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Több milliós spórolás

két hónap alatt a Szakrendelőben
Összességében elmondható, hogy bő két hónap alatt jelentős előrelépést
tudtunk tenni a Szakorvosi Rendelőintézet költségtakarékos gazdálkodásának irányában. A meghozott intézkedések milliós nagyságrendű megtakarítást
jelentenek a városnak, az új vezetés számára előkészített lépések újabb több
millió forintos spórolást eredményeznek majd – foglalta össze Erdész Zoltán
alpolgármester azt a tevékenységet, melyet megbízott intézményvezetőként végzett novembertől január végéig, a Szakorvosi Rendelőintézet új igazgatójának
megválasztásáig.

A

z elért eredmények között említette, hogy még Gógucz doktor
irányítása alatt engedélyezte a
fenntartó önkormányzat az intézmény dolgozói vonatkozásában a kéthavi
munkaidőkeret bevezetését a tavalyi év novemberétől. Így lehetővé vált, hogy a nyolc
órás bérért eddig 6 órában foglalkoztatott
dolgozók kitöltsék a napi munkaidejüket,
egyúttal rugalmasabbá tették a helyettesítések rendszerét is. Az intézkedés eredményeként 6 státusz betöltésére nem volt
szükség, ami jelentős pénzügyi megtakarítást eredményezett.
Az elmúlt év végén kezdték el az intézmény által korábban kötött bérleti szerződések felülvizsgálatát. Az aránytalanságok
felszámolására komoly lépéseket tettek,
többek között az épületben nagy területen
működő gyógyszertár bérlőivel állapodtak
meg az általuk fizetett bérleti díj jelentős
emeléséről.
Az intézmény által kötött szolgáltatási
szerződéseket is átvizsgálták. A város szá-

mára aránytalan szerződések módosítására megtették a szükséges lépéseket. Felülvizsgálták az intézmény biztosításait is,
melynek eredményeként egy jobb konstrukciójú szerződést sikerült kötni, ezzel
megtakarítva több mint 1 millió forintot.
Az épület energiafelhasználásában is
a takarékossági szempontokat tartották
szem előtt. Ennek eredményeként a garázsok, műhelyek pazarló túlfűtését megszűntették, a főépületben nagyobb hangsúlyt helyeztettek az energia ésszerű felhasználására.
- Az elmúlt év végén megkezdtük az intézmény elavult gépészeti rendszerének
felülvizsgálatát, az ezzel kapcsolatos tervek elkészítése már folyamatban van. A
munkálatok végrehajtása az intézmény új
vezetésére vár – sorolta az elért eredményeket a város alpolgármestere, aki köszönetét is kifejezte a munkájához nyújtott hatékony segítségért dr. Gógucz Attila
orvosigazgatónak, az intézmény személyzetének és Cs. Bíró Attilának, a Közszolgá-

Átalakul az orvosi ügyelet
Szakmailag elfogadott és költséghatékonyabb ellátás
Hatékonyabb és kedvezőbb finanszírozású lesz az átszervezés után a Dunakeszi,
Fót és Göd lakosait ellátó Dunakeszi Kistérségi orvosi ügyeleti rendszer. A beérkező panaszok és a magas költség miatt a kistérség szakértőkhöz fordult, akik
több javaslattal is szolgáltak. Ezek ismeretében Dunakeszi Kistérség Többcélú
Társulása pályázatot írt az igényekhez alkalmazkodó orvosi ügyelet megszervezésére.

A kistérség legnagyobb kiadása az éjszakai és a hétvégi orvosi ügyelet fenntartása, az érintett három településnek ez
éves szinten eddig közel 50 millió forintjába kerül az OEP finanszírozáson felül. Mind
a három településen egyegy orvos látta el az
ügyeletet, ha beteghez
hívták őket, a rendelőkben nem volt, aki ellássa az oda érkezőket.
- Olyan szolgáltatásért
fizettünk, amely drága
volt és rugalmatlan – mond-
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ta Dióssi Csaba polgármester, a kistérségi társulás elnöke. – Amikor 2006-ban, az
összevonás megtörtént, szakmailag
nem nézték meg, hogyan lehet leghatékonyabban ellátni az ügyeletet, csak összerakták a három település
ügyeleti rendszerét. Így
az orvosok egymásnak
sem tudtak besegíteni,
nem összehangoltan,
nem a valós igényekhez
igazodva folyt az ellátás.
Az új rendszerben a
központi ügyeleti rendelő

Erdész Zoltán alpolgármester

lati Osztály és Gyámhivatal vezetőjének. A
városi Szakorvosi Rendelőintézet február
1-jétől munkába állt igazgatójának pedig
sok sikert és eredményes munkát kívánt.
L. A.
(Az SZTK új igazgató-főorvosának terveit, elképzeléseit márciusi lapszámunkban
mutatjuk be. A szerk.)
marad Dunakeszin, a megszokott helyén,
de egy orvos mindig a rendelőben tartózkodik, egy pedig kijáró lesz. Figyelembe veszik, hogy hány főt kell ellátni, hogy
melyek azok az időszakok – például, az
esti órák -, amikor többen fordulnak az
ügyelethez. Így a Dunakeszin állomásozó
két orvos mellett a frekventált időszakban, hétköznap napi négy órában, hétvégén napi 8 órában Gödön és Fóton is lesz
ügyelet, lefedve ezzel a tényleges igényeket.
- A kistérség által kiírt pályázatra eddig
három jelentkező van, és ha érvényes lesz
a pályázat, akkor már április elsejétől felállhat az új rendszer – mondta Dióssi Csaba. – Ez szakmailag jobb, rugalmasabb
megoldást jelent, és ami szintén fontos,
hogy nem lépi túl az OEP által biztosított
keretet. Vagyis, a kistérség megtakarít ötven millió forintot.
A polgármester elmondta, javasolni fogja, hogy az így megtakarított ös�szeget ne vonják ki az egészségügyi ellátásból, hanem annak fejlesztésére fordítsák.

JÁRÁSKÖZPONT LESZ

DUNAKESZI

Minden szolgáltatás elérhetővé válik
Várhatóan 2013. január elsejére állnak fel a Kormányhivatalok járási hivatalai
az – eddig nagyrészt a települési jegyzőkhöz rendelt - államigazgatási feladatok
ellátására. A közigazgatási rendszer átszervezésével Pest megyében 15 járás
kialakítására kerülhet sor, ezek egyike lesz a dunakeszi, és a város járásközponttá válik.

Dióssi Csaba polgármester az elmúlt időszak tapasztalatai alapján létrejövő hatékonyabb közigazgatás egyik legfontosabb
elemének a polgármesteri hivatal kétféle
tevékenységének különválasztását tartja.
– Különválasztja és csoportosítja az önkormányzati munkát segítő háttértevékenységet a hatósági munkától, visszaállítva a
nagy hagyományokkal és tapasztalatokkal
bíró több száz éves járási rendszert. A járási
székhelyen történik a hivatalos, állami ügyintézés, minden szolgáltatás elérhetővé válik – nyilatkozta a
polgármester. – A rendszerváltozás előtt - a nyolcvanas
évek elején, a járások felszámolásakor - Dunakeszi, mint
kis település a váci járáshoz
tartozott. Ott hozták meg
a döntéseket, nem mindig
Dunakeszi előnyére.
Ma már más a helyzet, más a település fejlettsége, más pozíciót
tölt be az agglomerációban, melynek köszönhetően, az egyeztetések során sike-

rült elérni, hogy Dunakeszi járásközpont legyen. Dióssi Csaba örömét fejezte ki, hogy
országgyűlési képviselőként aktívan közreműködhetett és lobbizhatott azért, hogy
2013. január 1-től Dunakeszi járásközpontként szolgálja ki a város mellett Fót, Göd,
Csomád és valószínűleg Mogyoród polgárait. - Jó időben, jó helyen voltam… - nyugtázza az eredményt.
Érthető a politikus öröme, hiszen a megye nagy hagyományokkal rendelkező településeinek vezetői közül sokan eredménytelen küzdelmet vívtak a járásközponti státusz elnyeréséért.
Az egyeztetések még jelenleg is
tartanak, elsősorban a magukat
vesztesnek tartó településekkel,
ugyanis olyan települések nem
lettek első körben járásközpontok, mint Nagykőrös, Budaörs
vagy Aszód. Egyelőre az építéshatóságok hovatartozásáról is folynak tárgyalások
– tudtuk meg az országgyűlési képviselőtől.
– Dunakeszin minden feltétel adott ahhoz, - mivel min-

Dióssi Csaba polgármester

den fontos intézmény jelen van a munkaügyi központ kivételével – hogy a város betöltse a járásközpont szerepét. Ezt a folyamatot segítette elő pl. a korábbi években
hozott önkormányzati döntést is, amely
épület biztosításával megteremtette a lehetőségét, hogy a földhivatal továbbra is
Dunakeszin működjön.
Dióssi Csaba elmondta, hogy a jelenlegi
ismereteik szerint, a járási rendszer 2013.
január elsejétől fog működni, az átállást
azonban hamarabb meg kell kezdeni, hogy
a váltás zökkenőmentes legyen. A Kormány
célkitűzése, hogy a jövőben kiépüljön minden intézmény, amely a járásközpontokból
hiányzik. A járási hivatal fenntartása állami
feladat, működtetését a központi költségvetésből finanszírozzák, Dunakeszi pedig
kulturált feltételeket tud ehhez biztosítani.
Vetési Imre

Fontos információ Orvosi rendelő nyílt
a talajterhelési díjról a Tóvárosban

A törvény értelmében, ahol
van lehetőség és ennek ellenére az ingatlan tulajdonosa
nem köt rá a szennyvíz hálózatra, ott talajterhelési díjat
kell fizetnie.
Tájékoztatjuk az érintett
lakosságot, hogy a környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében 2012. február 1-jétől a talajterhelési
díj mértéke jelentősen megemelkedett.
A változásból adódóan
Dunakeszin 3.600 Ft/m3-re
emelkedik a díj mértéke.
A talajterhelési díjat a fogyasztónak kell bevallania

(díj-mentes esetekben is!) és
megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig. Ebből
adódóan a fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először
2013. március 31-én szembesülhetnek.
Felhívjuk a talajterhelési
díjfizetésre kötelezett adózóink figyelmét, hogy lehetőség szerint mihamarabb
kössenek rá az Önkormányzat által korábban kiépített
közcsatornára. Ezzel elkerülhetik, hogy a korábbi évekhez képest jövőre jóval nagyobb mértékű talajterhelési díjat fizessenek.

Megnyílt a háziorvosi rendelő a Tóváros lakóparkban,
melyre hosszú ideje vártak már az ott lakók. Február közepétől már a Szabadka utca 24. szám alatt, a
gyógyszertár mellett kialakított új rendelőben fogadja betegeit dr. Babcsányi Judit doktornő.
A modern és korszerűen
felszerelt rendelőben a napi
szokásos rendelés mellett
lehetőség lesz szűrővizsgálatok elvégzésére is.
A rendelési idő a költözés
után is változatlan maradt. A

doktornő hétfőn és szerdán
14 és 18 óra között, míg kedden és csütörtökön 8 és 12
óra között fogadja betegeit. Péntekenként pedig páros
hónapban délelőtt, páratlan
hónapban délután van rendelési idő.
Az egészségügyi fejlesztés ebben a körzetben az
idei évben tovább folytatódik, hiszen a közeljövőben
védőnői tanácsadó is kialakításra kerül, s a város tervei
között szerepel egy új gyermekorvosi rendelés beindítása is.
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Városi tulajdonba kerülhet
a MÁV sportpálya
Az önkormányzat régi törekvése, hogy a városban élők számára fejlessze a sportolási lehetőségeket. A képviselő-testület szerint ezt a célt remekül szolgálná,
ha sikerülne díjmentesen városi tulajdonba venni a Dunakeszi Vasutas – a ma még
állami tulajdonban lévő - sporttelepét. Dióssi Csaba polgármester országgyűlési képviselőként másfél éve intenzív tárgyalásokat folytat a MÁV és az állami
tulajdont kezelő MNV Zrt. képviselőivel. A sikerhez vezető úton a MÁV már megtette a szükséges lépést, a döntés - az MNV Zrt. márciusi előterjesztése alapján
a – kormány kezében lesz.

– Régi vágyunk, hogy a Dunakeszi életében fontos szerepet betöltő Vasutas
sportpálya városi tulajdonba kerüljön. A
sportoló fiatalok, a verseny- és szabadidősportnak hódoló felnőtt lakosság számára nagy érték ez az objektum. Céljaink
valóra váltásával szélesíteni tudjuk a város sportéletét kiszolgáló intézmény-hálózatot. De az is fontos szempont, hogy
így megelőzhető egy esetleges privatizáció, amely korlátozná és drágítaná a
Dunakeszin élők sportolási lehetőségeit –
mondta Dióssi Csaba.
A polgármester szerint a magánosítással járó esetleges hátrányokat felismerte a korábbi képviselő-testület is, amely
tárgyalásokat is kezdeményezett a sporttelep megvásárlása érdekében. Ez az elképzelés a 2010 őszén hivatalba lépett új
polgármester és képviselő-testület elhatározása révén annyiban módosult, hogy
díjmentesen szeretnék városi tulajdonba
venni a 86 éves – időközben privatizált vasúti üzem még állami tulajdonban lévő

sporttelepét. Dióssi Csaba polgármester
elmondta: - Másfél éve intenzíven dolgozom, hogy a sporttelep díjmentesen kerüljön a város tulajdonába. Kétségtelen,
nem lehet olyan tempóban haladni, mint
ahogy szeretném, de be kell látni, hogy
olyan óriási vállalatnál, mint amilyen a
MÁV, másképpen működnek a döntéshozatali mechanizmusok.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a MÁV
közvetlenül nem adhatja át díjmentesen a
városnak, mert ebben az esetben vagyonvesztést szenvedne el. Ezért előbb a tulajdonosnak, a magyar államot képviselő vagyonkezelő MNV Zrt.-nek adja át. Jó hírként mondhatom, az átadás már a végéhez közelít, ami lehetőséget teremt arra,
hogy az MNV Zrt. a törvény által szabályozott módon ingyenesen átadja a sporttelepet Dunakeszinek.
– A képviselő-testület döntése alapján
január 31-ig már be is nyújtottuk igényünket az MNV Zrt.-nek, amely ennek birtokában március végéig elvégzi a különböző va-

gyonkezelési eljárásokat. Az átadásról szóló előterjesztést ezt követően nyújtja be a
kormánynak, amely dönt arról, hogy díjmentesen megkaphassuk a sporttelepet.
Dióssi Csaba tájékoztatása szerint az állam nagyon szigorú feltételekhez köti a létesítmény átadását, melynek a legfontosabb eleme, hogy 15 évig kizárólag a sportot szolgálhatja. – Természetesen mi 100
évet is vállaltunk volna, hiszen ez a célunk!
– jelentette ki a polgármester, aki nagyon
bízik a kormány pozitív döntésében.
A város első embere a sporttelep jövőbeni fejlesztési tervei között említette a
sportágak bővítését és a feltételek javítását. – Azt szeretnék, ha kulturáltabb, modernebb környezetben sportolhatnának
a város lakói. Terveink között szerepel a
parkolóhelyek bővítése, a szabadtéri világítás, az öltözők, mosdó-zuhanyzó helyiségek felújítása, a futópálya korszerűsítése.
Képviselő-testületi döntést hoztunk arról,
hogy az úgynevezett lenti füves és salakos futballpályát pályázati és önkormányzati forrásból felújítjuk. Egy szóval, a Kinizsi sporttelepéhez hasonlóan jó gazdája szeretnénk lenni a Vasutas sportpályának is, hogy tovább javítsuk a
városban élők kulturált sportolási lehetőségeit.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Jobbik: aláírásgyűjtés a kedvezmények megtartásáért
- Dunakeszin a fideszes többségű városvezetés négy-, négy és félszeresére emelte közvetve a lakáscélú ingatlanok adóját azáltal, hogy radikálisan csökkentette
a lakáscélú ingatlanokra igénybe vehető
adókedvezmény mértékét – nyilatkozta
Nyíri Márton. A jobbikos önkormányzati képviselő módosító indítványt nyújtott
be annak érdekében, hogy az adókedvezmény ne csökkenjen, s így ne növekedjen
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a lakossági adóteher, azonban a kezdeményezés még az illetékes bizottságban
sem nyert támogatást, így nem került a
képviselő-testület elé.
Ezek után Nyíri Márton természetesen
nem támogatta a kedvezmények csökkentését tartalmazó rendelet-tervezetet.
A helyi Jobbik-alapszervezet azonban
aláírásgyűjtést kezdeményez a lakosság
körében annak érdekében, hogy a lakás-

célú ingatlanadó-kedvezmény a 2011-es
mértékű maradjon, vagyis ne emelkedjenek a lakosság adóterhei.
Varga Zoltán Péter, a helyi Jobbik elnöke elmondta, elfogadhatatlannak tartják azt, hogy a hibás kormányzati döntésekből származó költségvetési űrt
„letranszportálják” a helyi önkormányzatokhoz, és a lakossággal akarják megfizettetni.

