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Már a képviselő-testület megala-
kulásakor megfogalmaztuk a 
négy éves fejlesztési és város-
üzemeltetési elképzeléseink 

kereteit abban az Együttműködési nyilatko-
zatban, melyet valamennyi képviselő ellátott 
kézjegyével – kezdte a beszélgetést Dióssi 
Csaba polgármester. – A közösen megalko-
tott ciklus-programunk ebben az évben vet-
te kezdetét, melynek szellemisége elvárás-
ként egyértelműen azt „üzeni” mindannyi-
unk számára, hogy tevékenységünket a leg-
nagyobb hatékonysággal és tervszerűséggel 
végezzük. Az önkormányzat munkáját az 
átláthatóság és nyitottság mellett a lakosság 
magas színvonalú kiszolgálása kell, hogy jel-
lemezze. Hétköznapi döntéseinkkel és cse-
lekedeteinkkel azt szeretnénk elérni, hogy 
Dunakeszi valamennyi polgára azt érzékelje, 
hogy mi vagyunk értük, nem pedig fordítva. 
Az oktatási- és egészségügyi intézmények, a 
Polgármesteri Hivatal, az Okmányiroda te-
vékenységén át, a közbiztonsági helyzeten 
keresztül egészen a kulturális, közösségi- és 
sportrendezvényekig bezárólag azt érezze, 
hogy ezen intézmények és hivatalok a szol-
gáltató felelősségével és igényességével lát-
ják el feladatukat. Munkánkkal, a közösség 
önszervező tevékenységének erősítésével azt 
szeretnék kivívni, hogy minden dunakeszi 
lakos büszke legyen arra, hogy Dunakeszin 
él. Otthonának érezze ezt a szép adottságok-
kal rendelkező Duna-parti várost.

– Az egységesen támogatott koncepció 
túlmutat a négy éves cikluson?

– Igen. Bizonyos elemeiben 15-20 évre 
igyekszünk előre gondolkodni, felrajzolni a 
magasabb ívű horizontot. Ennek szellemi-
ségében fogadtuk el a város 2011. évi költ-
ségvetését is, mely tartalmazza a hosszú 
távú terv első lépéseit. A ciklusindító mun-
kamegbeszélésen elfogadott Együttműkö-
dési Nyilatkozat tartalmának megvalósítá-
sa most veszi kezdetét az operatív munka 
elindításával. Örülök, hogy képviselőtársa-
im egységes támogatásának köszönhetően 
szilárd alapokra épül tevékenységünk. Ezt 
bizonyítja az is, hogy a négy éves koncepci-
óban szereplő útépítések mellett pl. már az 

idén elkezdődik egy olyan nagy jelentősé-
gű ügy megvalósítása, mint a fiatal lányok 
HPV elleni védőoltása. 

– Bármennyire is kimunkált az egysége-
sen támogatott koncepció, ha nincs rá ele-
gendő forrás, akkor minden hiábavaló. Mi-
lyen tervek megvalósítására ad esélyt a vá-
ros idei költségvetése? 

– A megállapítással nem lehet vitatkoz-
ni, ám az tény, ha közösen összefogunk, ak-
kor semmi sem lehetetlen.  Mielőtt a konkrét 
kérdésre válaszolnék, annyit megjegyeznék, 
hogy korábban sem a jó szándékban volt hi-
ány. Soha nem úgy vetődött fel a kérdés, hogy 
támogatja-e az útépítést a képviselő-testület, 
hanem úgy, hogy a kötelező önkormányza-
ti feladatok ellátása mellett az állam által „le-
adott”, de nem finanszírozott kiadásokon túl 
jut-e pénz fejlesztésekre, útépítésekre. A 2002-
től 2006-ig tartó ciklusban intenzív útépítési 
programot valósított meg a város, mely az azt 
követő években kényszerűségből szinte telje-
sen leállt a drasztikus állami megszorítások 
miatt. Jelentősen csökkentek az állami nor-
matívák, viszont százmilliókat voltunk kény-
telenek fordítani a forrás nélkül átadott álla-
mi feladatok ellátására. Mindez drasztikusan 
beszűkítette az önkormányzat fejlesztési le-
hetőségeit. Nagyon nehezen éltük meg az el-
múlt négy évet, aminek talán annyi „jó hatása 
volt”, hogy komoly lépéseket és intézkedése-

ket tettünk az ésszerű és körültekintő gazdál-
kodás megszilárdítása érdekében. Ezt a ha-
tékony, tervszerű működést és gazdálkodást 
kell folytatnia a Polgármesteri Hivatalnak és 
intézményeinek. 

– Az elképzelések megvalósításához ren-
delkezésre állnak a források?

