymosi László

FŰTŐMŰ

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

NB II-ben szereplő Vasutas felnőtt és ifjúsági
csapatának eredményei
XVI. ker. KMSE- DVSE 36-18
(Járdi 7, Antoni 4, Volentics 1,
Králik 1, Mogyorósi 1, Iváncsik 1,
Csuka 1)
DVSE- Hevesi SE 25-27
(Csuka 7, Járdi 5, Kovács 5, Szőcs
3, Szemenyei 2, Mogyorósi 1,
Martin 1, Tóth 1)
Albertirsa TKSC-DVSE 25-25
(Martisz 6, Csuka 5, Králik 4,
Szőcs 4, Iváncsik 4,
Szemenyei 2)

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

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

MASSZoRKÉPZÉS
indul Dunakeszin
FEBRUÁR közepén

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

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

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

NEUTÓ VÁLL.KER.SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.
Tel.: 27/540-525 Tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 06-30/924-3106
E-mail: neutokft@t-email.hu Web: www.neuto.hu

A Neutó Kft. téli ajánlat folytatása 2012. február 28-ig
Magánutak, parkolók, ipari telepek hó eltakarítása
és síkosság mentesítése!

5.000,-/óra + áfa
+ kiállás*

Útszóró só
10 kg/zsák

Útszóró só
50 kg/zsák

499,-/zsák

1.999,-/zsák

6.500,-/óra +
áfa + kiállás* + szóróanyag

Környezetbarát
útszóró só

*Dunakeszi, Fót, Göd területére 1 óra! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!

1.499,-/zsák

Kandalló fa:

Hólapát
fehér és
fekete
színben

28.499,-/kaloda+szállítás**

28.499,-/kaloda, 2 kaloda felett
ingyenes szállítással***

Fa brikett: - keményfából
- 12 kg/doboz

899,-/12 kg-os doboz

1 raklap (63 doboz) esetén
850,-/doboz + ingyenes szállítás***

1.499,-/db

1.599,-/db

Szén: - német brikett
- 25 kg/köteg

1.985,-/köteg

* Dunakeszi, Fót, Göd területére 1 óra! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
** Dunakeszi, Fót, Göd területére darus autóval 2.500,-+áfa! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
*** Dunakeszi, Fót, Göd területére darus autóval! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!

Raklapos tétel esetén
(45 köteg) 1.899,-/köteg
+ ingyenes szállítás***

Szolgáltatásaink: tervezői adatbázis • tervrajz alapján ingyenes anyagszámítás • festékkeverés

• kártyás fizetés • gépi földmunka, sávalap ásás, pincetömb kiemelés
közműbekötések munkagödör kiásása • ömlesztett áruszállítás 1 m3-től 12 m3-ig • konténeres sitt-törmelék szállítás 4 illetve 8 m3-es
29
Dunakeszi
konténerekkel • raklapos áruszállítás 1 raklaptól 24 raklapig darus autókkal • áruszállítás 26 raklapig nyerges
vontatóPolgár
autóval

Marika ismét aranyérmes
Sárkányhajó versenyzés egyre népszerűbb, Dunakesziről eddig hat lány szerepel (szerepelt) Katona Anita, Máté Mária, Máté Eszter, Fogarasi Andi,
Horváth Evelin. A váci Sárkányosok csapatának
2009-től Szimhartné Fonódi MarikA is tagja.

A Kinizsi folytatja
jó szereplését
Az őszi teljesítmény értékelése
Dunakeszi Kinizsi

14 9 2 3 38-18 29 pont

A 2011-2012-es bajnoki szezonban a Dunakeszi Kinizsinél nyolc
csapat kezdte meg működését: ovisok csoportja, U 7, U 9, U
12, U 13, U 15 éves korosztályok, felnőtt- és ifjúsági labdarúgócsapat. Felnőttek az idei bajnokságban a Pest megye I/B
csoportjában indultak. Az őszi szereplés jól sikerült, erről
beszélgetek Leboniczki Imre edzővel.