Elkészült a város

új autóbusz menetrendje
Dunakeszi Város Önkormányzata, a lakosság, az Auchan és a Tesco példás összefogásával elkészült Dunakeszi új buszmenetrendje. A szakértők által készített
menetrend tervezetet a város vezetése társadalmi véleményezésre bocsátotta,
a lakosság pedig építő jellegű észrevételeikkel segítette a menetrend kialakítását. Az eddigi munkáról és a jövőben várható változásokról kérdeztük Dr. Thoma
Csaba önkormányzati képviselőt, aki egyben a helyi tömegközlekedéssel megbízott önkormányzati biztos feladatkörét is ellátja.

T. Cs.: - Városunkban jelenleg egy helyi
járat, két bevásárló járat, és helyközi járatok működnek. Célunk az volt, hogy a
jelenleg meglévő párhuzamosságokat kiiktassuk, és a fenti szereplőkkel együtt
egy teljes körű helyi hálózatot hozzunk
létre. Ehhez szükség volt arra, hogy a helyi járatainkat összehangoljuk a helyközi, valamint az üzleti szempontok alapján működő Auchan és Tesco járatokkal.
Az Auchan és Tesco járatokat ennek alapján nemcsak bevásárlás céljából vehetik
igénybe az utasok.
- Az új rendszerben a helyi buszjáratok
kiindulópontja a nagyállomás lesz. Innen
indulnak, és ide érkeznek a város közintézményeit érintő körjáratok, valamint az

Alagligetet és Dunakeszi-alsót kiszolgáló
járatok. Az állomás, mint indulási és végpont lehetővé teszi, hogy akár átszállás
nélkül is el lehet jutni majd a város egyik
feléből a másikba.
Kiemelt szempontunk volt továbbá,
hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalomban a MÁV járatokhoz legyen csatlakozás, valamint, hogy késő estébe nyúlóan is igénybe lehessen venni a buszközlekedést. Ezen kívül a helyközi járatokkal a
kevésbé lefedett Fóti úton sűrűbbek lesznek a járatok.
- Kérésemre, február elejétől betér a
vasútállomáshoz az Auchan járatok egy
része is, ami már most nagy segítséget
jelent a reggeli és délelőtti vasúti „ráhor-

dásban”. Ennek eredményessége az állomásnál parkoló autók kisebb számában
is lemérhető. A legtöbb visszajelzés az
Alagliget lakóparkban élőktől érkezett,
ezeket az észrevételeket sikerült beépíteni a menetrendbe.
- A soron következő lépés a tervezet átültetése a gyakorlatba. A Polgármesteri
Hivatal pályázatot ír ki, amelynek keretében az újonnan megalkotott helyi menetrend üzemeltetésére keresünk szolgáltatót.
Ennek előkészítő munkálatai jelenleg
is folynak. Reményeim szerint az év második felében már az új struktúrában és
mindannyiunk megelégedésére fog működni a helyi tömegközlekedés.

Dr. Orbán Péter a Bombardier
MÁV Kft. új igazgatója
A Bombardier MÁV Kft. – az egykori MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzem - bővíteni kívánja tevékenységét, és erősíti
magyarországi piaci pozícióját. A cég számít a MÁV csoport
harmadik generációs Intercity kocsi átépítési programjának folytatására a közeljövőben, de fantáziát lát a MÁV
Gépészet Zrt. által fejlesztett IC-plusz közös sorozatgyártásában is - mondta Dr. Orbán Péter ügyvezető igazgató.

A

Bombardier MÁV Kft. 65 százalékban a Bombardier, 25 százalékban a MÁV Zrt. és 10 százalékban
a dolgozók tulajdonában van. Orbán Péter hangsúlyozta: a Dunakeszin lévő gyár
kiváló adottságokkal rendelkezik, és a
vasúti járművek szekrény- és forgóvázának gyártása, felújítása területén rendkívül magas szintű szakmai tudást képvisel.
Megjegyezte, hogy a Bombardier a szekrényváz-gyártást és a vasúti járműfelújítást nemzetközi szinten több helyszínen
is végzi, amelyek között Dunakeszinek kiemelt szerepe van.
A Bombardier MÁV Kft. számít a MÁV
csoport harmadik generációs Intercity kocsi átépítési programjának folytatására a
közeljövőben, illetve a MÁV Gépészet Zrt.
által fejlesztett IC-plusz közös sorozatgyár-

tásában is lát fantáziát. Dunakeszin a jövőben is lesz olyan sorozatgyártás, amelyhez
külső partnert tudnak bevonni, és ebben
természetes társ lehetne a MÁV Gépészet
is - mondta az ügyvezető igazgató.
Orbán Péter megjegyezte: Németországban és Nyugat-Európában mindennapos, hogy egy állami megrendelés lebonyolításában az ágazat több piaci szereplője együttműködik, és ezt a szemléletet szeretnék Magyarországon is
megvalósítani.
A Bombardier MÁV Kft. 2011-ben 8,8
milliárd forint árbevételt ért el, melynek
hozzávetőlegesen 50 százalékát az export teszi ki, többek között a belga, svájci, osztrák, norvég és olasz piacokra. A vállalat Dunakeszin jelenleg 630 dolgozónak
ad munkát.

Dr. Orbán Péter
2012. január 1-jétől dr. Orbán Péter tölti be a Bombardier MÁV Kft.
ügyvezető igazgatói posztját.
A gépészmérnöki és közgazdasági diplomával rendelkező új ügyvezető igazgató gépészmérnöki
tudományokból doktorált az aacheni egyetemen (Németország)
illetve a Dartmouth College-ban
(USA). Magyar és svéd anyanyelve
mellett folyékonyan beszél németül és angolul, valamint alapszinten franciául.
Eddig alapvetően az autóiparban
dolgozott. 2004 óta több német
tulajdonú cég (Rudolf Walther
Holding GmbH, Kienle + Spiess
Hungary Kft.) irányításával foglalkozott Magyarországon és külföldön egyaránt. 2010-től pedig
saját tanácsadó cégét (Deutsche
Investitionsberatung) vezette.
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körzeti képvise
Gyakoribb rendőri jelenlét Alsón

Útépítés és értékvédelem

Tisztelettel köszöntöm Kedves Lakótársaimat!

Tisztelt Választókerületi Polgárok!

A rideg téli hónapban is megkezdtük munkánkat az előző év lezárása után. Folynak az előkészületek
az óvodákban, iskolákban és nem
utolsó sorban az Idősek Otthonában a farsang megszervezésére.
Januárban a rendszeres foglalkozások mellett "Születésnapi köszöntőt" tartottak az otthonban,
melyen mindenki jól érezte magát, valamint részt vettek rajta a
Nyugdíjas Klub tagjai is.
Január 29-én zajlott a futónap,
mozgásba lendült a lakosság apraja-nagyja. Köszönetemet fejezem ki a szervezők fáradságos
munkájáért.
Örömünkre szolgál, hogy a
rendőrség részéről nem csak járőrautóval, de gyalogosan is teljesítenek szolgálatot rendőreink,
mely nagyobb biztonságot nyújt a
lakosság számára, s egyben jobb
közérzetet biztosít életvitelükben.
Sajnos a pozitív dolgok mellett
arról is be kell számolnom, hogy
még nem sikerült a buszközlekedés pontos fixálása, de bízom abban, hogy hamarosan életbe lép
olyan kedvező menetrend, amely
kihasználtságban is megfelelő
lesz a lakosság számára.
Az idei évben is szeretnénk

Túl vagyunk a kemény hidegen és a
nagy havazáson. Örömmel láttam,
hogy a Dunakeszi szívében élők
gondoskodtak járdájuk eltakarításáról, portájuk rendben tartásáról,
a Közüzemi Kft. pedig az utakat és
a buszmegállókat takarította.
A 2012-es évre vonatkozóan
örömmel számolhatok be arról,
hogy idén is folytatódik az útépítési program, Dunakeszin újabb
18 utca kap szilárd burkolatot. Javaslatomra ennek keretében körzetünkben térkővel rakják ki a Budai Nagy Antal közt. Várhatóan az
útépítés 2. ütemében kerül majd
rá sor. Amint a pontos időpontot
megtudom, tájékoztatni fogom
Önöket. Az ezzel járó kellemetlenségekért előre is megértésüket és elnézésüket kérem. Idén elkezdődhetnek a járdaépítések is.
Mindent meg fogok tenni azért,
hogy minél több járdát sikerüljön
rendbe tenni körzetünkben.
Dunakeszi egyes épületeinek,
területeinek és természeti értékeinek helyi védelem alá helyezéséről döntött a képviselő-testület.
Célom, hogy helyi védelem alá helyezzem a József Attila Művelődési Központ épületét, a templomokat és azokat a körzetünkbe tarto-

folytatni az utak aszfaltozását, a
korábban elfogadott koncepció
alapján. A 2012 évi költségvetés
elfogadása után részletesen tájékoztatni fogom Önöket.
Elérhetőségeim:
e-mail:
fodornemarika@citromail.hu
mobil: 06-30-508-44-64
tel. : 06-27-346-218
Tisztelettel:
Fodor Sándorné Marika
7. számú választókörzet

zó épületeket, amelyek Dunakeszi
városképe, történelme, identitása szempontjából meghatározóak
lehetnek. Fontosnak tartom, hogy
ezeket az épületeket, városrészeket unokáink is láthassák majd.
Úgy gondolom, városunkat csak
közös erővel tudjuk építeni és szépíteni, ezért február 23-án 18.00
órakor fogadóórát tartok a Szent
István Általános Iskolában. Várom
Önöket!
Amennyiben személyesen nem
tudnak felkeresni, ötleteiket, kérdéseiket küldjék el az alábbi elérhetőségemre:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú körzeti képviselő

Több milliós megtakarítást értünk el az SZTK gazdálkodásában
Kedves
Választókerületi Polgárok!
Az idei évben is tovább folytatódik az útaszfaltozási program.
A 10. számú választókerületben
idén két utca kap szilárd burkolatot: a Déryné és a Prága utca.
Az útépítést idén négy ütemben
végzi az Önkormányzat, a két
említett utcára előreláthatóan a
harmadik ütemben kerül sor.
A képviselő-testület ősszel pályázatot írt ki a Szakorvosi Rendelőintézet vezetőjének megválasztására és úgy döntött, hogy
a beérkező pályázatok elbírálásáig a vezetői feladatokat én
lássam el, a szakmai vezetésről
pedig Dr. Gógucz Attila szakmai
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igazgató úr gondoskodjon. Ös�szességében elmondható, hogy
az elmúlt bő két hónap alatt jelentős előrelépést tudtunk tenni
a Szakorvosi Rendelőintézet költségtakarékos gazdálkodásának
irányában. A meghozott intézkedések milliós nagyságrendű megtakarítást jelentenek a városnak.
Röviden összefoglalva az alábbi takarékossági intézkedéseket
tettük:
• A számviteli téren tapasztalt
hiányosságokra a szükséges intézkedést megtettük.
• Elkezdtük az intézmény által
korábban kötött bérleti szerződések felülvizsgálatát.
• Az intézmény által kötött szolgáltatási szerződéseket is átvizs-

gáltuk: a vezetékes telefonokat az
önkormányzati keretszerződésbe
bevettük, ezzel megtakarítást értünk el. Szintén költségmegtakarítást eredményezett a mobilszolgáltatókkal kötött szerződések
vonatkozásában tett lépésünk.
• Sikerült egy jobb konstrukciójú biztosítási szerződést kötnünk, ezzel 1 millió forintot sikerült megtakarítani.
• Ésszerűsítettük az eszközbeszerzési gyakorlatot.
• A garázsok, műhelyek pazarló
túlfűtését megszűntettük.
• Tárgyalások útján sikerült elérnünk, hogy a helyi buszjáratok
mellett a legtöbb helyközi buszjárat is megáll a Szakrendelő mellett
újonnan megépített megállóval.

Az SZTK vezetői státusz kiírására összesen hat pályázat érkezett, amit az előzetesen felállított ad hoc bizottság bírált el. A bizottság négy
pályázatot tartott megfelelőnek, de ezek közül mind terjedelmében, mind mélységében
kiemelkedett Dr. Pál Miklós
pályázata, így a bizottság javaslatára a képviselő-testület
egyhangúan Dr. Pál Miklóst
szavazta meg az SZTK igazgatói posztjára. A február 1-jétől
munkába álló igazgatónak sok
sikert és eredményes munkát
kívánok.
Erdész Zoltán
10. számú körzeti képviselő

lőink jelentik
Eredményes évet
zárt a 2. számú
választókörzet
Engedjék meg, hogy röviden ös�szefoglaljam a körzetünket érintő
2011-es év fejlesztéseit.
A 2. számú választókörzet parkja körül több változás is történt.
Májusban a Szent István park
melletti árnyas ligetben, a környéken élő idős emberek, kisgyermekes anyukák nagy örömére padokat sikerült elhelyeznünk. A padok
mellé szemetesek lettek kihelyezve, valamint megújult a tér locsolórendszere is. Remélem, ahogy
tavaszodik, egyre többet használják majd kikapcsolódásra a teret. Nagy örömmel tapasztaltam,
hogy a jó idő beköszöntével egyre
többen ültek ki a padokra.
Egyre nagyobb gondot jelentett
a Szent István parkot övező lakótelepen a parkolás. Új parkolóhelyek
épületek a Barátság út 32. előtt,
valamint a Meder utcánál az első
tizenkét parkoló elkészült és megígérhetem, hogy ez a munka idén
is folytatódni fog. Tudom, hogy milyen fontos kérdés a lakótelepen
élőknek számára a parkolóhelyek
biztosítása, ezért mindent meg fogok tenni, az ügy érdekében.
A kulturált kutyasétáltatás érdekében tavaly megépült a kutyafuttató, aminek nemcsak a kutyatulajdonosok örülnek, hanem
az egész körzet is, hiszen a parkot így könnyebben tisztán lehet
tartani. Örömmel tapasztaltam,
hogy egyre többen éltek a kutyafuttató adta lehetőségekkel.
A tavalyi évhez hasonlóan a
park körül a lakókkal közösen
több facsemetét is ültettünk a kiszáradt, kidőlt fák helyére.
Láthatják a körzet kedves lakói, hogy tevékenyen telt a tavalyi
év. Megígérhetem, hogy minden
tőlem telhetőt meg fogok tenni,
hogy idén is hasonló intenzitással
épüljön és szépüljön körzetünk.
Továbbra is várom ötleteiket, kérdéseiket.
Kárpáti Zoltán
2. számú körzet képviselője

Tisztelt Választókerületi Polgárok!
A Rehabilitációs Intézet teherbejárata előtti parkolás rendezése
ügyében úgy tűnik, hamarosan
eredményeket láthatunk, ugyanis a Műszaki Osztály tájékoztatása
szerint fémcölöpök kihelyezésére fog sor kerülni arra a rövid szakaszra, amely a buszmegálló és a
gyalogos átkelő között van. Ezzel
megakadályozhatjuk, hogy a kocsik miatt rendszeresen ellepje a
sár az említett szakaszon lévő betoncsíkot, és kerülőt kelljen tenni.
Megkeresést kaptam a Petőfi telepről az állattartás szabályainak betartatásával kapcsolatban. A fő probléma a haszonállatok szabadon tartása, ill. kutyák nagy száma és őrizet nélkül
hagyása. A Polgármesteri Hivataltól kapott információk szerint az állatok tartásáról szóló
önkormányzati rendelet hatálya
az Alagi Lóversenypálya területére nem terjed ki, a területnek saját "házirendje" van. Felveszem
a kapcsolatot telepvezető úrral
annak érdekében, hogy minden

lakó számára megnyugtató megoldás szülessen.
A Fenyő lakóparkban a közelmúltban két kérdés merült fel:
az egyik egy régóta húzódó ügy,
a Janek Géza utcai évek óta befejezetlen építkezés és az építési területen lerakott konténerek
kapcsán. Érdeklődésemre városi
főépítész úr elmondta, hogy az
építési törvény rendelkezik a városképet rontó beépítésekkel kapcsolatos szankciókról. Ennek mentén igyekszem továbblépést elérni a Hivatalban. A másik nagy kérdés, hogy a Sweetpoint jelenleg
értékesítés alatt lévő, Pejachevich
utcával is határos telkén mi várható a jövőben. A telekkel kapcsolatos, minden érintett számára elfogadható megoldás céljából folyamatos kapcsolatban állok a Hivatal munkatársaival és a Fenyő
Lakópark Egyesülettel.
A helyi buszmenetrenddel kapcsolatos javaslatokat szeretném
megköszönni. Az Alagliget Lakópark déli részén lakók kérése, mi-

szerint a tervezetthez képest több
járatot kell biztosítani a Repülőtéri úton, teljes mértékben jogos.
Kértem a menetrend készítőket,
hogy ennek megfelelően alakítsák ki az új változatot.
Thoma Csaba
8. számú körzeti képviselő

Idei tervek a 9. számú választókörzetben
A város 2011-ben pályázatot
nyújtott be a Nándorfehérvár
– Kossuth - Toldi utcák kereszteződésében kialakítandó nyomógombos lámpás gyalogátkelő-hely létesítésére, melyet elnyertünk. A pénzt csak
tavasszal lehet lehívni, amint
megkapjuk a támogatást, azonnal elkezdődhet a kivitelezés.
Előre is kérem a környék lakóinak megértését a kellemetlenségekért, erre a gyalogátkelőre
nagy szükség van.
A választókerületben a másik jelentős fejlesztés újabb két
utca szilárd burkolatának kiépítése lesz. A tervek szerint ebben
az évben a Csomádi és a Liszt Ferenc utca lakóinak régi vágya teljesül. Ez a beruházás is kényelmetlenségekkel jár majd – főleg
– az autósok számára, de a cél
érdekében bizonyára mindenki
elviseli a kellemetlenségeket.