– Azt kell mondanom, hogy a tudatosan 
felépített és precízen kivitelezett munkavég-
zés lehetőséget teremt erre. De nagyon kéz-
ben kell tartanunk a folyamatokat, nem la-
zulhat a város fegyelmezett gazdálkodása. 
Részben ez, részben bizonyos állami norma-
tívák növekedése ad fedezetet a koncepcióban 
szereplő tervek megvalósításához. De némi 
lélegzetvételt jelenthet az is, hogy enyhülnek 
az önkormányzatokat bénító szorítások. Le-
hetőségeinket bővíti az is – bár a 2007-2013-
ig tartó uniós pályázati ciklusban elnyerhe-
tő célirányos források nagy részét már fel-
használták –, hogy tudatos előkészítő mun-
kával sikerülhet pályázati forrást bevonnunk. 
De arról is beszélnünk kell, hogy a város va-
lamennyi ingatlan tulajdonosának részt kell 
vállalnia a közteherviselésben. A város zavar-
talan működtetésének – és az igazságos köz-
teherviselés megvalósításának – nélkülözhe-
tetlen feltétele többek között az is, hogy a je-
lenleg ingatlanadót fizető 12400 háztartással 
szemben, mind a tizenötezer ingatlan tulaj-
donosa megfizesse a ráeső részt. Az adófo-
rintok értékéhez hasonló jelentőségűnek tar-
tom, hogy Dunakeszi valamennyi polgára fel-
ismerje, csak közösen, csak összefogva tudjuk 
a várost olyanná formálni, ahol mindannyian 
szívesen élünk, amely igazi otthonunk. Nos, 
ami a számokat illeti, az idei költségvetés be-
vételi és kiadási főösszegét egyaránt 5,4 milli-
árd forinttal fogadtuk el. Már 2011-ben közel 
200 milliót fordítunk útépítésre, hogy csak a 
legnagyobb fejlesztési összeget említsem. 

– A bevételi oldalon mindig jelentős tétel-
ként könyvelhették el az iparűzési adóbevé-
teleket. A gazdasági és pénzügyi válság leg-
inkább a vállalkozásokat szorongatja. Eb-
ben a gazdasági környezetben milyen pon-
tossággal tervezhető a költségvetés bevételi 
főösszege? 

Erősítjük az önkormányzat szolgáltató    szerepét
Dióssi Csaba polgármester: Mi vagyunk a lakosságért, nem pedig fordítva
Dióssi Csaba polgármester szerint a város idei költségvetése már magában foglalja a követ-
kező négy esztendőben megvalósuló racionális gazdálkodás és fejlesztések alapjait, ésszerű 
arányait. Hozzájárul a dunakesziek életét könnyebbé tevő Hivatali ügyintézés kiteljesedéséHez, 
elősegíti a színvonalas kulturális és sportélet megvalósítását, az oktatási és egészségügyi in-
tézmény-Hálózat zavartalan működését. négy év alatt 65 utca kap aszfalt burkolatot, folytató-
dik a városi kerékpárút-Hálózat építése, új közlekedési csomópontok és gyalogátkelők épülnek. 
2014 végéig 20 százalékkal bővítik az óvodai férőHelyeket, a Hosszú távú tervek között szerepel 
a szent istván általános iskola felújítása is. a városatyák az idei költségvetés bevételi és kiadási 
főösszegét egyaránt 5,4 milliárd forinttal fogadták el.



5Dunakeszi  polgár

– Nekem, az az álláspontom, hogy a bevé-
teli és kiadási oldalt a rendelkezésre álló in-
formációk birtokában mindig a lehető legna-
gyobb szakmai korrektséggel szabad tervez-
ni. Ezt kértem a költségvetést előkészítő kol-
légáimtól is. Meggyőződésem, hogy nagyon 
korrekt költségvetést fogadtunk el. Az ipar-
űzési adóbevételt 1,4 milliárd forintra ter-
veztük, melyet bizony jó lenne fejlesztések-
re fordítani. De jelenleg sajnos még mindig 
alulfinanszírozott az intézmények működ-
tetése, ezért meghatározó hányadát a nor-
matívák kiegészítésére kell költenünk.

– Az új képviselő-testület is megőrzen-
dő értékként támogatja a város elismerten 
jól teljesítő oktatási– és egészségügyi intéz-
mény-hálózatát? 

– Igen. De ezen a területen is a hatékony 
és nagyon racionális gazdálkodás áll tevé-
kenységünk fókuszában. Az ésszerű gaz-
dálkodás és működés érdekében minden in-
tézményünket és szerződést részletesen át 
fogunk világítani. Tényként rögzíthetjük, 
hogy nagyon nagy különbségek mutatkoz-
nak az intézmények között. Van olyan in-
tézmény, ahol egy diáknak a képzése kétszer 
annyiba kerül, mint a másikban. Az okokat 
megvizsgáljuk a racionális megoldások ér-
dekében, ahol szükséges elvégezzük az át-
alakítást, ahol pedig az infrastrukturális hi-
ányosságok okoznak működési zavarokat 
vagy többlet költségeket, akkor azokat kor-
rigáljuk. Arra koncentrálunk, hogy növeljük 
az intézmények működésének költséghaté-
konyságát. Igyekszünk minden önkormány-
zati forinttal takarékoskodni, hogy tervein-
ket megvalósíthassuk. Az ésszerű gazdálko-
dás nem mond ellent annak, hogy oktatási-
és egészségügyi intézményeink továbbra is 
minőségi szolgáltatást nyújtsanak, melyek 
működését támogatja az önkormányzat. 