– Úgy indultunk neki, minél
előrébb végezzünk – kezdte a
nyilatkozatát az edző.
– Mérkőzésekre bontva?
– Az első mérkőzésen nagy
küzdelemben Vácrátót csapatát
4-3 győztük le. A Dunabogdány,
Gyömrő, Piliscsaba elleni vereség után, jött a jó sorozat.
Pilisszentiván ellen évek óta negatív a mérlegünk és most sikerült győznünk 3-0-ra. Értékes
győzelmet értünk el Csomád ellen. Október 1-jén Perbál ellen
elért 7-0-s győzelem nagy lendületet adott és innentől a csapatunk az őszi bajnokság befejezéséig nem kapott ki. Az őszi
hajrában nyolc mérkőzésen 21
pontot szereztünk, és ennek köszönhető az előkelő második
helyezésünk.
– A játékosok szereplése?
– A kapuban a legtöbbször Vizi
András állt, és védett jól. Csapatunk védelme, Tardy Zsolt, Jávor Imre, Horváth Imre, Szélesi
Zoltán négyes jól oldotta meg
a feladatát, itt kellett a csapatnál legkevesebbet változtatni.
A nyáron úgy indultunk neki,
hogy csatár dömping lesz, a bajnokság közepére azonban sérülési hullám ért el minket, kiesett
Kiss Ádám, Veress Viktor… Füzesi Máté, aki az elején formán
kívül szerepelt, de a szezon második felébe összekapta magát
és az utolsó hat mérkőzésből
ötször volt eredményes és fontos mérkőzéseken gólokat lőtt
(összesen 8-at). Szabó Gabi kilenc mérkőzésen volt eredményes és 13 gólig jutott el, a megye I/B góllövőlistán harmadik
helyet foglalja el. Benne van a
csapatba, hogy meg tudja nyer-
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ni a bajnokságot, de sajnos kevesen vagyunk. Sok a munkahelyi és iskolai elfoglaltság, amely
sok gondot okoz.
– Hogyan készül a csapat a
tavaszi szezonra?
– Hosszú évek után sikerül a
sportcsarnokban keddenként
18-19.30 között edzeni egészen
január közepéig. Tavasszal a felkészülések január 20 körül kezdődnek el. Talán Pákozdi Attila akar elmenni, új, jó játékosra
lesz szükségünk.
Ifjúsági csapatunk nagyon fiatal az elvárásnak megfelelően
szerepelt, a 6. helyen végeztek.
Az 1995-1996 korosztályos fiataljainknak túlnyomórészt, egykét évvel idősebbek ellen kellett
megvívniuk a mérkőzéseket. Ismerkedésre, rutinszerzésre jó
volt, bízom benne, hogy tavas�szal szépíteni fognak, hozzáállásuk jónak mondható. Az U 13 és
U 15 évesek csapat hozta eredményeket. Munkámat Varga
Editke technikai vezető, Farkas
Éva néni szertáros, Szabó Gábor
játékos-edző segíti. Rajtuk kívül Kónya Károly, Szabó Ferenc,
Kalbauer Bálint, Lámpi Tibor,
Bánki Teréz edzők foglalkoznak
e közel kétszáz labdarúgóval.
Tervek vannak, az anyagi lehetőségek behatároltak. Szeretnénk
130 ülést elhelyezni a nézőtéren.
A tél folyamán, a lenti pálya világítását szeretnénk feljavíttatni, de támogatás és szponzorok
nélkül nehéz. Egyetlen támogatónk az Önkormányzat, nekik
köszönjük, hogy ennyi sportolónak adnak lehetőséget!
– Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Solymosi László

N

yáron, a Magyar Bajnokságon a Váci Dunai Sárkányok SE az első helyen
végzett – számol be boldogan a
Dunakeszin élő 49 éves nagyszerű sportoló, Szimhartné Fonódi
Mária.
Augusztus 27-30. között Kijevben, az Európa Bajnokságon szerepeltünk, egy aranyat és öt ezüstérmet hoztunk haza. Aranyat U 23
évesek 500 méteren szerezték. A
premier női hajóban, ez a gárda
három hónapja ült össze először,
és 500 és 2000 m-en 4. helyet hoztuk el. Szenior Mix hajóban a 2000
méteres távon ezüstérmet szereztünk. Szeptember végén válogató versenyt rendeztek FaddDomborin, itt is U 23 hajónk lett
aranyérmes. A női hajónk Szenior Max csoportban a második helyen ért célba Floridában. Világbajnokságon szerepelt magyar
csapat 2000 és 500 méteren aranyérmet szerzett. Itt a hajóban tíz fő