Folytatódik a Kossuth utca
mentén futó terület rendezése.
Első lépésben kiemelték a betonoszlopokat és megszüntették
a drótkerítést, a csapadékvíz elvezetése gondot okozott, mert a
hepe-hupás területen, a felszín
alatt futnak közmű vezetékek (telefon, elektromos kábel, vízvezeték), ezért ideiglenes árkokat és
gyűjtőket alakítottak ki. A rendezési tervben szerepel a csapadékvíz elvezetésének végleges megoldása is, valamint zöld sáv kialakítása, amely csökkentené a forgalom zaját, a port és a kipufogó
gázok mennyiségét is.
Megoldásra vár az Ungvár utca
megnövekedett forgalmának a
csökkentése is. Amint elolvad a
hó, beköszönt a tavasz, megkezdjük – a terveket az utca lakóival
egyeztetve – a kivitelezést.
Folyamatban van a Szabadka
utcában a házi orvosi rendelő át-

adása, valamint a Tóváros patikába az OTP-bankautomata kihelyezése.
Szerepel a tervekben néhány
helyen járdaépítés, a szokásos
módon.
Bocsák Istvánné
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körzeti képvise
Március 14-én
Két pad a legjobb ötletért
A lakótelep szíve
a Katonadombon ünnepel a város Tisztelt
Olvasó, itt az ideje, hogy
Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Révdűlőiek!

Az elmúlt hónapokban sokan kérdeztek az avar és kerti hulladék
égetéssel kapcsolatban. Mely időszakban lehet égetni? Milyen körülmények mellett lehet égetni? Lehet-e egyáltalán avart égetni? stb. A felmerült kérdésekre az
alábbiakat közlöm.

Az avar-és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással, komposztálással történhet. Avar-és kerti hulladék égetése közterületen és a tömör, városias beépítésű, a Barátság út,
Krajcár utca, Fillér utca és a Kiserdő utca által körülhatárolt területen tilos. Nyílt téren csak növényi
eredetű hulladékot lehet égetni.
Lakott területen kívül is kizárólag avar-és kerti hulladéknak minősülő anyagot lehet égetni. Az
avar-és kerti hulladék égetése
minden évben kizárólag két időszakban megengedett: tavasszal
március 1-től május 15-ig, illetve
ősszel szeptember 15-től november 30-ig végezhető. Vasárnap és
ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos. A határidők kezdő-és
utolsó napján az égetés végezhető. Avar-és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak
olyan helyen szabad elégetni, ahol
az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. Az
avar-és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigo-
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rú betartásával égethető el. A füstképződés csökkentése érdekében
az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell,
s az eltüzelése csak folyamatosan,
kis adagokban történhet.
A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulla-

dék) égetni tilos. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festékét,
gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).
Örömmel tölt el, hogy az igazi tél és a hó beálltával nagyon
sokan választják kikapcsolódásul
a Katonadombot. Évtizedek óta
járnak ide szánkózni a gyermekek szüleikkel. Ilyenkor vidámság, nevetés, jókedv tölti meg
a környéket. Reméljük, ez az állapot még sokáig fennmarad és
nem kerül magántulajdonba a
terület.
Ezúton is szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a március 15-i ünnepség március 14-én, 11 órakor
lesz a Katonadombon, melyre szeretettel várjuk mindannyiukat.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel az idei évben is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették
(tel.: 30-528-4550, e-mail: vincze.
geza56@gmail.com).
Vincze Géza

a 2012-es esztendő feladatait magam elé tűzzem, s ebben szeretném kérni az itt élők segítségét,
javaslatait, ötleteit!
Ebben az évben szeretném, ha
a ’lakótelep szívének’ központja, a
Casalgrande tér megújulna, megszépülne! Mivel itt mindenki megfordul szinte naponta, szükségesnek érzem, hogy az eddiginél
nagyobb figyelmet és törődést
kapjon ez a terület. Vannak elképzeléseim arra, hogyan lehetne javítani a helyzeten, s ezt néhány
sorban le is írom Önöknek, de várom minden olyan polgár javaslatát, aki közös ügyeinket szívén viseli, és jó, megvalósítható gondolata van e probléma körben!
Magam azt szeretném, ha az
összes lépcső, feljáró, kis utacska, ami javításra szorul, megújulna! Elsősorban az idősek és kismamák számára teljesen biztonságos módon, vagyis ahová kell
korlát, kapaszkodó kerüljön, a repedések, puklik, gyűrődések tűnjenek el!
Ha ez meg van, legyen több virág, fa az erre alkalmas részeken,
s ide akár több pad elhelyezhető. Érkezett már jelzés arra, hogy
nem minden fajta pad megfelelő, ezért erre is figyelmet kívánok
fordítani.
Valamilyen módon a szökőkút
rendbetétele is időszerű, mert ez
ügyben is sok panasz érkezett.
Természetesen ezeket a munkákat a Polgármesteri Hivatal
szakemberei szervezik és bonyolítják, de szeretném kérni, hogy
az állandó lakossági kontroll is
működjön, vagyis jelezzék felém,
ha valami nem megfelelőt tapasztalnak!
Ahhoz hogy még inkább kedvet
csináljak e közös feladathoz, egy
kis játékot hirdetek a körzetemben élők számára! Aki olyan ötletet, javaslatot küld el számomra, mely szebbé, élhetőbbé teheti
központunkat, az egy sorsoláson
vesz majd részt, ahol a nyeremény
az lesz, hogy ő döntheti el, a kör-

zetben hova kerüljön kihelyezésre két pad és néhány facsemete,
s nevét, ha hozzájárul, egy kis táblán meg is örökíthetjük!
Levelüket a dkgesz@dunaweb.
hu e-mail címre, illetve a Garas
utca 4. postai címre várom, név és
lakcím legyen rajta, hogy nyerhessen! Határidő is kell, hiszen szeretném, ha meg is valósulna sok ötlet, ezért 2012. március 10-ig kérem elküldeni.
Érkezhet szóbeli javaslat, de
akár rajzos látványterv, vagy bármilyen számítógépes grafika is!
A végén néhány szó a közlekedésről, hiszen megjött az igazi tél,
ezért kérem Önöket fokozottan figyeljünk oda egymásra az utakon
is! Különösen az idősekre, gyermekekre, kismamákra, akik ilyenkor még nehezebben közlekednek, legyünk a szokottnál is türelmesebbek egymással!
Seltenreich József

A téli hidegtől védett
szökőkutat tavasszal felújítják.

lőink jelentik
A tavalyi esztendőhöz hasonló munkára, teljesítményre, illetve fejlesztésekre számíthatnak
a 6-os számú körzet polgárai. Elsősorban azoknak a lakóknak a
problémáit kell megoldani, akik
már 2011-ben vagy már azt megelőzően felkerestek és kérték segítségemet. Elsődleges szempont
az útépítési projekt és vele párhuzamban a járdaépítési hozzájárulás, remélhetően közterületen is
pl. Mányokii Ádám téri hulladékgyűjtő sziget, és a Klapka utcai
felüljáró közelében (2009-es megkeresések). Csapadékvíz elvezetés
megoldása – legtöbb esetben „K”
szegély –, szikkasztó kutak vagy
rácsos víznyelők kialakítása, árkok
mederlapozása, közvilágítási hálózat bővítése stb. (a helyszűke végett nem sorolom fel az utcák nevét, az érintett lakók tájékoztatása megtörtént).
És akkor a 2012. évi adózásról.
A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2011. december 15-i ülésén megtárgyalta a helyi telekadó, iparűzési adó és építményadó emelését. A következőkben
az építményadóval kapcsolatban
tájékoztatom Önöket.
Az előterjesztésben két határozati javaslatról kellett dönteni, az
egyik az adó összegének négyszeresét, míg a másik a hatszorosát
tartalmazta. A Bizottság az utóbbit élből elutasította, majd a négyszeres szorzóról folyt a polémia.
Az ülésen felmerült, hogy nem
lenne-e elég a kétszeres szorzó, illetve megkérdeztem, hogy ha az
építményadó emelését elfogadjuk, akkor a következő években
várható-e ismételt adóemelés. A
válasz nem késett, melyben tájékoztattak, hogy ha az állam nem

Várható fejlesztések az idei évben
Képviselői vélemény a 2012. évi adózásról
kötelezi az önkormányzatokat
adóemelésére, akkor az elkövetkező években nálunk sem várható
újabb adóemelés. A következőkben az egyes határozati javaslat
3:1 arányban elfogadásra került.
A délutáni Képviselő-testületi ülésen a városatyák 10 igen, 2 nem
és 2 tartózkodás arányában megszavazták az adóemelést. Az ülésen munkahelyi elfoglaltság miatt
nem tudtam részt venni.
Pár mondatban a tényekről.
1. Újabb adónem nem lett bevezetve, mivel az ebadót a Bizottság nem támogatta. Nincs kommunális adó, melyet azért emelnék ki, mert több helyen, és csak
egyet említve pl. a fővárosban,
Zuglóban bevezetésre került (az
új adónem összege 14 és 18 000
Ft. között van, melyet az ingatlan
mérete határoz meg, ráadásul a
nyugdíjas korosztálynak csak 30%
kedvezmény jár, nem úgy, mint
Dunakeszin, ahol 50%).
2. Az éves helyi adó maximumát
a kormány 1658 Ft/m2 összegben
határozta meg, de nálunk átlagosan 238 Ft/m2, ami a maximum
meghatározott összeg egynegyedét jelenti.
3. A környező településekhez
képest az elfogadott 238 Ft/m2
még így is alacsonyabbnak számít, mint pl. Gödön 280-800 Ft/m2,
vagy Veresegyházán, ahol 600 Ft/
m2, de ha egy kicsit távolabb megyünk, akkor pl. Érdet említve 400
Ft/m2 az összeg.
4. A bejelentett lakók közel fele
nyugdíjas, a meghatározott kedvezményeken felül 50% kedvezményben részesülnek.

Kemény tél – tavaszi kátyúzás
K. István Madách utcai lakos felhívta a figyelmemet, hogy kevés a köztéri szemetes a körzetünkben. Ezúton tájékoztatom, hogy a szemetesek beszerzése és kihelyezése folyamatos. Első ütemben a Tábor utca
Hunyadi utcáig tartó szakaszra, illetve a Madách utca elejére kerülnek
a köztéri szemetesek, kutyapiszok tartók, illetve padok.
Beköszöntött az igazi tél, elérte városunkat is a havazás. Az utcákat 10-20 cm-es hó fedheti. A Közüzemi Kft. tájékoztatása szerint, az
utakat éjjel és hajnali órákban tisztítják. A hideg tél, és az utak erős
igénybevétele miatt szükség van a kátyúk megszüntetésére, így a

5. 2012-től az ingatlanokra bejelentett személyekre a kedvezmény 1- 6 főt illet.
A 3-as pontra visszatérve joggal kérdezhetik, hogy vannak
olyan települések, ahol kevesebb
az építményadó? A válasz: igen…
van. De visszakérdeznék, hogy
tudják-e hogy léteznek olyan települések, ahol többet kell fizetni az
építményadóért, ráadásul nincsenek ilyen mérvű kedvezmények? A
válasz: igen… van. Gyakorlatilag
az Önkormányzat mit is csinál? A
jelenlegi gazdasági helyzetben,
a megszorítások idején továbbra
is zavartalanul szeretné működtetni a várost, és hangsúlyozom,
akar(!), fejleszteni. Ugyanúgy,
ahogy a többi „önkormi” is próbálja, annak ellenére, hogy a 2012-es
évben igen nehéz évre számíthatnak az önkormányzatok. Az előzőek okán Dunakeszi Város Önkormányzatának is kell egyet húzni a derékszíján, melyet nemcsak
a normatív támogatás, hanem az
évente egyre kevesebb összegben befolyt iparűzési adó is igazol, melynek a gazdasági válság a
felelőse.
Az építményadó emelését vizsgálva nézzünk egy élő példát, itt
van mindjárt az én esetem. Eddig 5 000 Ft. építményadót fizettem évente, most 20 000 Ft-ot kell,
két részletben (a 80%-os kedvezmény 4 főre vonatkozik, aktívak
vagyunk, nincs nyugdíjas). Gyakorlatilag havonta 1 668 Ft. az összeg,
tehát 417 Ft/hó fejenként. Azt hiszem, ez az összeg elfogadható és
ettől még nem ugrik ki a bicska az
ember zsebéből. Én személy sze-

rint fontosnak tartom Dunakeszi
fejlesztéseit, amihez szükség van
az emelésre, remélhetően sokan
gondolkoznak hozzám hasonlóan. Példaként említem, az egészséges életmód, a rendszeres mozgás érdekében már régebben jeleztem a város vezetőségének,
hogy télvíz idején a Piac melletti területen, a lakótelep szívében
egy nagyobb méretű korcsolyapálya kialakítását jónéven venné
a lakosság. A délelőtti tornaórák
keretében az óvodások, iskolások
a szabadban gyakorolhatnának,
mozoghatnának, kedvezményes
áron.
Végül egy példa a múltból.
2002 és 2006 között 162 utca
épült. Anno 40 000 Ft. hozzájárulás volt a befizetés összege ingatlanonként, mely összegből még
30%-ot, azaz 12 000 Ft.-ot visszaigényelhettek. Gödön 80, míg Fóton
100 000 Ft-ot kellett fizetni azért,
hogy végre valahára szilárdburkolatú legyen az utca. A dicséret utólag is, az Úthálózat Alapítvány Kuratóriumát illeti. Itt, Dunakeszin,
még is voltak kritikák (nem építő
jellegűek), amiket egyes emberek
szándékosan és bántóan, rendszeresen megfogalmaztak.
Ez már a múlté, pestiesen szólva „ez már történelem”, de úgy vélem, a mai napig sokan örülnek,
hogy végleg megszabadulhattak
a por és a sár rabságától. Pár év
múlva, a fejlesztések láttán, no és
persze a 2014-es őszi önkormányzati választásokat követően, már
hasonlóan fognak vélekedni az
emberek, az építményadó emelését illetően.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú körzet képviselője

tavasz kezdetével, több címen aszfaltozási munkálatok elvégzését
kértem.
Amennyiben Ön is fel kívánná, venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel kapcsolatban ezt megteheti az alábbi elérhetőségeimen:
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.
Tisztelettel:
Botka Gábor
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Sport- és Ifjúsági
tanácsnoki beszámoló
A 2011-es év új lehetőségeket, feladatokat hozott a
város sportéletének irányításában, szervezésében,
ezekről szeretném tájékoztatni az érdeklődőket,
sportbarátokat. A legfontosabb változás maga a
tanácsnoki rendszer működtetése, mely teljesen új,
a megszokott bizottsági rendszertől teljesen eltérő
munkát igényel.
Röviden néhány fontos ese- osztottuk meg az érintettekménnyel kezdem, mely meg- kel, sportvezetőkkel, egyesületi,
határozó volt az elmúlt évben: szakosztályi elnökökkel.
• Felállt a tanácsadói csapat,
• A költségvetésben meghatámely munkámat segíti, s emel- rozott összegekkel gazdálkodlett megszerveztünk egy vá- va, egy stabil, tervezhető műrosi sportkonferenciát, amelyen ködést biztosítottunk a sporttal
a legfontosabb elképzeléseket foglalkozók számára.