– Közismert, hogy az önkormányzat az 
elmúlt évek során jelentős összeget fordított 
az intézmények korszerűsítésére, felújítá-
sára, bölcsődei és óvodai férőhelyek bővíté-
sére. Az új ciklusban várható-e Dunakeszi 
legrégebbi oktatási intézményének, a Szent 
István Iskola régóta időszerű rekonstrukci-
ója, lesz-e pénz további óvodai férőhelyek-
re?

– Valóban több száz milliót fordítottunk 
pályázati és önkormányzati forrásból a vá-
rosi intézmények felújítására, korszerűsíté-
sére. Elkészültek a Szent István Általános 
Iskola felújítási és bővítési tervei is. A kor-
rektséghez tartozik, hogy az intézmény re-
konstrukcióját csak jelentős állami vagy pá-
lyázati támogatással tudja megoldani az ön-
kormányzat. Kizárólag városi forrásból nem 
oldható meg ez a nagy horderejű feladat. 
Minden információ arra utal, hogy csak 
több lépcsőben tudjuk véghezvinni a régóta 

várt bővítést. Határozott célunk, hogy eb-
ben a négy éves ciklusban felújítsuk a pati-
nás intézményt. Mint eddig is, a jövőben is 
4 év alatt 20%-kal bővítjük az óvodai férő-
helyek számát, igyekszünk lépést tartani az 
igényekkel.

– Ön szinte minden megnyilatkozásakor 
kihangsúlyozza, hogy egyik legfontosabb 
cél a város arculatának kialakítása. Mi-
lyenné szeretnék formálni Dunakeszit, mi-
vel kívánják vonzóvá tenni a 756 éves tele-
pülést? 

– Ez a terv is csak egy hosszú távú, na-
gyon tudatosan felépített munka révén old-
ható meg. A közismerten népszerű, sok tu-
ristát vonzó városok is sok-sok év szorgos 
munkájának, nagyon okosan felépített mar-
keting tevékenységüknek köszönhetik elis-
mertségüket, látogatottságukat. Mi is erre 
az útra léptünk, ezért hoztuk létre a Duna-
keszi Programirodát. Az arculatépítés talán 
legfontosabb eleme, hogy az alvó kisvárost 
egy pezsgő életű Dunakeszivé szeretnénk 
formálni. Értékeinket és adottságainkat sze-
retnénk a köz figyelmébe állítani, jobban ki-
használni a Duna közelségét, népszerűsíteni 

a városunkban húzódó római védvonalat és 
erődítményt. Megragadni azt az esélyt, ame-
lyet az UNESCO döntése kínálhat, ha való-
ban a világörökség részeként védetté nyilvá-
nítja a római kori limes-t. Olyan lüktető vá-
rossá kívánjuk alakítani Dunakeszit, ahol 
színes kulturális, művészeti– és sportélet 
várja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat, 
ahol a néhány fős baráti közösségek éppúgy 
jól érzik magukat, mint egy több száz fős ze-
nei program résztvevői. Nagyon odafigye-
lünk a hangsúlyokra, bizonyos programokat 
gazdagítunk, miközben megszüntetjük a fe-
lesleges párhuzamosságokat. Azt szeretnék 
elérni, hogy Dunakeszinek jól kitapintha-
tó jellege legyen, mással össze nem téveszt-
hető arculata. Minden erőnkkel és tehetsé-
günkkel azon munkálkodunk, hogy ebben 
a négy éves önkormányzati ciklusban már 
kirajzolódjanak a város új arculatának kon-
túrjai. Ehhez kérem Dunakeszi valamennyi 
polgárának támogatását és aktív együttmű-
ködését. Formáljuk közösen olyanná tele-
pülésünket, melyben mindannyian jól érez-
zük magunkat, melyre valamennyien büsz-
kék lehetünk. 

Vetési Imre

Erősítjük az önkormányzat szolgáltató    szerepét
Dióssi Csaba polgármester: Mi vagyunk a lakosságért, nem pedig fordítva
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aKtuális

– Polgármester úr, új útépítési program 
kezdődik az idén, vagy a korábbi progra-
mot folytatják?