foglal helyet, melyben négy váci
versenyző is helyet kapott.
– A 2012 évi tervek?
– A 2012-es esztendő versenysorozata áprilisban kezdődik.
Az Európa Bajnokságra Angliában kerül sor, a világbajnokság
Hong Kong-ban lesz, gondolom,
a részvételt az anyagiak határozzák meg. Aki jelentkezni szeretne
a Sárkányok csapatához, kérem,
hívják Szimhartné Fonódi Máriát
a 06-20-447-8279 telefonszámon.
Kép, szöveg: Solymosi László

KITÜNTETÉS
Lebonyiczki Imre a Dunakeszi Kinizsi labdarúgó csapatának
edzője a Pest Megyei Labdarúgó Szövetségtől, megkapta a
„Pest megye labdarúgásáért”- érdemérmet. A Kinizsi felnőtt és
ifjúsági csapata 2010-2011 évi Pest megye I/B csoportjában kiérdemelte a Fair play díjat. GRATULÁLUNK!

labdarúgás
IFJÚSÁGI
Dunakeszi K- Csomád 8-0
(Kubesch 3, Kósa 2, Tóth, Gombos, Barabási)
Isaszeg- Dunakeszi K 2-1 (Kósa)
Ifjúsági csapat az őszi forduló befejezése után 6. a helyen végzett.
Legjobb góllövők: Kósa Ádám 15, Parkánszky Márk 7 góllal.

NŐI Kézilabda
A Pest megyei bajnokságban szerepelnek
a Kinizsi női kézilabdázói
Dunakeszi K – Tápiószentmárton 35-30 (Szenes 15, Frigyesi 9, Honti
4, Makkai 3, Farkas 2, Pölcz 1, Kovács V. 1)
Dunakeszi K.-Jászárokszállási VSE 38-28 (Honti 11, Szenes 8,
Volentics 4, Hrachovina 4, Frigyesi 4, Cserpán 3, Harcsa 2, Farkas
1, Makkay 1)
Budakalász MSE- Dunakeszi K. 36-30 ( Szenes 15, Honti 5, Harcsa 3,
Cserpán 3, Farkas 2, Volentics 1, Tarján 1)
Bugyi SE- Dunakeszi K. 23-41 (Szenes 11, Volentics 7, Cserpán 5,
Honti 4, Tarján 3, Hrachovina 3, Frigyesi 2, Farkas 2, Horváth P 2,
Harcsa 2)

Ötpróba London
2011. III. 1. – 2012. VIII. 31.
A Kőrösi Csoma Sándor Iskola is részt vesz
Az esemény 1978-ban indult be, az olimpiai ötpróba aranyjelvényeseként. Célja: minél több embert sportolásra ösztönözni, és segítse az egészséges életmód kialakítását, mely
öt sportágból áll: futás, kerékpározás, gyalogtúra, úszás/
duatlon próbák. Újj Zoltán Budapest 1 északi rész koordinátorával beszélgetek:

A

z esemény 2011. március 1 –
és 2012. augusztus 31. között
zajlik. A küzdelemsorozatba
az iskolákat 2000-ben kapcsolták
be. Azt hiszem a futás, kerékpározás, gyaloglás mindenkinek kön�nyen elérhető, csak akarni kell. Jelenleg 17 megyében zajlik ez a versenyzési forma. Iskolákban félévenként három próbában kell részt
venni. A küzdelem 2012-ben a Balaton átúszásával ér véget, ezt követi a sorsolás és nyolc fő utazhat ki a
Londoni Olimpiára.
– Támogatás mennyire segíti a
mozgalmat?
– Az olimpiai ötpróbát egy magánszemély és az állam támogatja,
a mostani támogatás 25 millió körül van. A támogatás arányában nő
vagy csökken a résztvevők száma.
A programban résztvevő iskolák
három különböző egyedi, emblémázott sportfelszerelést vehetnek
át, a részvételi kiírási feltételekben
meghatározottak szerint. A 2012 év
végén győztes iskola 100eFt, a második 75eFt és a harmadik helyezett 50eFt értékű ajándékcsomagot kap, összesen 20-20 első, második, harmadik helyezett. Helyezést
el nem ért iskolák között, megyénként megfelelő arányban, negyven
darab 50eFt értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki, ezen a sorsoláson
valamennyi iskola részt vehet.