Pályázási lehetőség
az Erzsébet-program keretében

M

agyarország Kormánya kiemelt feladatának tekinti a szociálisan hátrányos helyzetűek megsegítését. Ennek szellemében
útjára indította az Erzsébet-programot, amelynek fő szempontja,
hogy a befolyt összeg kizárólag állami közfeladat ellátására fordítható. A szociálisan hátrányos helyzetűek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítésére a Kormány az Erzsébet-program
keretében első lépésként 2 milliárd forint értékben hirdet meg pályázatot. Pályázat útján állami tulajdonban lévő üdülőket vehetnek
igénybe:
• nyugdíjasok
• fogyatékossággal élők
• nagycsaládosok
• szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók
Dunakeszi Város Önkormányzata szívesen áll ilyen jó ügy mellé,
így szeretnénk segítséget nyújtani a pályázatok megírásában. A tájékoztatásban Juhász Ádám ad segítséget, akit hétfőtől csütörtökig
8:00-16:00, pénteken 8:00-12:00 között tudnak elérni a 06-27-542815-ös telefonszámon vagy a juhasza@dunakeszi.hu email címen.
A pályázatok a www.mnua.hu oldalról tölthetők le, leadási
határidő 2012. február 29.
Bízom benne, hogy minél több dunakeszi érintett tudja kihasználni a lehetőséget.
Dióssi Csaba
polgármester
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• Kijelöltük azokat az intézményeket, épületeket, amelyek
kifejezetten a sport céljait szolgálhatják a városban. Kinizsi
Sportpálya, volt mozi épülete, Duna parti tábor, Vasút utcai pingpong terem. S a legnagyobb előrelépést jelentő Vasutas Sporttelep önkormányzati tulajdonba kerülésének
előkészítése. Felülvizsgáltuk a
tornatermek és a Sportcsarnok
működtetését, ezek lakossági
használatának fokozottabb kihasználása érdekében.
• Felállt az a közalapítvány,
amely 2012-ben már pályázhat
az öt látványsport fejlesztési lehetőségeire.
• Előkészítettük, és a testület
el is fogadta a Városi Sportkoncepciót, amely minden sport
pályázat alapja.
• Szintén elfogadásra került
az általunk előkészített Sportrendelet, mely minden fontos
kérdést szabályoz e területen,
s a sikeres pályázatokhoz elengedhetetlen alapfeltétel.
• Sportágválasztót is rendeztünk, először a város történetében a Dunakeszi Feszt

keretei közt, s igen nagy sikere volt.
• Rendszeres megjelenési felületet, lehetőséget kapott minden sporttal foglalkozó egyesület, klub a Dunakeszi Programfüzetekben.
Ezekre az alapokra épült fel
a tevékenységem, s remélem
Önök is érzékelték a pozitív
irányú változásokat, vagy érzékelni fogják!
Különösen büszke vagyok a
Városi Pingpong Terem létrejöttére, mely országosan is kiemelkedő lehetőségeket biztosít e sportág kedvelői számára!
Szépen halad a Városi Harcművészeti Központ kialakítása is a Rákóczi utcában, amely
várja majd az összes e területen működő csoport, egyesület, tanfolyam sportolóit is!
Amit semmiképpen nem
mulaszthatok el az a köszönet.
Munkájukkal részt vesznek a
város sportéletének színesítésében, működtetésében, nélkülük semmit sem érne a tanácsnoki munkám! Köszönöm
szépen!
Seltenreich József

Nappali melegedő Tűzifa
soron kívül
a hajlék nélkülieknek
a rászorulóknak
Dunakeszin
Nyakunkon a kemény, hideg tél, fagyos nappalokkal, éjszakákkal.
Eddig is voltak hideg telek, így a jelenlegi mostoha időjárás sem
érte váratlanul a Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete munkatársait.
Miként a korábbi esztendőkben, úgy most is a rászoruló hajléktalanokat reggel nyolctól délután négy óráig várják a nappali melegedőben, tudtuk meg Molnár Sándornétól, a melegedő vezetőjétől.

S

ajnos változatlanul nincs hajléktalan szálló a városban, ám az
Önkormányzat szerződést kötött a fővárosban működő Myrai
Szent Miklós Alapítvánnyal, mely szerint
a település hajléktalanjai éjszaki szállást
kapnak budapesti központjukban. Minden nap délután négy órakor jön értük
egy kisbusz, és másnap reggel visszahozzák őket. Először tizenketten mentek oda
aludni, de viselkedési problémák miatt
néhányukat eltanácsolták, most kilencen
alszanak bent. A Lósport Vállalat vezetője, Bus Antal is évek óta lehetőséget nyújt
néhány főnek éjszakai alvásra, jelenleg két
idős, beteg ember él ezzel a lehetőséggel.
Sajnos hat fő jelenleg is kint alszik a szabad ég alatt, különböző helyeken. Vannak, akik elhagyott épületekben húzódnak meg, de akad, aki fűthető sátorban
tölti az éjszakát. Nappal többen bemennek közülük enni, fürdeni, ruhát mosni,
de van, aki nem akar emberek között lenni. Őket naponta felkeresik, ám ha valaki két nap után nem jelentkezik, azonnal
utánajárnak, hogy mi történhetett. Egyiküknek az önkormányzat első megkeresés után azonnal tüzelőt juttatott.
A melegedőben reggelit és ebédet kapnak, a bőséges, változatos meleg ételt változatlanul, nagyon kedvezményes áron
a Pléh Csárdától szállítják. Ha betegség

fordul elő, segítségükre vannak a közeli körzeti rendelőben Dr. Varga Eszter
és Dr. Herceg Róbert orvosok. És ugyancsak, szükség esetén elvégzik a szűrővizsgálatot a Városi Tüdőgondozóban.
Jelenleg 56 hajléktalanról tudnak a Vöröskeresztnél. Közülük többen folyamatosan a melegedőben töltik el napjaikat. Ám sokan betérnek reggelizni, ebédelni, aztán mennek a maguk útjára. Ha
akad a városban alkalmi munka, értesítik a szervezetet, s mindig vannak, akik
örömmel vállalkoznak dolgozni, egy kis
kereset reményében.
A folyamatos, lelkiismeretes gondoskodásnak is köszönhető, hogy Dunakeszin
évek óta fagyásból eredő haláleset nem
történt. S a legfrissebb hír, hogy február
első hétvégéjétől, amíg a rendkívüli hideg tart, a városi szervezet melegedője
szombat-vasárnaponként is nyolctól négyig nyitva tart.
Végezetül arra kérik a lakosságot, hogy
amennyiben felesleges meleg ruhájuk
van odahaza, juttassák el a Vöröskereszt
irodájába. S ha veszélyeztetett helyzetbe
került embertársukra akadnak, az ismert
telefonszámok mellett hívják a Vöröskereszt városi szervezetét is. (06-70-9338174; 06-70-933-8170; 06-27-351-177).
Katona M. István

Több tucatnyi rászorulónak az extra hidegre tekintettel az elmúlt hetekben soron kívül 5 mázsa fát szállíttatott ki az
önkormányzat – tájékoztatta lapunkat
Cs. Bíró Attila, a Közszolgálati Osztály és
Gyámhivatal vezetője.
Mint elmondta, példa értékű volt az
együttműködés a szociális intézményekkel és szervezetekkel. A nagy hidegben
tüzelő nélkül lévő emberek felkutatásában nagy segítséget nyújtott a Családsegítő Szolgálat és a Vöröskereszt helyi
szervezete. De a társadalmi szolidaritás
is aktívabbá tette a városban élő polgárokat. Többen is telefonon jelezték az osztályon, hogy aggódnak a rászoruló szomszédért vagy ismerősért. Minden portára
időben megérkezett a segítség, így a nagy
hidegben is biztosított volt a fűtési lehetőség, nem kellett fagyoskodniuk az érintetteknek a hideg lakásukban.

A gyors intézkedés életet menthet!
A február eleji nagy hidegben állampolgári bejelentés érkezett, hogy Gödön az alsói MÁV állomáson egy középkorú férfi tartózkodik. A kiérkező helyi
járőröknek elmondta, hogy nincs hova
mennie, és nagyon fázik – tudtuk meg
a Dunakeszi Rendőrkapitányság Megelőzési csoport tagjaitól, akik elmondták azt is, hogy a vacogó férfit a Vöröskereszt helyi szervezetének melegedőjébe szállították.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság járőrei munkájuk során visszatérően el-

lenőrizték illetékességi területükön lévő
vasútállomásokat. A Dunakeszi Gyártelepi vasútállomáson egy hiányos öltözetű nő ment oda hozzájuk, aki elmondta
nincs hova mennie, éhes és nagyon fázik.
A rendőrök a Menhely Alapítvány munkatársainak kiérkezéséig meleg itallal és
étellel látták el a rászoruló nőt a kapitányság épületében.
Névtelen állampolgári bejelentés arról tájékoztatta a rendőrség munkatársait, hogy Göd egyik utcájában az egyik
ház előtt 2-3 órája egy gépjárműben egy

férfi várakozik. A kiérkező járőröket a
férfi arról tájékoztatta, hogy kifogyott a
benzin az autójából és ezért várakozott a
nagy hidegben. A helyzet tisztázása után
a rendőrök az intézkedés keretén belül
segítettek a férfinak a biztonságos hazajutásban.
Dunakeszi Rendőrkapitányság Megelőzési Csoport munkatársai ezúton is
köszönik a bejelentéseket, kérik a lakosságot, hogy a jövőben is értesítsék őket,
ha segítségre szoruló, bajban lévő emberekre figyelnek fel!
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A házasság hete 2012

Munkában a
hókotrógépek

Richard Kane brit férfi és felesége kezdte el a Házasság hete elnevezésű
sorozatot több esztendővel ezelőtt Nagy-Britanniában. Kezdeményezésüket
hamarosan több európai ország átvette, azzal a szándékkal, hogy ne csak
a szerelmeseket ünnepeljük Valentin nap környékén, hanem egy hétre kiterjedően beszéljünk a szerelem kiteljesedéséről, a házasságról, ami akkor a
legcsodálatosabb, ha egy életen át tart.

A

zt is megtudtuk Szőke
Attila Szilárd dunakeszi református lelkésztől, hogy hazánkban 2008 óta
szervezik ezt a rendezvényt
szerte az országban. S az idei
évtől szeretnék hagyományként Dunakeszin is meghonosítani.
A megnyitóra február 12-én
került sor a városi Házasságkötő teremben, amelyen jelen
volt Dióssi Csaba polgármester, a városi szakszolgálatok
képviselői, a történelmi egyházak vezetői és tartalmas beszélgetésen vitatták meg a házasság intézményét. Megerősítették a mentális egészség fontosságát, s a gyermeknevelés
felelősségét. Elhangzott többek között Kopp Mária pszichológus professzor ide vonatkozó kutatására hivatkozva, hogy például a férfiak testi egészségének és az 55. évet
meghaladó életkorának megőrzésében fontos védőfaktor,
ha valaki házasságban él.
Dióssi Csaba megnyitó beszédében elmondta, hogy külön öröm számára, hogy a
rendezvényt megnyithatja, hiszen feleségével idén ünneplik a 20. házassági évforduló-
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jukat. Beszédében elmondta,
hogy véleménye szerint a házasság intézménye biztonságot nyújt mind a gyermeknevelésben, mind az egész család számára.
– A sorozatot elsőként városunk egyházaival összefogva szerveztük egy szűkebb
programmal, de jövőre szeretnénk tovább szélesíteni a
témaköröket – hangsúlyozta a lelkész. – Beszélgessünk,
gondolkodjunk arról, hogy
főleg a fiatalok körében hogyan népszerűsítsük a házasságot. Ezzel nem kívánjuk lebecsülni a házasságon kívüli együttélést, de azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a
házasság nagyobb biztonságot ad mindkét félnek és természetesen a gyermekeknek,
hiszen a családban élést semmi más nem pótolhatja. A házasság évezredek óta a legtermészetesebb és legerősebb közösség, és mindenképpen azt
kell szorgalmazni, hogy az is
maradjon.
Megbocsátás és megújulás címmel sajátos, személyes
hangvételű előadást tartott
február 14-én este az érdeklődőknek Dr. Csókay András, az

ismert keresztyén agysebész
és felesége Ajtay Daniella.
Kendőzetlen őszinteséggel beszélték el házasságuk történetét. Tizenhat évesen diákszerelemmel indult kapcsolatuk,
majd több év után végül ös�szeházasodtak, született három gyermekük, ám negyven évesen Csókay András
elhagyta a feleségét. Négy év
különélés következett a maga
drámai mindennapjaival, végül visszatért a családjához. S
a visszatérésben komoly lelki
segítséget jelentett a vallásos
hit mindkettejük számára.
Történetüket közösen, a ma
már ismét boldogan együtt
élő házaspár mondta el, tanulságként hangsúlyozva, hogy a
megbocsátás, a megbánás eredője lehet a megromlott kapcsolatok megújulásának.
A rendezvénysorozat február 15-én Dr. Szarka Miklós református lelkész, pár- és családterapeuta Házastársi kapcsolatok erőforrásai címmel
folytatódott, majd 19-én a történelmi egyházak templomaiban házastársi eskük megerősítésével zárult.
Katona M. István
A szerző felvétele

A Dunakeszi Közüzemi Kft.
munkatársai három Mercedes típusú gépjárművel, egy
tolólappal felszerelt traktorral
és két járdakotró kisgéppel folyamatosan tisztítják a hóval
fedett városi utakat – tájékoztatta lapunkat Bauer Márton
szállításvezető. Mint megtudtuk a város 240 kilométer hos�szú szilárd burkolatú útjait teszik járhatóvá a munkagépek,
három négyfős csapat pedig a
járdát és az autóbuszmegállókat kézi erővel tisztítja meg a
lehullott hótól.
Régi gyakorlat szerint a hókotrógépek első körben a főútvonalakat, a buszjáratok
útvonalát, a Budapestről és
Fótról bevezető utakat teszik
járhatóvá. – Ezeket az utakat
azonban csak akkor tudjuk
csúszás-mentesíteni, ha a havazás első hat órájában minimum ötször letoljuk, leszórjuk
róluk a szilárd halmazállapotú
csapadékot. A második körös,
gyűjtőutakra a második hat
órában jutunk el. A harmadik
körbe tartozó utak - amelyekben csak az ott lakók járnak
– másnap kerülnek sorra, de
csak akkor, ha eláll a hóesés –
húzta alá Bauer Márton.
A szállításvezető érdekességként elmondta, hogy egy
munkagép óránként egy irányba - szóróanyag felrakással és
kivonulással együtt - maximum 8 kilométert tud megtenni. Az első körös utakon az
első hat órában a három Mercedes hókotrógép mintegy 60
kilométer városi utat tesz járhatóvá.
A jelentős havazás ellenére eddig – február 17-ig – mindenhol járhatóak voltak a városi utak, a téli időjárás miatt
szerencsére baleset sem történt.
(B. Szentmártoni)

Egy évszázad az élet sodrásában
A 100 éves Könczöl Károlynét köszöntötte Dióssi Csaba polgármester