– Tulajdonképpen régi adóssága a vá-
rosvezetésnek az útépítési projekt folytatá-
sa. Sajnos az elmúlt négy évben nem tud-
tuk olyan intenzitással végezni ezt a mun-
kát, mint ahogyan indult. Ennek oka el-
sősorban az országos megszorító csomag 
önkormányzatra gyakorolt hatása volt. De 
az is tény, hogy a korábbi években egy kis-
sé átláthatatlan rendszer működött, nem 
lehetett tudni, hogy melyik utca mikor ke-
rül sorra, a különböző lakossági hozzájá-
rulások, támogatások rendszere is kaoti-
kus volt. Az ősszel alakult új képviselő-tes-
tület határozott szándéka, hogy visszasze-
rezze a lakosság bizalmát az útépítés iránt. 
Az új testület egy tiszta, világos, átlátható 
rendszert alakított ki. Céljaink megvaló-
sítása érdekében számba vettük, megvizs-
gáltuk, hogy melyek azok az utcák, amiket 
a következő négy évben szeretnénk leasz-
faltozni. Ezt követően a képviselő-testület 
tagjaival egyetértésben elosztottuk négy 
évre a munkálatok kivitelezését.

– Milyen szempontokat vettek figye-
lembe?

– Terveink szerint valamennyi utca – 

amely közlekedési és lakossági szempont-
ból indokolt – bekerült a programba, és a 
következő négy évben aszfaltburkolatot 
kap. A szempontok nyilvánvalóan külön-
bözőek voltak. Egyrészt megvizsgáltuk, 
hogy van-e már rá terv, rendelkezik-e épí-
tési engedéllyel, másrészt szempont volt az 
is, hogy az utcák milyen szerepet töltenek 
be a város közlekedési rendszerében. De azt 
is figyelembe vettük, hogy korábban az ala-
pítványi hozzájárulásnál milyen mérték-
ben vette ki részét a lakosság az adott utcák 
korszerűsítéséből. Ezen szempontok és in-
formációk birtokában sorolta be az utcákat 
a képviselő-testület. Úgy gondoltuk, a hite-
lesség visszaállításának fontos része, hogy 
közzé is tegyük a menetrendet, így min-
denki nyomon követheti, hogy az elképze-
léseinket milyen formában váltjuk valóra. 
Ha pedig látszik, hogy 2011-ben megtesz-
szük, amit terveztünk, akkor a következő 
években is számíthat rá a lakosság. 

– Milyen forrásokat kívánnak igénybe 
venni a beruházásokhoz?

– Az itt-ott jelentkező gondok ellenére 
szeretném leszögezni, hogy korábban sem a 
szándék hiányzott elsősorban, hanem a for-
rás. Az új útépítési program finanszírozá-
sa három pilléren nyugszik. A legnagyobb 

részt az önkormányzat saját fejlesztési for-
rásából állja, a kisebb részt pedig pályázati 
forrásból és lakossági hozzájárulásból.   

Ez utóbbiaknál szerettünk volna egy tisz-
ta, igazságos, átlátható rendszert kidolgoz-
ni. Gyakorlatilag azoktól, akik korábban 
támogatták az Útépítési Alapítvány mű-
ködését, már nem kérünk újabb hozzájá-
rulást. Akiket pedig érint, azok eldönthe-
tik, hogy 2011. május 31-ig befizetik-e a ko-
rábban meghatározott 40 ezer forintot, ha 
azonban csak 2011. június 1-től 2011. ok-
tóber 30-ig tartó időszakban teljesítik, ak-
kor 60.000 forintot, amennyiben 2011. no-
vember 1-je után, akkor 80.000 forintot kell 
hozzájárulásként befizetniük.

– Ez pontosan mit jelent? A hozzájáru-
lást előre vagy utólag kell befizetni?

– Mindenki eldöntheti, hogy mikor fize-
ti be, a kedvezményes időszakban, vagy pe-
dig megvárja, amíg ténylegesen elkészül az 
utcája, és utána fizeti be. Dunakeszin más 
településekhez képest jelentősen kedvezőbb 
a hozzájárulás mértéke. Abban is bízunk, 
hogy akiknek korábban leaszfaltoztuk az 
utcáját azok is befizetik – utólag – a hoz-
zájárulást. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
a képviselő-testület tekintettel van a lakos-
ság teherviselő képességére, ezért rendele-
tünkben az szerepel, hogy ahol az egy főre 
eső jövedelem nem éri el a minimálbér más-
félszeresét, kezdeményezhetik a szociális bi-
zottságnál az egy éves részletfizetést. Igye-
keztünk egy igazságos rendszert létrehozni. 
Örülök, hogy a képviselő-testület egyönte-
tűen támogatja a fejlesztést, melynek kö-
szönhetően – a lakossággal együttműködve 
– négy év alatt 65 utcát aszfaltozhatunk le. 

 Vetési Imre

Négy évre ütemezett útépítés
Dióssi Csaba polgármester: Három pilléren nyugszik a finanszírozás

az új képviselő-testület egységes döntése alapján a négy éves 
önkormányzati ciklusban a város 65 utcáját látják el szilárd 
burkolattal. a Három pillérre épülő finanszírozásban megva-
lósuló útépítési projekt első évében, 2011-ben 13 utcát aszfal-
toznak le.  a városatyák döntöttek a fejlesztésbe bevont utcák 
sorrendjéről és arról is, Hogy a lakosság Hiteles tájékoztatása 
érdekében már most nyilvánosságra Hozzák a 65 utca kivitele-
zésének ütemét. az útépítési tervekről és a kivitelezés finanszíro-
zásáról beszélgettünk Dióssi Csaba polgármesterrel. 