– E mailben érkezett felhívás keltette fel az érdeklődésünket, utánanéztünk az ötpróba honlapján,
és ezután döntöttünk, hogy csatlakozunk a mozgalomhoz – mondotta
Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Iskola igazgatónője. – Természetesen
sportiskolaként úgy gondoljuk, példát kell mutatni a városban és az
országban is. Minél több lehetőséget találjunk az idejáró gyerekeknek és szüleiknek. Budapest környéki próbák jöhetnek szóba, eddig
két helyi próbát bonyolítottunk le.
Egyik, teljes osztály kerékpározott
el Vácig és vissza, valamint az őszi
Futasulin vettek részt. Országos
túra következett a Csiki hegyekben,
melyen 55 pontot gyűjtöttünk, ahol
családok is részt vettek. Itt iskolánk
képviseltette magát a legnagyobb
létszámmal. December végén, Budapesten bejgli futás volt, mindenkinek bejglit kellett vinnie magával, hogy futás után jókedvűen elfogyasszuk közösen.
– 2012-ben terveink között szerepel, egy helyi úszóverseny lebonyolítása. Országos próbát szeretnénk
idehozni Dunakeszire, mivel kiépült
kerékpár útvonalunk van, 15 km lekerékpározható Vácig. Lehet egyéniben és csoportosan versenyezni.
Egyéni plasztikkártyát igényelhetnek a szülők és a gyerekek.
Solymosi László

BorMánia
Borszaküzlet

Borok és más finomságok

Mintegy 300 féle fehér, rozé és vörösbor
Minoségi pezsgok, pálinkák
Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok
Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás
FURMINT FEBRUÁR! Februárban minden
Furmint 10% kedvezménnyel kapható!
Dunakeszi, Fő út 89. • Tel.: 27/632-794 A Lukoil benzinkúttal szemben
Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig www.bormania.hu

sakk

A

z Alagi DSK évzáróján Solymosi
László elnök értékelte a sakkozók 2011.
évi eredményeit. Az elmúlt évben a legtöbb
edzésen Kiss János vett
részt. Az egész évben a
legtöbb pontot Kovács
Dániel és Bernáth Péter
(képen) szerezte, mindhárman kupát vehettek át. A 18. Szalkai Dezső nyílt országos csapat emlékversenyt Vácon rendezték meg.
A felsősöknél: 2. Alagi DSK (ifj. Dióssi Csaba, Bernáth Péter,
Kovács Dániel) összeállítású csapat. Gratulálunk!

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

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!
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MŰJÉGPÁLYA NYÍLT DUNAKESZIN!
DUNAKESZI, Sólyom utca 1. (a TESCO Áruházzal szemben)
Mobil: (+36 70) 425 74 19 www.4evszaksport.hu Nyitva: minden nap 9-20 óráig

Felszerelés-bérlés, rendezvények, csapatépítés, közönségjég,
pályabérlés, oktatás, büfé, zene, világítás, korcsolyaélezés
Iskoláknak,
csoportoknak
kedvezmény!

Becsúszás:

400 Ft/alkalom

iroda bérbeadó
Teljeskörű adóhatósági képviselet
Könyvelés, bérszámfejtés,
adótanácsadás,
könyvvizsgálat, cégátvilágítás
Dunakeszi, Bagoly u. 12. Partner Irodaház
földszintjén 99 m2-es iroda hosszútávra
kiadó. Igény szerint tagolható.
- teljes közmű
- recepciószolgálat
- takarítás
- zárt parkoló
- klimatizált
- bútorozva

Ár megegyezés szerint!

Tel.: 06 27 541-150, 06 30 2288-449