A

léptek be a tsz-be, miközben
j á ndékcsomagga l Minden hivatali külsőséget mellőző, meghatóan
gazdálkodtak a visszaadott
kedveskedtek az szép emberi gesztusok kíséretében köszöntötte
földön.
ünnepeltnek a Pol100. születésnapja alkalmából Könczöl Károlynét
Erzsi néni 1981-ben ismét
gármesteri Hivaözvegy lett, egyedül maradt
tal Szociális- és egészségügyi a város polgármestere. Dióssi Csaba kedves szavakkal méltatta a szép korú hölgyet. Tisztelete
a Balaton melletti kis faluOsztály munkatársai is.
ban, mert Éva már a saját útErzsi néni a Balaton közeli jeleként virágcsokrot és emléklapot nyújtott át
ját járta. A Magyar Posta ViFülén született és élt egészen Erzsi néninek. E jeles ünnep alkalmából tolmádéki Igazgatóságán dolgoaz ezredfordulóig, amikor 88 csolta a miniszterelnök jókívánságát és átadta a
zott előbb Székesfehérváron,
éves korában Éva lányához
kézjegyével ellátott emléklapot a Barátság úti
majd Budapesten. Megkedköltözött Dunakeszire.
velte a fővárost és környékét,
Tekintete és emlékeze- lakótelepen élő asszonynak.
ezért 1982-ben Dunakeszin, a
te még ma is élénk, szavait
Barátság úton vásárolt lakást.
hallgatva elénk tárulnak az
Édesanyja 88 éves koráig akelmúlt évtizedek egymásra
tívan művelte a fülei kertet,
rakódó életképei. Erzsi néni,
akkor agyvérzést kapott, háés lánya, Brajerné Könczöl
rom hónapig mozdulni sem
Éva idézi fel a viharaival és
tudott. Ekkor vette maga
örömeivel teli 20. századot.
mellé lánya, aki hálás szavakMég csak 2 éves volt, amikal beszélt az édesanyját gyókor 1914-ben, az I. világhágyító, „talpra állító” Németh
ború áldozata lett édesapja.
Ágnes doktornőről.
Huszonhét évesen özvegyen
Erzsi néni nagy szeretetben
maradt édesanyja nagy szeél lányával és diplomás unogénységben nevelte fel őt és
kájával, mindene megvan,
három fiútestvérét.
csak a régi beszélgetőtársak
A korabeli Magyarország
hiányoznak.
fiataljaihoz hasonlóan ő is
A nagycsalád – ahogy az
korán kenyérkeresővé vált.
időjárás jobbra fordul – FüTizennégy évesen már egy
orvos család három gyermekére vigyá- férfi testvére mellett első férje is odave- lén jön össze majd, hogy köszöntse a 100
éves Erzsi nénit, aki szerint hosszú életézott, hogy segítse családjuk megélheté- szett a II. világháborúban.
Második férjével, Éva édesapjával nek egyik titka, hogy mindig jó volt a husét. Később a katolikus egyháznál is besegített a mindennapi teendők ellátásába, 1950-ben fogadtak örökhűséget. Erzsi mora…
Szerkesztőségünk nevében szeretettel
az esténként hazavitt élelem nagy kincs néni élettörténetét végiggörgető Éva vissza-visszakanyarodott az ötvenes évek- köszöntjük Erzsi nénit, boldog születésvolt a testvérek számára.
A gyermekéveket sem a felhőtlen bol- hez, a téeszesítés korszakához. A kor vál- napot kívánunk!
Vetési Imre
dog felnőtt esztendők követték. Három tozó, viharokkal terhelt éveiben kétszer

„Viszik, mint a cukrot!”
Rendőrségi tanácsok – jó tudni!
Az ön gépkocsija is lehet áldozat, tegyen
ellene! Hasznos tippek, melyek előnyére válhatnak a tolvajokkal szemben. Az
alapvető védelem titka a szabályok betartása, melyek általában kis befektetést és
figyelmet igényelnek.
Kezdjük a gépkocsi vásárlásánál, ahol a
legnagyobb esélye van, hogy kiszűrje a lopott gépjárművet. Mindig kérje a jármű
okmányait, és lehetőség szerint vigyen
magával szakembert, aki a gépjárművet
átnézi – javasolják a Dunakeszi Rendőrkapitányság Megelőzési Szolgálat munkatársai.
Napjainkban egyre több kocsit törnek fel

és lopnak el. Az alapvető szabályokat maga
a tulajdonos vezeti be a saját védelme érdekében. Ezek lehetnek mechanikai és elektronikai védelmi módszerek. Mechanikai
védelmi módszerek a zárvédelem, kézifékzár, sebességváltózárak, kormány és pedálzárak, motortér-zár, de a biztonságos
parkolásról sem feledkezünk meg. Amen�nyiben van rá lehetősége, őrzött, zárt parkolóban, garázsban, kertben, kamerával
megfigyelt területen parkoljon.
Elektronikai védelmi módszer az autóriasztó, melynek célja a tulajdonos és környezete értesítése a jogtalan támadásról,
amely hangjelzéssel jár. Azonban meg

kell említeni a fejlődő riasztók előnyét,
melyek hallhatatlan rádióhullámokkal
hívják fel a tulajdonos és más illetékes
szervek figyelmét, az esetleges gépkocsi
feltörésre, illetve eltulajdonításra. A tulajdonos védelmét szolgálják az úgynevezett rablásvédelmi funkciók, amelyek aktiválása esetén GPS jelzést adnak a központnak és meghatározott idő elteltével
megállítják az eltulajdonított autót.
Alkalom szüli a tolvajt! A mechanikus
védelmi módszerek sajnos nem védenek
a kifosztástól. Ne hagyja értékeit a gépjárműben, és mindig ellenőrizze a nyílászárók zárt állapotát, valamint az indítókulcsot tartsa magánál. A legnagyobb
biztonság azonban a különböző alapelven működő eszközök és berendezések együttes alkalmazásával érhető el –
hangzik a Dunakeszi Rendőrkapitányság
Megelőzési Szolgálat munkatársainak tanácsa.
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ELSŐ DUNAKESZI VIADAL

Élő történelem a Katonadombon
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar nemzet egyik legmegrázóbb és legfelemelőbb
történelmi eseménye, melyre az utókor mindenévben méltóképpen emlékezik. Dunakeszi Város Önkormányzata idén a korábbi ünnepségek tapasztalatait is hasznosítva új környezetben és teljesen új
formában tiszteleg a hős honvédek emléke előtt.
- Nemcsak tartalmában, de
formájában is új módon kívánunk megemlékezni nemzeti ünnepeinkre, a magyar
nemzet kiemelkedő történelmi eseményeire – tudtuk
meg Csoma Attilától, a városi
Programiroda vezetőjétől.
- Az első igazán látványos,
és reményeink szerint közönségvonzó
megemlékezést március 14-én rendezzük a Katonadombon, ahol a
magyar honvédseregek és az
osztrákok újra megvívják a
163 évvel ezelőtti csatát. Hagyományteremtő szándékkal már tavaly március 15én is meghívtuk a Váci Huszár és Nemzetőr Bandériumot. A díszruhába öltözött
huszárok mellett a megemlékezés másik különlegességeként először dördült el díszlövés Dunakeszin.
Az emlékezés új formájával
úgy szeretnénk élményszerűbbé, élővé alakítani ünnepeinket úgy, hogy megőrizzük méltóságukat is. Nem
titkolt célunk, hogy – a történelmi ismeretek közvetítése mellett - elsősorban a fiatalok számára szeretnénk
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maradandó élményt szerezni, érdeklődésüket ráirányítani történelmünk jeles eseményeire.
Az első látványos történelmi emlékezésen a honvéd hagyományőrző szervezetekkel
együttműködve hagyományőrző műsort mutatunk be,
melyet március 14-én 11 órától a Katonadombon tekinthet meg a város lakossága. A
Duna-parti lankán helyezzük el a honvéd és az osztrák tábort. A történeti ismertető után a hagyományőrzők
harci bemutatóját tekinthetik
meg az érdeklődők, amelyben az osztrák „sereg” rajta
üt a magyar táboron. A műsorban lesznek gyalogos honvédek, huszárok, ágyús tűzpárbaj is, amelyben pirotechnikai eszközöket is bevetnek.
A csatában végül a város iskoláinak a diáksága is szerepet kap majd, ők is részt
vesznek a mini-ütközetben
– avatott be a „harci titokba”
Csoma Attila.
A csata után a jelenlévők kipróbálhatják a hagyományőrzők fegyvereit és lovagolhatnak, mint tavaly.

- Természetesen az ünnepi
tiszteletadás sem maradhat
el. A város, az intézmények
és a civil szervezetek március
15-én 10 órakor helyezhetik
el a megemlékezés koszorúját a Március 15. téren. Ez az
esemény azonban egy néma
főhajtás lesz a hősök előtt,

csakúgy, mint ahogy október
23-án, az állami koszorúzáskor. A város lakosságát természetesen mindkét megemlékezésre tisztelettel hívjuk és
várjuk – mondta Csoma Attila, a városi Programiroda
vezetője.
A szerk.

EGY FIATAL,

AKI ITT KÖTÖTTE KI A BÁRKÁJÁT
Vannak emberek, akiknek az élete már egészen fiatalon eldőlt. A lelkében, egész lényében érzi, tudja, mivel, kivel kell
majd foglalkoznia. Ritka az olyan fiatal, a húszas éveinek
legelején járó fiatal, aki a gyerekekkel való foglalkozást
tekinti élete céljának, illetve az elesettek, kisebbségben
lévőknek szeretné egy kicsit bearanyozni a mindennapjait.
Ő nem más, mint Apáti Enikő.
Amikor a nagymama ifjú asszonyként férjével Dunakeszire költözött
1966-ban, még nem gondolta volna azt, hogy családjának akár végleges otthont is talált az akkor kis
híján még inkább falunak számító
településen. Amikor ez eszébe jut
a Pető Intézet harmadéves konduktor-hallgatójának, Apáti Enikőnek,
amikor lelki szemei előtt látja azt,
amikor még Dunakeszi lakói közül
szinte mindenki ismerte egymást,
nem is akarja elhinni, hova fejlődött, nőtt ez a város.
„Infrastrukturálisan,
ellátás
szempontjából kifejezetten jó a
helyzet, főleg, más, távolabbi vidéki
területekhez képest. Ennek nagyon
örülök, legfeljebb azt sajnálom itt
legbelül, hogy az a nyugodt, vidéki
hangulat már a múlté, ami nagymama fiatalságát jellemezte” – fogalmazta meg érzéseit a város fejlődésével kapcsolatban Enikő.
Sosem felejti el a Radnóti Miklós Gimnáziumban eltöltött éveket,
hisz az ottani programok egyrészt
nagyon fontosak, és egyben nélkülözhetetlenek egy Dunakeszin élő
fiatal számára. Az itt szerzett élmények, valamint az otthonról hozott neveltetés, illetve a gyermekek
sorsa iránti érdeklődés miatt Enikő
már most úgynevezett gyerekklubot tart 5 és 12 éves kicsik számára
a Szent Mihály Templomban.
„A kicsik adták az ötletet, mégpedig Noé történetéből merítve, hogy
a klubunkat Bárkának neveztük el”
– árulta el a 21 éves lány, aki Pápai
Melindával és Horváth Lucával tartja közösen a foglalkozásokat.
És Enikő bárkája bizony halad a
maga útján, és úgy érzi, manapság
már egyre több helyen érdemes kikötnie Dunakeszin, hiszen egyre
több olyan programot szerveznek

itt, ami a fiatalokért, az ő kedvükért
szerveződik. Abban azonban még
nem teljesen biztos, hogy kizárólag
a gyermekek – óvodás és kisiskolás
– tanításában és okításában képzeli el a jövőjét, hiszen a pedagógusi
pálya minden szépsége és gyötrelme mellett érdekli a kisebbségek
sorsa, élete is.
„Tény, a gyermekek tanítása, a
velük való foglalkozás mindennél
fontosabb számomra, ám a továbbtanulásról sem tettem még le, és a
sok lehetőségem közül talán a kisebbségpolitikát hallgatnék a legszívesebben” – árulta el Enikő.
Hogy mikor dönt? Nem tudja, azt
viszont igen, hogy az egyre jobban
szépülő Duna-parton, főleg, ha az
időjárás is kegyes, szívesen sétál,
kerékpározik.
„Lassan úgy néz ki, ahogy annak
ki kell néznie, hogy az emberek szívesen töltsék itt az estéiket” – jelentette ki a 21 éves egyetemista.
Úgy tűnik, Dunakeszin a jövő már
elkezdődött…
- molnár -

EGY GÖDI,

AKI OTTHON ÉRZI ITT MAGÁT
Amikor kisgyermekként elkezdett a település csapatában
focizni, még nem gondolta, hogy gödi lakosként szinte
minden Dunakeszihez fogja kötni. Húsz éve vezeti a város
teniszéletét, sőt tíz esztendeje ő üzemelteti a Vasutas
pályáit is. Bogyó László úgy véli, a város előnyére változott
meg az elmúlt időszakban, és a dinamikus fejlődésnek nincs
még vége. Családi kapocs is ideköti már, ugyanis fia és két
unokája Dunakeszin él.
– Ha valaki Dunakeszin a teniszről kezd el beszélgetni, óhatatlan, hogy előbb-utóbb Bogyó
László neve ne kerüljön elő. Mióta áll a város fehér sportja élén?
– Éppen kerek évfordulója volt
tavaly, ugyanis az itteni teniszszakosztályt 1991 óta vezetem,
igaz, 2002-től, amikor a Dunakeszi Vasutas klub vezetői minden
szakosztályt önálló életre engedtek, előbb vállalkozóként, később,
2004-től egyesületi vezetőként a
pályákat is én üzemeltetem a családom segítségével. Reggel hattól
este nyolcig a pályán vagyunk a feleségemmel, hogy azok, akik idejárnak játszani, mindig rendet és
tisztaságot találjanak.
– Mióta él ebben a gyönyörű
Dunamenti városban?
- Bevallom, én nem itt lakom,
hanem a szüleimtől örökölt gödi
házban, de Dunakeszihez már kisgyermek korom óta kötődöm. Itt
kezdtem el focizni, majd Vácra kerültem, ahol a nagyobb labdát jóval kisebbre cseréltem, azaz elkezdődött a sírig tartó szerelem a tenisszel. Majd visszatértem Dunakeszire, és azóta is itt dolgozom.
– Mondhatom ezek szerint,
hogy a város fejlődését félig kívülállóként szemléli, éli meg?
– Én nem kívülállónak érzem
magam, hisz gödiként én itthon
vagyok Dunakeszin, ráadásul a
fiam és két unokám is itt lakik,
akiknél rengeteg időt töltök el a
feleségemmel együtt. Örömmel
látom, hogy a mostani városvezetés igencsak fogékony arra, hogy
mire van az itt lakóknak szüksége. Mivel a sporthoz is közel állnak, így ezen a téren is jelentős a
fejlődés. Nagyon jó úton jár a tele-

pülés, mert gondolkodásban, szervezésben hatalmas előrelépés tapasztalható, de ugyanígy csak jókat tudok mondani az úthálózatok
fejlesztéséről, valamint az egyre
több szabadidős programokról.

– Miben lát meg fejlődési lehetőséget?
– Szinte mindenben, hiszen Dunakeszi népszerű és nagyon jó
fekvésű település, és ennek is köszönhetően folytatódhat az egykét éve elindult dinamikus fejlődés. A lakosság létszámának megnövekedése azért pár problémát
a felszínre hozott, mint például a
forgalom megnövekedése, az ellátásban, az oktatásban és a sportban is, és a város fiatal vezetésének ezt kell megoldania az előttünk álló időszakban.
- molnár -
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BÁLI SZEZON

A farsangi báli szezon évről-évre a bálok,
álarcos bálok és mulatságok időszaka, amelynek
természetesen elmaradhatatlan kellékei a díszes
öltözékek mellett az erre az időszakra jellemző
ételek is, amilyen például a fánk.

A

farsangi
időszak
hossza évenként változó, de általánosságban elmondható,
hogy január 6-tól, vagyis vízkereszttől hamvazószerdáig
tart. Hamvazószerdát pedig
a negyven napos böjt követi,
amely egészen húsvét ünnepéig eltart.
Magyarországon a busójárás a legismertebb álarcosmaszkos ünnep. Míg hazánkban elsősorban a báloké a főszerepe, addig külföldön inkább a karneválok ideje esik
erre az időszakra.
Úgy gondolom, hogy méltán híres a riói vagy a velencei
karnevál is, ahol nem csak a
helyiek szórakoztatására járják a szebbnél-szebb ruhákba beöltözött személyek a város utcáit, hanem számtalan
turistát is a helyszínre csábít
a rendezvény, amely ma már
igazi télvégi látványosságnak
számít.
A farsangi időszak a téltemetés időszaka, a mulatozásra jó alkalmat adnak az ilyenkor megrendezésre kerülő bálok. A bál kifejezés az olasz
táncolni szóból ered és egy
olyan zártkörű rendezvényre utal, amely tulajdonképpen egy ünnepélyes és elegáns
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táncalkalom esetenként szórakoztató műsorokkal kiegészülve.
Dunakeszin az általános iskolák, valamint a gimnázium évenként megrendezett
hagyományos báljai egyaránt
magas színvonalú szórakozási lehetőségre adnak alkalmat februárban. Emellett természetesen civil, illetve egyéb
szervezetek is megrendezik
szokásos éves mulatságukat a
báli szezon ideje alatt.
Maga a báli etikett évtizedek óta változatlan, az elegáns
megjelenés kötelező, csupán
az évenként eltérő divat és
a ruhák szabása változik, ez
utóbbi is leginkább a női ruhák esetében.
Véleményem szerint a helyi
bálok mindig közvetlenebbek,
valamint lazább hangvételűek
a megjelenés szempontjából
egy olyan nagyszabású országos rendezvénnyel szemben,
mint például az operabál.
A ma divatos élénkebb
színek mellett természetesen mindig tökéletes választás a fekete és a szürke estélyi
ruha, amely szinte soha nem
megy ki a divatból. Így volt ez
idén is.
Legindi Tímea

Fülére költözik, ezért árulja
Dunakeszin lévő házát
Bajor Imre

„Most képtelenség
két háztartást
fenntartani”
A gazdasági válság senkit sem kímél, nincs tekintettel semmire és senkire. Ugyanúgy áldozatul
esett már a krachnak idős nyugdíjas, ereje teljében lévő fiatal, egyedülálló vagy családos, civil
vagy éppen ismert ember. A népszerű színművész,
Bajor Imre többszörösen is megérezte a válságot,
hisz az étterme után most a Dunakeszin található
házától is kénytelen elbúcsúzni.