Útépítések ütemterve
2011

Hargita u., Vereckei u., Kisalagi u., szántó 
u., andrássy u., Hóvirág u., Júlia u., tünde 
u., barázda u., mihály u., lászló köz, Pető-
fi u., Kikelet utca. 

2012
Csomádi u., liszt ferenc u., Wass albert 
u., Déryné u., Prága u., anna u., Csuta fe-
renc u., erzsébet u., Hesp u., Hitch u., Kin-

csem u., magdolna u., torony köz, tát-
ra u., budai Nagy antal köz, Örvény u., 
szák u., Üdülő u. 

2013
Kárpát u., Klapka György u. (tábor u. só-
lyom u. között), Gitár u., albert u., ágnes 
u., lilla u., Piroska u., Klapka György u. 
(Görgey u. Dobó u. között), Kagyló köz, 
Kagyló u., római u., tavasz u., tutaj u. 

2014
Percel mór u., mikes Kelemen u., rákóczi 
út (Határ u. forgács u. között), Pilinszky Já-
nos u., Nyereg köz, Gida u., táltos u., fóti 
köz, Pacsirta u., Klimscha albert u., sajdik 
sándor u., fóti úti fenyves, Zsófia u., Kos-
suth köz, Kis u., Hullám u., Katonadomb 
sor, lejtő utca, Örvény köz, 
fő út liget u. és rév út közötti szervízútja.
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Javítják a város útjait

A Béke úti vasúti aluljárónál szor-
goskodó háromfős csapat mun-
káját elismeréssel szemlélik a 
várakozó autósok. A gázper-

zselő forró lángja pillanatok alatt kiszárít-
ja a nedves, vizes kátyús úttestet. A meg-
tisztított hasadékba nagy gonddal helyezik 
el a hideg aszfaltot a Dunakeszi Közüzemi 
Kft. téli akció csoportjának tagjai. 

– Ennek a technológiának az az előnye, 
hogy a kiszárított, megtisztított felületre 
öntött aszfaltot felmelegítve szinte eggyé 
olvasztjuk a régi, sérülésmentes, szilárd 
úttesttel – tájékoztatott Bauer Márton, a 
Dunakeszi Közüzemi Kft. szállításvezető-
je, aki nagy szakértelemmel irányítja kol-
légái munkáját. – A kátyúban rakott hi-
deg aszfaltot a gázperzselő segítségével el-
egyengetjük, majd keményre tömörítjük, 
a felület felső részét leszórjuk homokkal, 
hogy védje, amíg nem szilárdul meg – avat 
be a technológia részleteibe Bauer Márton, 
aki szerint az általuk alkalmazott megol-
dás strapabíró. 

– A városi utakat így javítjuk. Van, ahol 

5 éve kátyúztunk, és még mindig állja az 
időjárás és az autók „támadását” – érvel a 
megoldás mellett. 

A szakember szerint a gondos odafi-
gyelésnek köszönhetően az önkormány-
zat útjai az átlagosnál is jobb állapotban 
vannak. – Sajnos az állami utakról már 
ez nem mondható el – teszi hozzá Bauer 
Márton.

Ezt a megállapítást erősíti meg 
Manhalder Zoltánné, a Polgármesteri Hi-
vatal Műszaki Osztályának vezetője is. 

– Az üzem téli akciócsoportja folyama-
tosan járja a város útjait, de szerencsére a 
lakosság is azonnal tájékoztat bennünket, 
ha valahol az úttestben meghibásodást 
észlelnek – mondja az osztályvezető, aki 
továbbra is kéri a lakók együttműködését.  

– A hibák kijavítása érdekében 1,8 ton-
na hideg aszfaltot vásárolt az önkormány-
zat. Szerencsére a városi utak viszonylag jó 
állapotban vannak, melyekben, ha valahol 
kátyú keletkezik, azonnal kijavítjuk – szá-
mol be Manhalder Zoltánné, aki nehez-
ményezi, hogy az állami utakban kelet-

kezett kátyúkat – a többszöri sürgető le-
vél ellenére sem javította még ki a Magyar 
Közút NzRt. 

Szerkesztőségünk megkereste Huszák 
Jánost, a Magyar Közút NzRt. Váci Üzem-
mérnökség vezetőjét, aki kérdésünkre el-
mondta, hogy még nem kapták meg az 
anyagot a hideg aszfalt beszállítására ki-
írt közbeszerzési pályázat nyertesétől. A 
budapesti vállalkozás legutóbb, február 
3-ra ígérte az aszfalt átadását. – Ha való-
ban megérkezik, akkor már a hétvégén, 
szombaton vagy vasárnap megkezdjük 
Dunakeszin az állami utak kátyúzását – 
mondta Huszák János.