E

gy ideje már igencsak
rájárt a rúd Bajor Imrére. A népszerű színművész a gazdasági válság kezdete óta rengeteget vesztett már
eddig is, hiszen Kicsihuszár
nevű éttermét el kellett adnia. Majd az sem segített rajta, hogy az RTL Klub szintén
megtakarításokra hivatkozva tavaszig felfüggesztette a
Heti hetes műsorát, melynek
Bajor oszlopos tagja volt. Információk szerint a szereplők
havi több százezres bevételtől
estek el, így nem csoda, hogy
nemrég a színész a saját költségvetésének visszaszorításáról nyilatkozott.
„Sajnos képtelenség két háztartást fenntartani egyszerre. Szelídebbre kell venni a figurát! Nemcsak nekem megy
érezhetően rosszul, de jóval
kevesebbet hívnak saját műsorommal is fellépni. Csak
néha érkezik felkérés, ám
megértem: ahogy én, a közönség is inkább a villanyszámlát igyekszik kifizetni
szórakozás helyett” – fogalmazott a Blikkben Bajor.
A színész tényleg komoly
megszorításokra
kényszerül, ugyanis az étterme után
a Dunakeszin található nyolc
szobás, úszómedencés, több
mint 300 négyzetméter alapterületű, mesés kialakítású
két önálló házból álló komplexumot is árulja. Az ingatlant jóval áron alul, 43 millió
forintért hirdetik, ám a mai

A Dunakeszi Programiroda
február-márciusi 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
Uray György Színház: Hans
Sachs: Bolondtalanítás
Időpont: február 24. péntek
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.
„Variációk egy
fekete zongorára”

világban még így sem biztos,
hogy sikerül rá vevőt találni.
Bajor ugyan korábban tervezte, hogy végleg leköltözik
Fülére, ám azt nem hitte volna, hogy Dunakeszin található otthonát áruba kell bocsátania. Színésztársai és családja is aggódik Bajorért, akit
mentálisan nagyon megvisel
mostani helyzete.
„Borzalmas helyzetbe került
a volt párom, sajnálom, de
valóban meg kell válnia családi házától. Csak attól félek,
hogy ebben a válságban nem
fogja tudni eladni. Már arról
is beszéltünk, hogyan fog találkozni a gyerekekkel, ha elköltözik. Mi Fóton lakunk,
de én is szívesen leviszem
majd őket hozzá” – árulta el
a Kiskegyednek Hámori Eszter, a színész volt felesége, két
gyermekének édesanyja.
- molnár -

Időpont: február 24. péntek
18:00 óra
A Zene és képzőművészet rendezvénysorozat keretében a MAE Fotóművészeti Tagozat tagjainak
fotó kiállítása a Farkas Ferenc
Művészeti Iskolában. A kiállítást
Tóth József (Füles) nyitja meg. A
hangversenyen a Művészeti Iskola zongora szakos növendékei
közreműködnek.
Információ: Czermann Cecilia
(70/339-93-71).
Szent István Bál
Időpont: február 25. szombat
19:00 óra
Jótékonysági bál a DOK Szent István Általános Iskolában.
Hagyományos szülői jótékonysági bál, sztárvendéggel, színvonalas műsorral, tánccal és finom vacsorával.
Információ: Mittli Adrienn, Domokos Ágnes (27/341-716).
Uray György Színház –
„Árvaságaink”: Márai
Sándor: családügyi kérdés
Időpont: március 2. péntek
19:00
Egymásra talál-e az élete delén
túllépő, árva lelkű férfi és nő? A segítség közelebb van mint gondolnánk.
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ,

Állomás sétány 17.
Telefonszám: 06-27/ 543-225
Belépő: 1000 Ft
Véradás
Időpont: március 6. kedd 10:0013:30 óra között
Bombardier Véradás a VOKE József Attila Művelődési Központban.
Örkény István:
Egyperces novellák
Időpont: március 8. csütörtök
18:00 óra
Örkény István születésének 100.
évfordulója alkalmából rendezett
előadás a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban. Örkény István: Egyperces novellák.
Előadja a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. SZÍN-FOLT Társulata. Rendező: Hoványné Martikán
Erika.
Információ: Csonka Mária,
csonkam@mail.dkvk.hu,
(27/351-518).
Jótékonysági koncert
Időpont: március 16. péntek
18:00 óra
Ránki Dezső, Klukon Edit zongoraművészek és Ránki Fülöp hangversenye a VOKE József Attila Művelődési Központban.
Jótékonysági koncert a Farkas Ferenc Művészeti Iskoláért, amelyen
a Ránki család zongorázik.
Információ:
Czermann Cecilia (70-339-93-71).
Szabó Magda: A hallei
Időpont: március 16. péntek
19:00 óra
Rendező: Uray Zsuzsánna
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ,
Állomás sétány 17.
Belépő: 1000 Ft.
Katáng Zenekar –
Dombon törik a dió
Időpont: március 20. kedd 9:30
Bonbon Matiné a VOKE József Attila Művelődési Központban. Katáng Zenekar – Dombon törik a
diót – verses zene.
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ,
Állomás sétány 17.
Belépő: 900.-Ft.
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Schwabmünchen - Dunakeszi:
közös Rotary támogatás
A gödi TOPhÁZ ebédlőjét a Rotary Klub Dunakeszi
német barátai segítségével újracsempézte,
kifestette és berendezte 120 db vadonatúj székkel
és 21 db asztallal. Az esemény jelentőségére való
tekintettel az átadási ünnepségen részt vett a
magyarországi kormányzó, Balogh György is.

A

lkalom nyílt a TOPhÁZ
mindennapi életébe bepillantani az intézet falai közt tett séta során. A kor-

mányzó megtekintette a 2009ben elkészült lépcsőliftet és a
Rotary támogatását jelző emléktáblát. Természetesen jelen

voltak a német barátaink is,
akik - egy közös ebéd után részt vettek a 14. alkalommal
megrendezett jótékonysági
Rotary bálon is.
A bál fővédnöke Erdei
Zsolt, a népszerű Madár volt,
védnöke pedig Kránitz Péter
alkormányzó. A jól sikerült
rendezvény sorozat jó példa arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben sem szabad

A szépséget díjazták
Galambkiállítás a dunakeszi művelődési központban
Február első hétvégéjén rendezte meg kétnapos, már hagyományos galambkiállítását a Magyar Röpgalambtenyésztők Országos Egyesülete a József Attila Művelődési Központban. A helyszínről, a feltételekről elismerően nyilatkozott Schneider
Gyula elnök, hangsúlyozva, hogy az évente megrendezett két kiállításuk közül a
dunakeszi biztosítja a jobb feltételeket.
Bár a postagalambok talán ismertebbek
– a pergő galambok nyilván látványosabbak -, a röpgalambok közül a magyar magasröptű keringő, mint Schneider Gyula mondta, a világon egyedülálló. Ezért is
nyilvánította nemzeti közkinccsé az országgyűlés 2004-ben. A röpgalambok három-négyezer méter magasságba is képesek felemelkedni, a hosszú röptűek akár
tíz-tizenkét órát is a levegőben tudnak tölteni. A kiállításon részt vett a tizenhét tagot számláló Dunakeszi Röpgalamb Egyesület is, és – mint Horváth Ferenc elnök elmondta – olyan galambfajtákat is elhoztak
a kiállításra, amelyeket Dunakeszin eddig
még nem láttak.
Az alelnök szerint, hogy kiből lesz elis20 Dunakeszi Polgár

mert galambász, az szerencse és hozzáértés kérdése, bár aki gyermekkora óta csodálja e madarak röptét, mint a dunakeszi Szép Eduárd, az valószínűleg mindig
is megmarad galambásznak.

A kiállításon az elismeréseket, díjakat viszont – mivel a teljesítmény helyben
nem volt mérhető - a galambok szépsége
alapján osztották ki. Schneider Gyula elnök elmondta, hogy az értékelésnél a fej, a
szem, a csőr, a karom, az izomzat, a tollazat egyaránt közrejátszik a megítélésben.

magukra hagyni a hátrányos
helyzetűeket.
Köszönet illeti mindazokat,
akik jelenlétükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Kérjük Önöket, hogy a Rotary
Club Dunakeszi tevékenységét kísérjék figyelemmel a
www.rotary-dunakeszi.hu
weboldalon.
Dr. Déry Tibor

Három kilométerrel
bővült a kerékpárúthálózat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyert, több mint 111 millió forintos európai uniós támogatással megvalósult fejlesztés rövidesen „papíron” is
befejeződik. Az önkormányzat lehívta a
beruházási költségekre jutó támogatás
utolsó részletét és benyújtotta záró beszámolóját a támogatáskezelő Pro Régió
Kft-nek.
A benyújtott dokumentumok elfogadását követően lezárásra kerül az önkormányzat legjelentősebb 2011. évi közlekedési projektje. A 2011. május 17. – 2011.
augusztus 15. között megvalósult fejlesztésnek köszönhetően, a város legforgalmasabb főútja mentén több mint 3 kmrel bővült a kerékpárút hálózat, 117 db
kerékpártároló, egy új autóbusz öböl, három autóbuszmegálló és 36 db parkolóhely létesült.

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 munkáltatómat bepereltem, mert 8 órás munkavégzés helyett naponta 12
órát kellett dolgoznom, illetve a hétvégéken is dolgoztunk, amikor a munkáltatóm úgy döntött, hogy a sürgős
munka miatt feltétlenül be kell menni a munkahelyemre. Ezt követően természetesen csak a minimálbért fizette
meg a részemre, a bírónő azt kéri, hogy
igazoljam a túlóráimat, az ezt bizonyító jelenléti ívet viszont a munkáltatóm
őrzi, mit tegyek?
Tisztelt Olvasó! Az Ügyvédi Irodám
működése során egyre többször találkozom azzal, hogy az Ügyfeleim
a munkavégzésük során valamilyen
eszközzel (mobiltelefon, fényképezőgép, fénymásolás stb. ) rögzítik a jelenléti ívek tartalmát. Az Ön munkatársai között is elképzelhető, hogy van
ilyen munkavállaló… mindenképpen
érdeklődjön tőlük.

Egyebekben a munkaügyi per során a
munkáltató kötelezettsége a jelenléti
ív becsatolása az eljárás során a bíróság, illetve az Ön részére, amennyiben
ezt nem tudja teljesíteni a bíróság felhívására, akkor az ebből eredő következményeket is vállalnia kell, azaz az
Ön rendkívüli munkavégzéssel töltött
munkaideje vonatkozásában az Ön állításával szemben nem tud megfelelő
bizonyítékot állítani, mely az Ön igazságát megkérdőjelezhetné. Ha egyáltalán nincs semmiféle okirat már meg
a munkavégzéséről, akkor esetlegesen
tanúbizonyítást tud felajánlani, azaz
a munkatársai igazolják a munkavégzését, de ez roppant nehéz, hiszen
adott esetben visszamenőleg akár 3
évre kell igazolnia a tanúknak, hogy
adott napon milyen munkakezdettel dolgozott, illetve hány órát töltött
rendkívüli munkavégzéssel. Ez szerintem lehetetlen (nincs olyan tanú,
aki minden munkanapra emlékszik
a munkatársa munkavégzésével kap-

csolatban…) és így a bizonyítása nehézségei miatt az Ön igaza nem tud
megfelelőképpen érvényesülni. Problémát jelent az is, ha a tanúként idézett munkavállalótársai még a munkáltatója alkalmazásában állnak, így
függnek tőle, nem mindent mernek
elmondani a bírósági tárgyaláson, lojálisak maradnak a munkálta-tóhoz.
Roppant fontosnak tartom a jó tanúválasztást az ilyen jellegű eljárásban!
Összegezve: nagyon fontos a jelenléti
ív (másolata) munkavállalói birtoklása, hasonlóan a szabadság-nyilvántartás okirataihoz.
Olvasói kérdés:
A munkáltatom bejelentette 2010. október 4-én (Hétfőn), hogy többet ne menjek dolgozni. Nem számoltunk el, a leszámoláshoz szükséges papírjaimat,
a munkaviszonyt megszüntető okiratot nem kaptam meg. Próbálkoztam a
Munkaügyi felügyeletnél, akik a mun-

kajogviszonyom fennállását megállapították. Tehetek valamit, esetleg még
mindig munkajogviszonyban vagyok?
Tisztelt Olvasó! Véleményem szerint
Ön a mai napig munka-jogviszonyban van, hiszen a hatályos 1992. évi
XXII. tv. a Munka Törvénykönyve szerint a munkajogviszonyt írásban kell a munkáltatónak, feleknek
megszüntetnie, illetve a munkavállalóval el kell számolnia a munkáltatónak, igazolásokat a részére ki kell
adnia. Szerintem a társadalombiztosítási jogviszonyát megszüntették –
ennek könnyen utána tud járni az illetékes társadalombiztosítási szervnél – majd ezt követően javaslom
egy esetleges munkaügyi per kezdeményezését a munkáltatóval történt
konzultáció után arról, hogy a munkajogviszonyát mindenképpen szüntessék meg. A munkaügyi pert megnyeri, kártérítést is követelhet a kérdésében írt információk alapján.

Napkollektoros pályázattal 800 ezret spórolhatunk
A napkollektoros rendszer telepítése költségtakarékos, környezetbarát és energiatudatos megoldás. A Zöld Beruházási Rendszer keretében most
az állam is támogatja azokat, akik melegvíz előállításra, fűtésre a nap energiáját hasznosítanák.

www.wagnersolar.hu

2,97 milliárd forintos kerettel
2011. október 25-től nyújthatók be a napkollektorok telepítésének támogatását célzó pályázatok. Az elnyerhető támogatás összege a beruházás maximum 50%-a, lakásonként
legfeljebb 800 000 Ft. A támogatás minden esetben vissza
nem térítendő, utófinanszírozású. Érdemes gyorsan dönteni, hiszen a pályázatokat 2012.
március 31-ig, illetve a keret
kimerüléséig várják.
A Dunakeszin működő
Wagner Solar Hungária Kft.
a megújuló energiaforrások
hasznosításának évtizedes tapasztalatát kínálja a Pest megyében élőknek. Több száz
családi házban, szállodák-

ban, iskolákban, egészségügyi
intézményekben,
társasházakban, ipari létesítményekben telepítették rendszereiket. Kiváló hatásfokú német
napkollektoraikat és a szükséges tartozékokat is közvetlenül a gyártó Wagner & Co.tól szállítják, így garantálva a
versenyképes ár-érték arányt.
Napkollektoros
rendszereik számos alkalommal végez-

tek első helyen a német összehasonlító teszteken. Ráadásul
a cég a Dunakeszin élő családoknak a teljes körű, díjmentes pályázati ügyintézésen túl
10% kedvezményt biztosít.
A pályázatról bővebb információ a (27) 548-440-es telefonszámon kérhető, vagy személyesen a Dunakeszi, Fóti út
92. szám alatti bemutatóteremben!
(x)

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA
alpintechnikával
• emelőkosaras autóval
•

TŰZIFA
ÉRTÉKESÍTÉS
Tel.: 06-30-9729-101
www.profifakivagas.hu
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Egy legendás sportvezető
Rozner Győző 90 éves
Rozner Győzőt dunakeszi otthonában kerestem fel, mint mindig
most is szívesen állt rendelkezésemre. Mesélhetne a huszadik századról, mely az ő kedves korszaka volt. Győző bácsi irigylésre méltó gazdag sportmúlttal rendelkezik. Bejárta a világot, halmozta
a sikereket. Az 1960-as évek Vasas-labdarúgók „aranycsapatának”,
és annak a korszaknak élő szemtanúja, személyes közreműködője.
Megkapta a Vasas „ÖRÖKÖS TAGJA” elismerést (1986), 1996-ben ARANYGYŰRŰT” vehette át. Győző bácsi február 11-én ünnepelte 90. születésnapját.
- Elküldtek, befogadtak és nagyszerű játékos lettél, hogy történt ez?
- 1932-ben az UMTE-be (Újpesti Munkás Torna Egylet) jelentkeztem, de egy hónap múlva mondták, ugyan nagyon tehetséges vagyok, de csak egy év múlva jöjjek vis�sza. Majd jelentkeztem az UTE-nál és ott
eltöltöttem 13 szép évet, nyolcat amatőr csapatban, a többit a profik között Rózsa néven. Annyira jól bántam a labdával, hogy
jobbszélsőt játszottam, de nagyon féltem és
ezért úgy hívtak nyúlember. Az ifibe felkerültem, mindig bent tartottak a csapatban,
mert olyan jó beadásaim voltak, hogy csak
be kellett passzolni, vagy fejelni a kapuba.
Abban az időben 30 alkalommal szerepeltem a BLASZ válogatottjában.
- Az UTE profi játékosa lettél 1941 és 45
között, kikkel játszottál együtt?
Olyan játékosokkal szerepeltem, akik mind
az akkori válogatottban szerepeltek Balogh II, Bíró, Nagymarosi, Vincze, Szusza,
Kalocsay dr., Szűcs, akit disszidálásért kivégeztek. Zsengellér, aki nagyjából annyit tudott, mint ma a kis Messi…
- 1945-ös év, mely bizonyítja számodra,
hogy szerencse is kell az élethez.
- Így igaz. Az Elektromos csapatába igazoltam át, és így megúsztam a katonaságot.

Képzeld el a második világháborúban Dunakesziről 18 ember hívtak be katonának.
Dunakesziről Villási Károlyt (1958-ban a
Vasutas atléták edzője volt) az akkori atlétát, magyar bajnokot, és engem, tizennégyen
nem jöttek haza. Tudod-e, hogy én soha nem
játszottam Rozner néven, engem az összeállításokban Rózsa néven ismertek.
- Befejezted közel húsz éves labdarúgó
pályafutásodat. Hogy kerültél a Vasashoz?
- Véletlenül. Berzi Sándor apja - akkori
játszótársam - pont a Fáy utcában dolgozott,
a sportvezetői pályámat neki köszönhetem.
A Vasasban munkatársként kezdtem, módszertanos lettem, ami azt jelentette, hogy
az összes országos versenyt én rendeztem.
Szakmai elnökhelyettesnek választottak
meg 1953-ban. A hatvanas években a Vasas labdarúgó csapatnál dolgoztam, ahol elnökhelyettes is voltam. A Fáy utcából egyébként hatszor rúgtak ki, és hétszer vettek vis�sza. Mi volt a bűnöm? Ultiztam szerdánként
Papp Lacival, Adler Zsigával és a szakosztályvezetővel. A főnökök szerint ez idő alatt
nem akartam építeni a szocializmust.
- Melyik éved volt a legsikeresebb és hol?
- 1967-ben veretlenül nyertük a magyar
bajnokságot, valamint a Santiago de Chileben megrendezett Hexagonal Tornát. A vi-

lághírű Santos csapata – melyben Pelé is játszott - le akarta igazolni Farkas Jancsit, neki
50, nekem 10 ezer dollárt ajánlottak fel. Lehívtam Jancsit, lejött egy szál szuszpenzorban, kezében zsugával és arra hivatkozott,
hogy ezek egy rendes pörköltet sem tudnak
készíteni. Argentínában négyes tornát nyertünk a cseh válogatott előtt.
- A legkedvesebb játékosaid?
- Fister Ferenc és Farkas János, de a többieket is nagyon szerettem, a klubjukhoz hű
játékosok voltak.
- Kikkel jártál egy osztályban?
- A Könyves Kálmán Gimnáziumban Szepesivel (ő is idén ünnepelte 90. születésnapját), akkor még Friedländer Györgynek hívták, padtársam a rádiós és tévés Randé Jenő
volt.
Győző bácsi sajnos tolókocsiba kényszerült, mit meg nem adna két lépésért. Hat éve
ment el felesége, szilveszter délutánján volt
esküvője hetven évvel ezelőtt. Győző bácsinak további erőt, egészséget kívánunk!
Kép és szöveg: Solymosi László

Igazi balettá lett a Soleil Balett
A Soleil Balett 2010. január 1-én
alakult, első bemutatója június
12-én volt, „Mesevilág” címmel.
Ekkor a teljes tánckart még az
Eudoxia 20 Alapítvány fenntartásában 2003-óta működő Petit Soleil Balettiskola növendékei alkották.
A gyermek balett a Vasút a
Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi óvodájában próbál. A
két alapítvány között példaértékű az együttműködés. Az első
évad második fele a Petit Soleil
Balettiskola növendékeire épülő
társulatépítéssel és a balett szín-
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Beérett Ignéczi Gergely munkája
házi programjának felépítésével
telt. 2011-ben már fellépés fellépést követett. Így a balett-együttes fellépett a Dunakeszi Városi
Majális és Bombardier Napon
a „Gömöri mesék” (Szimmetriák tánca) című, a Városi Gyermeknapon „A boszorkányok,
tündérek, etűdök” című balett
bemutatóval. A Széchenyi Iskola (az egykori Alagi Községháza) színháztermében pedig ismét „A boszorkányok, tündérek, etűdök” című balett elő-

adást adták elő. A Dunakeszi
Feszten új bemutatóval jelentkezett a Soleil Balett „Táncegyveleg” címmel. Mivel az Eudoxia
20 Alapítványon belül az önkéntesek és a munkatársak úgy
érezték, hogy ma az alapítvány
zászlóshajója az Eudoxia Táncszínház Soleil Balett-je, a Petit Soleil Balettiskolával együtt
úgy döntöttek, hogy az Eudoxia
20 huszonöt éves jubileumát egy
gyermekünneppel teszik emlékezetessé.

A Széchenyi Iskola színháztermében decemberben előadott „Álom szárnyán” című bemutató a jubileumi év eseménysorozatának záró rendezvénye
is volt egyben. A színházi gálán fellépett még az alapítvány
komédia színháza, a Körhinta
Színház a „Pinokkió” című előadásával. Maga az előadás jutalom volt a balett növendékeknek az eddigi odaadó példamutató munkájukért. Gyermekünnep volt a gála, méltó befejezése
a 25. jubileumi év ünnepi eseménysorozatának.

Itt van a tél, itt van újra...
Rekordok nélkül, de megszorongatott bennünket az idei hideg. Előzetes előrejelzések szerint még marad
is ez egy darabig. Van-e valami különös teendője azoknak, akik szív –, és érrendszeri panaszokkal küszködnek – tudakolom a Dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadójától, Dr. Metz Edit angiológus,
belgyógyász, kardiológus szakorvostól

– Váltakozva teszi próbára szervezetünket az időjárás, amiben persze a maga
módján semmi szokatlan sincs. A múlt
század egyik sanzonjában is azt énekelték: „Télen nagyon hideg van…’ A globális felmelegedés miatt ez a markáns időjárás változás az utóbbi időben elkerült
bennünket, ma viszont igencsak gondokat okoz. A hideg- és meleg frontok kiszámíthatatlan váltakozása megviseli
még az egészséges embereket is, pláne a betegeket.
Ilyenkor jelentkezhet fejfájás, migrén, a vérnyomás
csökkenése, a reumatikus és
ízületi panaszok felerősödése, a reflexek tompulása, a
reakcióidő csökkenése. A
több hete tartó fagyos időjárás miatt nagyon fontos,
hogy pótoljuk a vitamint,
fogyasszunk sok zöldséget,
gyümölcsöt. Alaposan öltözzünk fel, hiszen a levegő
hőmérséklete nem nagyon
fog emelkedni, és újabb havazásra is számíthatunk. A
koszorúér bizonyos típusaiban a hideg levegő érös�szehúzódást provokál, ami mellkasi fájdalomban nyilvánulhat meg. Ezért fontos, hogy akinek hideg hatására jelentkeznek mellkasi panaszai, vizsgáltassák
ki magukat, adott esetben megváltoztatott gyógyszeres kezelés is szükségessé
válhat.
A hónap elején több alkalommal is riasztást rendeltek el a szálló por koncentrációja miatt egyes nagyvárosokban.
Ahol ilyen veszély lehet, ott kerüljük az
aktív testmozgást a szabad levegőn, mert
a levegő határértéken felüli szennyezett-

sége légzési nehézségeket, asztmás rohamokat idézhet elő az arra érzékenyeknél,
tüdő és szívbetegségekben egyaránt.
– Ajánlható-e valami sajátos védekezési módszer?
– Ha lenne, akkor az időjárás harmonikusabbá tételét kellene, hogy megcélozzák vele. A rövid idő alatt nagy tömegben leeső hó nem tudja a levegőben lévő

szennyeződéseket kiszűrni, ugyanakkor
jelentős – eltakarítandó – akadályt képez. Ilyen időszakban sokkal inkább elvárható a fiataloktól az idősek öntevékeny segítése.
Az életkor előre haladtával a mozdulatok lelassulnak, bizonytalanabbá válnak.

A havas, síkos úton a megcsúszás veszélye sajnos tragikus végkövetkezményeket is magában rejt. Az akadálymentesítés tehát az egyik kézenfekvő módszer.
Korra, nemre tekintet nélkül nem hangsúlyozható eléggé a réteges öltözködés és
a fedetlen testrészek (például kesztyűvel,
nyaksállal történő) megvédése a hidegtől. Sokan azért jönnek orvoshoz, mert
ilyenkor „ugrál” a vérnyomásuk.
Ez utóbbi panasz az esetek
nagy százalékában már az elvárható folyadékbevitellel is orvosolható. Ne feledjük: egészséges
embernek a napi 2-3 liter szénsavmentes ásványvíz rendkívül jó hatással van az emésztésre
és a vérnyomás „kilengéseinek”
moderálására is. Az is elmondható általánosságban, hogy míg
nyáron a melegben inkább leesik
a vérnyomás, addig hidegben ez
feljebb emelkedhet. Az étkezésen kívül azért a mozgásról se
mondjunk le.
Nem mindannyian jutunk el a
síparadicsomokba, de ha hétvégén tudunk, igyekezzünk a városon kívül minél több időt eltölteni a természetben, akár csak sétálva és
hógolyózva, de még jobb a ródli vasáról
lekoptatni a rozsdát. A forró tea, esetleg
a felnőtteknek a forralt bor csak jobbá teheti közérzetünket, főként, ha a februári
napsugár bebugyolál minket D-vitamin
pólyába. Akkor, indulhatunk?

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.
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Barangoló ‒ utazás az eu tagállamokban

Litvánia
– A legdélibb Balti állam

Manapság fantasztikus zsongás tapasztalható Litvániában,
a megújulás energiája mindenütt érzékelhető. Az ország a bizakodás új korszakába lépett, ezt csak fokozta a 2004. május 1-i csatlakozás az Európai Unióhoz.

Történelem
A litván nép kialakulása kb. az 5-6. századra tehető, hiszen ekkor szakadt ketté a
kelet-balti egység, a lett és a litván népcsoportra. A 15. századra már nem csak nagyfejedelemség, hanem európai nagyhatalom lett a litván népcsoport. 1386-ban II.
Jagelló Ulászló lett a lengyel király, és így
egyben a litván nagyherceg is. Az uralkodása alatt elterjesztette a kereszténységet, így megvédte a litván államot a német keresztes lovagrendtől. A livónai háború után a Nagyfejedelemség elvesztette
nagyhatalmi pozícióját, sőt elkezdte elveszíteni önálló államiságát. Ennek következtében egyre nagyobb lengyel hatás érte
az országot, így történelme csaknem ös�szefonódik a lengyel történelemmel. Ráadásul az ország területén folyamatos háborúk dúltak, járványok, éhínség sújtotta a
népességet, így 1648-67 között a csaknem
a népesség fele kihalt. A 18. századra mindezek következtében rohamos vándorlás indult meg a falvakból a városba. A 20. században Litvánia a Szovjetunió tagköztársasága volt, míg 1990.-ben elszakadt tőle,
így létrejött a mai független Litván Köztársaság. A Litván Köztársaság így demokratikus köztársaság, melyben a hivatalos nyelv
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a litván, hivatalos pénzneme a litas. A lakosság 81%-a litván, több, mint 8%-a orosz,
kb. 7%-a lengyel, ezenkívül fehéroroszok és
ukránok élnek jelentősebb százalékban az
országban.

Látnivalók
A Vilija és Vilejka folyók találkozásánál található festői szépségű Vilnius, Litvánia fővárosa, de emellett Kelet-Európa egyik legszebb városának is tartják. A várhegyen találhatjuk a főváros 14. században épített
erődítményét, melynek jelenleg is álló részében a Gediminas Torony Múzeum működik. A várhegy alatt elterülő óváros sziluettjét a 13-19. század között épített, különféle stílusú és felekezethez tartozó templomok tornyai töltik be. Többnyire egységes,
barokk stílusú óvárosa szerepel az UNESCO
világörökségi listáján is. A történelmi rész
egyik jellegzetes helyszíne a Székesegyház-tér. A katedrális mellett, külön álló, 57
méter magas harangtorony egyben a város szimbóluma is. Vilnius kulturális élete
hasonlóan gazdag és szerteágazó, múzeumai és galériái mellett kiemelendő a kortárs művészek által uralt Uzupis negyed. A
város egyediségéről sokat elárul, hogy a világon egyedül itt állítottak köztéri szobrot

Trakai kastély

Vilnius belvárosa

a rock fenegyerekének, Frank Zappának.
Kaunas Litvánia második legnagyobb települése, korábban ideiglenes fővárosa.
Az ország két legnagyobb folyójának, a
Nemunasnak és a Nerisnek az összefolyásánál fekszik, közel a Kaunasi víztározóhoz,
az ország legnagyobb tavához. A város nevezetességei közül érdemes felkeresni a 14.
században épült Kaunasi kővárat.Ez volt
Litvánia első kőerődítménye, mely meghatározó szerepet játszott a város védelmében. Kaunas egyetlen gótikus várépületét
kettős fal védi, a város első lakói is itt telepedtek le először, a kastély körüli területekről nőtt ki a jelenlegi város is. Jelentős
építményei közé tartozik a csak Fehér Hat�tyúként emlegetett Városháza is, mely építését 1542-ben kezdték meg. Az épület eklektikus stílusú, gótikus, barokk és klasszicista stílusjegyeket mutat. A középkorban a
piactérrel együtt itt volt a város központja.
A természetbe vágyók rengeteg csodálatos helyre látogathatnak el Litvániában,
hiszen az ország területének egynegyede
erdőség. Litvániában több nemzeti park
és rezervátum is megőrzi a természet
érintetlen csodáit. Ilyen az Aukstaitija,- a
Dzukija,- a Kursiu Nerija,- a Trakai Historic
Rezervátum. Az ide látogatók a területeken folyó mezőgazdasági munka termését élvezhetik, télen síelési lehetőséget
nyújtanak, valamint jég alatti halászatra,
és vadászatra is lehetőség nyílik. A Keresztek Hegye nem csak a vallásos emberek zarándokhelye, hanem csodálatos látványt nyújt az utazóknak is. Siauliatól nem
messze található a hegy, melyen csaknem
55.000. kereszt található. Ezek rendkívül
változatosak, néhány csak lécekből van
összerakva, azonban nem egyet találhatunk, mely már műalkotásnak tekinthető. Palanga az ország nyugati részén található város, mely csodálatos homokos
tengerparttal rendelkezik, éppen ezért
közkedvelt nyaralóhely. Az itt nyaralók
egyedülálló környezetben kapcsolódhatnak ki, valamint megtekinthetik többek
között a Borostyán Múzeumot.

Vallás
A litván pogány vallás valószínűleg
animisztikus természetvallás volt, azaz a
természet részeként felfogott emberek és
állatok, növények, kövek között nem éreztek éles határt. Nem ruházták fel emberalakkal a természeti jelenségeket, nem voltak bálványimádók sem. A fák közül a tölgynek, a hársnak, a fenyőfának és a jávorfának tulajdonítottak különleges életerőt. A
rossz elleni leghatásosabb eszköznek a tüzet tartották. Hittek a halál utáni életben,
de a feltámadásban nem. Halottaikat azért
égették el, hogy lelkük érintkezhessen
majd a csak lélekkel rendelkező istennel és
a többi emberi lélekkel egyaránt.