Néhány nap elteltével, az üzemmérnök-
ség vezetőjének ígérete szerint az állami 
utakban keletkezett kátyúkat – köztük a 
Barátság út – 2-es számú fő út csatlakozá-
sánál, a Kossuth Lajos utcában, a felüljáró 
és Szent Imre tér közötti szakaszon – kija-
vították. A Magyar Közút NzRt. folyama-
tosan végzi az állami utak javítását – kö-
zölte Huszák János.

Vetési Imre

téltábornok csak az utóbbi napokban engedett ke-
mény szorításából. a mínusz 12-14 fokokat szinte az 
egyik napról a másikra enyHe, nem ritkán plusz 10-12 
celsius fok váltotta fel. a szélsőséges iDőjárás 
nyomait viselik sok helyen a Dunakeszit behá-
lózó közlekeDési utak. a városi önkormányzat 
megbízásából a dunakeszi közüzemi kft. munkatársai 
Hideg aszfalttal javítják ki a város útjaiban keletke-
zett kátyúkat. 

Dunakeszi Város Önkormányzata pályá-
zatot ír ki a város jelmondatának a meg-
alkotására. a győztes jelmondat a szán-
dék szerint szorosan összefonódik majd 
a város nevével, kiadványain, kommu-
nikációjában központi szerepet kap. a 
mottónak néhány szóból álló mondat-
nak kell lennie, amely közvetítve a város-
vezetés szándékát a következő dolgokat 
fejezi ki:
Dunakeszi szolgáltató város: az ön-
kormányzat mindent elkövet annak érde-
kében, hogy könnyebbé tegye a lakos-
ság életét a hivatali ügyintézésben és 

színvonalas szolgáltatást nyújtson a kul-
túra, a sport az egészségügy és az élet 
más területein
pezsdítsük fel városunkat: a település 
alvóvárosból érdekes, élettel teli várossá 
kíván válni. Kiemelten fontos cél, hogy 
az itt élők büszkék legyenek és lehesse-
nek arra, hogy dunakesziek!
a pályázatokat a programiroda@
dunakeszi.hu e-mail címre várjuk.
a beadás határideje: február 28.
Díjazás: 30.000 forint értékű tárgynye-
remény.

Dunakeszi ProgramiroDa

Köszönet- 
nyilvánítás

tisztelettel 
megköszönjük 

részvétüket mindazoknak, 
akik lerótták kegyeletüket 

édesapánk,  
Kövesdi istván  

2011. január 26-i 
temetésén. 

A gyászoló család

DunakeszI mottó 
– pályázati felhívás



ÖNKormáNyZat

F E L H Í V Á S !
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekek 

óvodai beíratásának időpontja:

2011.  április  18-19-én,  8.00-16.00 óra

A beiratás helye: a körzetileg illetékes óvoda
(A körzethatárok megtekinthetők: www.dunakeszi.hu/intézmények)

A közoktatási törvény értelmében az ötödik életévét 2011-ben betöltött 
gyermeknek kötelező a nevelési év (szeptember 1.)  

kezdőnapjától napi négy óra óvodai nevelésben részt venni.

Beíratható: az a gyermek, aki 2011. december 31-ig  
betölti a harmadik életévét.

Óvodába felvehető az a gyermek, aki 2012. január 1- május 31. között 
betölti a harmadik életévét és felvételét  

az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

Beíratáshoz szükséges:
- a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  
- lakcím- és TAJ-kártyája.

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal

F E L H Í V Á S !
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a  

tankötelessé vált gyermekek 2011/2012. tanévre, 
első osztályba történő beíratásának időpontja:

2011.  április  18-19-én,  8.00-16.00 óra

A beiratás helye: a körzetileg illetékes iskola
(A körzethatárok megtekinthetők: www.dunakeszi.hu/intézmények)

Az a gyermek tanköteles, aki 2011. május 31. napjáig  
betölti a hatodik életévét.

A szülő kérelmére a gyermek beíratható, ha a hatodik életévét 
2011. december 31. napjáig tölti be.

A hetedik életévét betöltött gyermek csak akkor maradhat az óvodában, 
ha augusztus 31-e után született és a nevelési tanácsadó,  

vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja.  
A nevelési tanácsadó, vagy a szakértői bizottság ilyen javaslatot szülő 

kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet.
Beíratáshoz szükséges:

- a szülő személyi igazolványa, lakcím-kártyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím-, és TAJ- kártyája 

- eredeti írásos óvodai szakvélemény
- egyéb (nevelési tanácsadó, stb.) szakvélemény.

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal felmérte a 
városban üzemelő, az óvodákban, 
iskolákban, bölcsődékben gyer-
mekétkeztetést végző-ellátó ön-

kormányzati konyhák állapotát, és eszköz-
parkját. A széles körű szakmai és társadalmi 
kontrollon nyugvó tájékozódás célja, hogy 
a városi gyermekétkeztetés a legmagasabb 
színvonalon valósuljon meg Dunakeszin. Er-
dész Zoltán alpolgármester úgy véli, hogy az 
eszközparkok további korszerűsítése és ra-
cionalizálása, az egészséges táplálkozást ga-
rantáló étlap finomítása is a gyermekek ér-
dekét szolgálja. Célunk, hogy egységes rend-
szer szerint, azonos feltétekkel, minden-
hol azonos minőségű ételeket kínáljanak a 
gyermekétkeztetésben résztvevő konyhák – 
mondta az alpolgármester. 

– A ráfordítások csak az esetleges hiá-
nyosságok megszüntetését szolgálják, vagy 
a korszerűbb táplálkozást is segítik?

– Mindenekelőtt szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy alapvetően jól működik, megfelelő 
minőségű a gyermekétkeztetés Dunakeszin. 
A felmérés azt a célt szolgálja, hogy minden 
konyhában azonos eszközpark álljon rendel-
kezésre, s mindenhol azonos minőségű ételt 
szolgáljanak fel a gyerekeknek. Ahol eset-
leg pici hiányosság van, vagy régebbi esz-

közökkel főznek, ott pótoljuk, felcseréljük, 
hogy a korszerű táplálkozásokhoz szüksé-
ges eszközzel rendelkezzen minden konyha. 
A családügyi tanácsnok segítségével a szülő-
ket is felkértük, hogy vegyenek részt az éte-
lek kóstolásában, ne csak a gyerekek véle-
ményére hagyatkozzunk. Előre be nem je-
lentett időpontban a felkért szülők elmen-
nek az egyes intézményekhez, megkóstolják 
az ebédet, és véleményezik, hogy milyen volt 
az aznapi étel. A „kóstoló program” elindí-
tása előtt egy rövid képzésben vettek részt 
a szülők, akiket szakemberek tájékoztattak 
az előírásban szereplő ételek minőségének, 
összetételének és mennyiségének részletei-
ről, hogy hiteles képet alkothassanak a gyer-
mekétkeztetésről. A családügyi tanácsnok 
végzi az operatív feladatot, ő az, aki beoszt-
ja a kóstolókat, az intézményekkel egyeztet-
ve. A konyhák élelmezésvezetőivel is tartot-
tunk egy értekezletet, akik elmondták véle-
ményüket, kölcsönösen kicserélték szakmai 
tapasztalataikat. A szakemberekhez hason-
lóan én is rendkívül hasznosnak tartom a 
konzultációt, amely – többek között – elő-
segítheti, hogy együttműködve kedvezőbb 
feltételekkel szerezhetik be a nyersanyagot a 
konyhák. Döntő szempont a minőség mel-
lett az ár is.

– Van továbbképzési lehetőség is a szaká-
csok számára?

– Szervezünk képzést is olyan világot lá-
tott séffel, aki újabb ételekkel tudja talán 
frissíteni a jelenlegi kínálatot. Az élelmezés-
vezetők is egyeztetik egymással az étlapokat, 
hogy elmondhassák, hol minek volt sikere és 
minek nem. Azt tapasztaljuk, hogy minden-
ütt nagyon odaadóan dolgoznak a szaká-
csok, konyhás nénik, élelmezésvezetők, akik 
teljesítményét folyamatosan tesztelik a „kós-
toló” szülők.  

– A felmérés, a program finomítása révén 
átalakulhat a gyermekétkeztetés is…

– A gyermekek otthonról hozzák az íz-
lésvilágukat, és mi megpróbálunk segíte-
ni, hogy az egészséges táplálkozás iránti ér-
deklődés már az óvodában, iskolában is fel-
ébredjen. Az a szándék vezérel bennünket, 
hogy gyermekeink a legjobb minőségű, a 
legkorszerűbb, legegészségesebb étkezésben 
részesülhessenek.

Vetési Imre

Egységes minőséget  
kínálnak a konyhák

Erdész Zoltán alpolgármester: 
Finomítjuk, korszerűsítjük a gyermekétkeztetést
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PÉNZÜGyAdózási tudnivalók
tájékoztatjuk önöket a Helyi adók tekintetében történő változásokról. 2011. janu-
ár 1-től Hatályos a dunakeszi város önkormányzata képviselő-testületének 38/2010. 
(Xii.10.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési aDóról, 39/2010. (Xii.10) 
számú önkormányzati rendelete a helyi iDegenforgalmi aDóról, valamint 

40/2010. (Xii.10.) számú önkormányzati rendelete a helyi építményaDó-
ról. a korábbi azonos tárgyú rendeletek Hatályon kívül Helyezésre ke-

rültek. az új rendeletek elfogadására elsősorban a törvényi 
változásokHoz való alkalmazkodás miatt volt szükség. 