Népviselet
A népviseletek tájegységenként változnak: több vidéken is a kockás szoknya volt
a parasztasszonyok jellegzetes viselete. A
kötény mintázata, hossza szintén vidékenként eltérő sajátosságokat mutat. Külön
férfi és női népviselet létezik, sőt, a városokban élők is jellegzetes népi öltözékeket
ismernek.

szonyokat és értékeket hoz magával, s ennek megfelelően újszerű módon viszonyul
a kultúra hagyományos formáihoz. Adam
Mickiewicz a lengyel romantika nagy költőjeként ismert, de litvánnak vallotta magát,
ezért munkásságát a litvánok is nemzeti irodalmuk részének tekintik. A litván romantika fontos alkotása "Az Anikscai erdőben" című lírai elbeszélő költemény (1860).
Sokat tett a litván nyelv elterjesztéséért
Maironis (1862-1932) és Jonas Basa-bavicius
(1851-1927), az első litván nyelvű újság, az
Ausra ("Hajnalpír") alapítója. A XX. századi
litván irodalom kiemelkedő alkotója a Nobel-díjas Czeslaw Milosz (1911-2004), aki a
litvániai Szetejniében született, később a
lengyel fennhatóság alatti Vilniusban élt.
Vetési Zsófia

Gasztronómia
A szakácsművészet fejlődését két irányzat befolyásolta. A XIV-XVIII. században létrejött ólitván konyha. A másik a XIX. század
utolsó harmadára kialakult litván paraszti
konyha, az újlitván konyha, amelynek nincs
kapcsolata az ólitván konyhával, annál inkább hasonlít azonban a baltikumi népek
konyháira. Jellemzője a sok előétel és a burgonyás-húsos, burgonyás-tejes, burgonyástojásos meleg második fogások fogyasztása. A sózott és füstölt húsok mellé semleges ízű, gyakran teljesen sótlan zöldséges
vagy gabonás körítés illik.

Írók, költők
Napjainkban a kultúra valódi helyzete
sokkal bonyolultabb annál, mint ahogyan
arról a litván politikai és kulturális elit vélekedik, hiszen a gazdasági és a vele együtt
járó kulturális globalizáció új társadalmi vi-

UNESCO örökség:
Vilnius óvárosa
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„KIS” PUSKÁSOK, BOZSIKOK, ALBERTEK, NYILASIK KERESTETNEK

Dunakeszi a Magyar Labdarúgó Szövetség alközpontja
A Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai vezetése programot dolgozott ki a hazai futballutánpótlás tömegbázisának szélesítésére, a tehetségek
felkutatására. A tehetséggondozás részben a korábbi Bozsik
és NUPI programra épül, de
számos szakmai és strukturális változást tartalmaz, mely
jó esélyt ad arra, hogy a legendásan híres fiatal magyar tehetségek felnőttként is sikeres
futball karriert fussanak be.
Futballszerető emberként reménykedünk, hogy e rendkívül széles körű szakmai munka gyümölcseként olyan kiváló tehetségeket nevelnek fel a
szakemberek, mint amilyen
egykoron Puskás, Hidegkúti,
Kocsis, Bozsik, Albert, Tichy,
Nyilasi, Détári vagy a ma is
aktív Gera volt.
Az MLSZ szakemberei három pillérre épülő - egyesületi, intézményi, és tehetség kibontakoztató – programot in-
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dítottak el. A szakmai siker
záloga lehet, hogy az MLSZ jól
felépített struktúra szerint irányítja, koordinálja az utánpótlás nevelést. Minden megyében szakmai igazgató felügyeli az MLSZ által létrehozott alközpontok tevékenységét. A
legtöbb alközpont – hat – Pest
megyében működik, mivel az
utánpótlás labdarúgók száma

itt a legmagasabb. A hat alközpont egyike a Dunakeszi Alközpont, melynek szakmai irányítója Kónya Károly.
- Dunakeszit érte az a megtisztelő felkérés, hogy a Dunakeszi, Veresegyház, Gödöllő körzetekből szervezett alközpont vezető települése lehet. A város szempontjából
ez a státus presztízst jelent, de
ugyanakkor felelősséggel is
jár – mondja büszkén a kiváló
sportvezető, edző, a helyi Széchenyi iskola pedagógusa.
- Megtisztelő, de nagyon felelősségteljes feladatra kaptam felkérést, melyet az MLSZ
országos és megyei irányelvei alapján végzek, felügyelek és irányítok. Tizenhat településen több mint 500 gyermek utánpótlásképzéséért, és
mintegy 40-50 edző szakmai
tevékenységéért vállalok felelősséget.
Kónya Károly rendkívül aktív sportvezetői tevékenységét

úgy látja el, hogy főállásban
tanít a Széchenyi István Általános iskolában. - Alközpont
vezetői munkám mellett az
intézményi program keretében 6 intézményt (5 iskola+1
óvoda) összefogó körzet vezetője vagyok, a tehetség kibontakoztató program keretében,
az U14-es Pest Megye Válogatottnál látok el edzői feladatokat. A válogatottal egyébként
egy Németországban rendezendő nemzetközi tornára és
a Telkiben szervezendő nyári
országos kiválasztóra készülünk gőzerővel. Ezek mellett
a Dunakeszi Kinizsi U15-ös
csapatának munkáját is irányítom – mondja lelkesedéssel a hangjában a pedagógusszakember, aki nagyon szoros
napi időbeosztás szerint dolgozik, kevéske szabadidejét
igyekszik kizárólag a családjával együtt tölteni.
Vetési Imre

Ezüstcsapat

a Kempo világbajnokságon
SIKERESEN SZEREPELTEK
KEMPO-KÁINK ÉS MESTERÜK A X. JUHÁSZ FERENC
KEMPO EMLÉKVERSENY
ÉS NYÍLT KEMPO VILÁGBAJNOKSÁGON, MELYET
TÖKÖLÖN RENDEZTEK A
KÖZELI NAPOKBAN. TÍZ
NEMZET TÖBB MINT 400
VERSENYZŐJÉT LÁTTA VENDÉGÜL A TÖKÖLI SPORTCSARNOK.
A programban először a technikai – kata, fegyveres kata,
szinkron kata, önvédelem - ,
majd a light-contact és chikara
curabe, míg a záró, harmadik
napon a full „B”, full „A”, valamint a törés versenyszámok
kaptak helyet.
Az SVSE Kempo Klub 3 fővel képviseltette magát ezen a
színvonalas megmérettetésen,
ahonnan mindannyian éremmel térhettek haza. Mesterük,
Verók Péter a többszörös világbajnok ukrán mester mögött végzett az előkelő második helyen.
Demény Rózsika (a 8-10 éves
korosztályban) kata II. helyez
szerzett. Horváth Martin (1618 év) chikara kurabe II. helyezést, a light contact bronzérmet nyert. Verók Péter +45
kata II. helyet szerezte meg az
ukrán világbajnok mögött.

Az egyesület vezetői mindenkit várnak, aki kedvet érez,
hogy megismerje ezt a harcművészetet. Az edzések helyéről és
idejéről a bővebb információt
www.kempomania.hu oldalon
találhatnak.

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható! T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 06-27/337-353
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Szép őszt zárt
Povázsay tanár úr csapata
Povázsay György tanár úr harmadik éve tanít a Radnóti Gimnáziumban. Fóton kezdte el a kézilabdázást 1970-ben, első edzője Szabó
Miklós, a Fóti Gyermekváros testnevelő tanára volt. Játszott az NB
II-ben Fóton, majd a TF-en, utána újra Fóton az NBI/B-ben. 1982-óta
dolgozik edzőként, főleg az utánpótlás csapatoknál. 2000 óta edzője
a Dunakeszi Vasutas ifjúsági csapatának.
– Abban az időszakban volt egy nagyon ügyes és eredményes csapata. A
mostani csapat eredményeit nézve úgy
látom, hogy most is jó csapata van.
– Igen, úgy néz ki, hogy mostani csapat
is jó évet zárhat, hiszen a bajnokság félidejében az előkelő negyedik helyen vagyunk.
– Mi a siker titka?
– Először is az, hogy összeérett a csapat. Évek óta együtt vannak a fiúk és
mostanra értek be mind a korosztályukban, mind pedig a játékukban. Ezen kívül évek óta nem volt jó kapusunk, (ami
a kézilabdázásban nélkülözhetetlen) de
most Kovács Peti személyében van egy jó,
megbízható hálóőrünk.
– Kik a meghatározó játékosok a csapatban?
– A már említett kapuson kívül az egész
„első sorunk” tagjait említhetném, hiszen
ők - ha nem is mindig – kulcsszereplői a

mérkőzéseknek. Ezen felül az irányító
posztján játszó csapatkapitány, Volentics
Erik teljesítménye kiemelkedő, hiszen alig
van, olyan mérkőzés ahol ne lőne legalább
nyolc-tíz gólt. Ősszel jött hozzánk Horváth Olivér (eddig kosarazott) aki új színt
hozott játékunkba. Vele bővült a taktikai
repertoárunk és ő is elég gólerős.
– Melyik mérkőzés volt a legemlékezetesebb az őszi fordulóban?
– Én kettőt emelnék ki. Az első mérkőzést a Gödöllő ellen, ahol a félidei hétgólos hátrányból tudtunk fordítani és
hét góllal nyertünk. Ez olyan pozitív töltést, önbizalmat adott a csapatnak, amiből a későbbiekben jól tudtunk építkezni.
A másik a Salgótarjáni KC elleni, vesztes
mérkőzésünk, amely a vereség ellenére is
igazi színvonalas és közönségcsalogató
mérkőzés volt.
– A felnőtt csapat elég gyengén szerepel, ha kiesnek, akkor az ifik is kiesnek?

– Sajnos igen és ezt nagyon sajnálnám,
hiszen csapatom az NB II-ben is helyt tudna állni, annak ellenére, hogy jövőre négy
meghatározó játékosom is „kiöregszik” a
csapatból.
– Mik a további terveik?
– Szeretnénk megszerezni a harmadik helyet a bajnokságban, amihez nagy
összefogásra van szükség, mert a nyáron a Dunakeszi Vasutas elnöke közölte, hogy nem tart igényt a kézilabda csapatra. Szerencsére a bajban a város mellénk állt azzal, hogy a gimnázium sportcsarnokában edzhetünk. A játékvezetők
díját, a vidéki utazásokat a játékosok fizetik, akik mellett az egyik szülő – Kovács Sándor – is sokat segít. De az lenne az igazán megnyugtató megoldás, ha
találnánk egy „gazdát”, aki hosszú távon
segítené az utánpótlás nevelést…
Solymosi László

Szívén viseli családjának egészségét?
Vásároljon adalékmentes élelmiszereket!
mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu

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

akció!
- szőnyegtisztítás 1090 Ft/m2-től
- sötétítőfüggöny tisztítás 860 Ft/kg-tól
- ing mosva, vasalva 460 Ft/db
Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

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

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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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!

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!

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

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

SPORTHÍREK
FUTSAL
• Dunakeszi Kinizsi futsal csapata legutóbb Törökszentmiklóson
vendégszerepelt, ahol 6-6-os döntetlent ért el Bábolna ellen. Fehér Zsolt csapata 18 mérkőzés után 48 ponttal a bajnokságot vezető Vác mögött a 2. helyen áll.
• Dunakeszi K. –Szeged 6-1 (Temesi 2, Szikora 2, Horváth 1, Fehér 1)
Dunakeszi K. – Salgótarján 10-5 (Horváth 4, Bita 2, Monspart 2,
Fehér 1, Szikora 1)
• Dunakeszi K – Vác 2-2 (Bita, Temesi)
• Bábolna – Dunakeszi 6-6 (Lőw 3, Horváth 2, Bita)

sakk
• A Pest megyei Szuper csoportban játszó Dunakeszi Kinizsi sakkcsapata jól szerepelt.
• Dunakeszi K. – Gyömrő 5,5 -4,5 (győz: Szalacsy László, Nádasdi Attila, Batisz Miklós, Kiss István, Mundi György, döntetlen: Molnár
Sándor)
• Az I osztályban szereplő Alag nyert és vesztett.
• Galgavidék - Alagi DSK 4,5-5,5 (győz: Nógrádi József, Deák József,
ifj. Dióssi Csaba, Petró Tamás, döntetlen: Czap Szabolcs, Üveges
Viktor, Lapis Máté)
• Alagi DS - Göd 4,5-5,5 (győz: Lapis Máté, Nógrádi József, ifj. Dióssi
Csaba, döntetlen: Üveges Viktor, Deák József, Petró Tamás)
• Január 14-én, Vácon rendezték meg a hetedik Herczeg Oszkár emlékversenyt. A felső tagozatosoknál: 2. Alagi DSK (ifj. Dióssi Csaba,
Bernáth Péter, Kovács Dániel)
• Dunakeszin a Duna Centerben a Fóti SE rendezésében 2x5 perces
sakkversenyt rendeznek minden kedden 17 órától, a januári győztes (a képen) Nógrádi József az Alagi DSK sakkozója. A küzdelem
februárban folytatódik.

Valentin Sándor
(1958. XII. 30. Budapest – 2012. I. 22. Vác)

A DVSE kézilabdázója 53 éves korában elhunyt. 1968-tól a DVSE-ben atletizált, majd
1978-1995-ig a kézilabdacsapat tagja. Irányító szerepkörben játszott, megbízható játékos volt, lehetett rá számítani, egyidőben
a csapatkapitányi tisztet is betöltötte. A pályafutása befejezése után a DVSE csapatánál
technikai vezető volt (1995. XII. 1. Dunakeszi Napló újságban jelent meg róla írás.). Temetése 2012. február 13-án 9 órakor volt a dunakeszi új temetőben.
Kedves Sándor nyugodj békében!
S. L.

Batisz Miklós
(1962 – 2012) Dunakeszi Kinizsi sakkozója

Megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk,
hogy Batisz Miklós tanár úr, sakktársunk és
barátunk, 49 éves korában meghalt. Az idén
január 22-én Gyömrő elleni győztes találkozón ő is győztesen állt fel a tábla mellől.
Január 22-én a Pest megyei Szuper bajnokságban Gyömrő ellen, 8. táblán Miklós megnyerte élete utolsó
partiját és ezzel is győzelemhez juttatta csapatát (5,5-4,5).
Batisz-Szántai 1. e4,e5, 2. f4,d5, 3. exd, exf, 4. Hf3, Hf6, 5. c4, Fc5, 6.
d4, Fb4+, 7. Fd2, Fxd2, 8. Hxbd2, c6, 9. Ve2+, Ve7, 10. Vxe7+, Kxe7, 11. dxc,
bxc, 12. h3, Be8, 13. 0-0-0, Kf8, 14. He5, Hfd7, 15. Hdf3,f6, 16. Hxd7, Hxd7,
17. Fd3, h6, 18. Hh4, Be3, 19. Hg6+, Kf7, 20. Hxf4, g5, 21. He2, c5, 22. Kd2,
cxd, 23. Hxd4, Be7, 24. Hf5, Be8, 25. Hd6, Ke7, 26. Hxe8, Kxe8, 27. Bhe1+,
Kf7, 28. Kc3, Bb8, 29. Ff5, Hc5, 30. Fc2, He6, 31. Fe4, Hf4, 32. Bd8, He6,
33. Fd5, Ke7, 34. Bxc8, Bxc8, 35. Bxe6+, Kf8, 36. Bxf6+sötét feladta.

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
Különleges SAJTVÁLASZTÉKKAL
bővítettük kínálatunkat!
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
Dunakeszi Polgár 31

GLADIÁTOR EDZŐTEREM
FÓTON

AKCIÓK, HÍREK FEBRUÁRRA ÉS MÁRCIUSRA!

TORNATEREM

Délelőtt is Zumba, Spinning, Gerincgimnasztika,
és Pilates órák,
ingyenes gyermekfelügyelet mellett!
Délután is Klasszikus alakformálás, Zsírégetés,
Zumba, Spinning, Kangoo, Fanatic Jump,
Body- Art, PIlates, Jóga, Gerinctorna.
Délután is működik a gyermekmegőrző!
20 alkalmas bérletnél, 1 óra 920 Ft,
8 alkalmas bérlet 8.700 Ft,
KONDITEREM
2 alkalmas bérlet 2.700 Ft
• Férfi havi kondi bérlet: 7.900 Ft
Február 18-án,
• Női havi kondi bérlet: 4.200 Ft
szombaton
IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT SZEMÉLYI EDZÉSEK:
14.30-19.00 óráig
• 1 alkalom 3.900 Ft/óra (belépő+edzés az edző
Farsangi órák!
vezetésével + személyre szabott edzésterv
Beöltözhetsz!
+ finn szauna használat)
• 10 alkalom 35.000 Ft/10 óra
10x(belépő+edzés az edző vezetésével+személyre
szabott edzésterv
+ finn szauna használat)

Személyi edzőink: Körtvélyessy Ákos

testnevelő tanár és spinning mesteredző,
valamint Ugróczi Móni volt aerobik versenyző
és személyi edző.
A hirdetés felmutatása esetén bérletvásárláskor,
10 perc szolárium vagy, 30 perces infraszauna
jegyet adunk ajándékba!
A kupon Március 14-ig használható fel
Nyitva tartás: 8.00-21.00 hétvégén 8.00-19.00-ig.

Az épületben kézi autómosó
és autókozmetika működik.

Cím: Fót, Móricz Zsigmond u. 31.
Tel: 06/27-358-398, 06-70-410-35-46
részletek: www.gladiatoredzoterem. hu