   Helyi iparűzési adó 

Helyi iparűzési adónemben a legfontosabb, rende-
letet is érintő változás, hogy a helyi adókról szóló 
1990. évi C.  törvényben a piaci, vásározó tevé-
kenység kikerült az ideiglenes iparűzési tevékeny-
ségek köréből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ez a tevékenység minden esetben mentességet 
élvezhet az adó megfizetése alól, hiszen, ha az 
ilyen tevékenységet végző vállalkozó e tevékeny-
ségéből bevételre tesz szert, és egyetlen másik 
önkormányzat területén sem rendelkezik szék-
hellyel, telephellyel, ideiglenes iparűzési adó fize-
tésére lesz kötelezett, a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 37. § (2) b. pontja alapján.

Az ideiglenes iparűzési tevékenység utáni adó 
mértéke a jövőben egységesen 5.000,- Ft/nap 
összegben került meghatározásra.  

Elsősorban a távközlési szolgáltatóknak 
és az építőipari tevékenységet végző vállal-
kozóknak érdemes figyelemmel lenniük a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény egyéb módo-
sításaira. A távközlési szolgáltatást végző vállal-
kozók esetében változott a telephely fogalma. A 
törvény mellékletének új 2.3 pontja az építőipa-
ri tevékenységet folytató vállalkozók számára új 
megosztási módszer alkalmazására ad lehető-
séget. A melléklet új 2.4. pontja pedig a távköz-
lési tevékenységet végző vállalkozók megosztá-
si módszerét szabályozza.  

   Építményadó 

Az építmény után fizetendő idegenforgalmi adó 
törvényi szinten megszűnt 2011. január 1-től, és 
ennek megfelelően a rendeleti szabályozásból 
is kivezetésre került. A korábban idegenforgalmi 
adó címén adóztatott üdülők január 1-jétől épít-
ményadó kötelesek, az adócsoport ezen adózói 
kör részére már megküldte a felszólítást az épít-
ményadó bevallás benyújtására. Az üdülő után fi-
zetendő adó mértéke nem változott, az továbbra 
is 800,- Ft/m2. Az üdülők esetében ugyanazokat 
a kedvezményeket lehet érvényesíteni, mint ko-
rábban, az ingatlanba bejelentkezett személyek 
száma alapján.  

A korábbi építményadó rendelet szerinti ki-
emelt övezetekben található építmények után dif-
ferenciáltan – magasabb mértékkel - adóztak a 
tulajdonosok. Az új rendeletben a kiemelt öve-

zetek köre kibővült a Dunakeszi Város Helyi Épí-
tési Szabályzatában szereplő Gazdasági ipa-
ri szolgáltató-SZ és a Gazdasági kereskedelmi 
szolgáltató-10 megjelölésű övezetekkel. A www.
dunakeszi.hu honlapról letölthető Helyi Építé-
si Szabályzatból az érintettek megállapíthatják, 
hogy vonatkozik-e rájuk az övezeti besorolás, an-
nak érdekében, hogy bevallásukat benyújtsák. 
Mivel kivetés útján megállapítandó adóról van 
szó, az adózóknak önként kell bevallásukat be-
nyújtani. 

Az igazságosabb teherviselés jegyében, a ke-
reskedelmi, illetve szolgáltató tevékenység folyta-
tására szolgáló, tehát vállalkozási típusú - a helyi 
adókról szóló törvény szerinti egyéb nem lakás 
céljára szolgáló - építmények (például raktár, 
műhely, üzem, gyár) pedig a jövőben 600Ft/
m2 helyett 800 Ft/m2 adómértékkel adóznak. 

Egyéb adómértéket érintő változást az új épít-
ményadó rendelet nem tartalmaz. 

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy az in-
gatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosítá-
sa szerint, 2010. december 1-jétől a tulajdonjog 
fenntartással történő eladás ténye feljegyezhető 
az ingatlan tulajdonjogának a futamidő végén tör-
ténő átszállását eredményező pénzügyi lízingbe 
adás (zártvégű pénzügyi lízing) esetében is. 

A helyi adókról szóló törvény szerinti ameny-
nyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására 
irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz 
benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi 
hatóság széljegyezte –, a szerző felet kell tulaj-
donosnak tekinteni. Az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló törvény módosításának köszönhetően te-
hát, hogy ha az ingatlan lízingbevevője javára a 
tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye 
széljegyre került, a lízing konstrukcióban szerző 
fél is adóalanynak minősül, így megillethetik azok 
az adókedvezmények, amelyeket az önkormány-
zati adórendelet az adóalanyok számára bizto-
sít, például a bejelentett lakosok után igényelhe-
tő kedvezmény. 

Idegenforgalmi adó

Az új idegenforgalmi adó rendelet 2011. január 
1-től már kizárólag a vendégéjszaka után fize-
tendő idegenforgalmi adóra vonatkozó fő szabá-
lyokat rendezi, az építmény utáni idegenforgalmi 
adó megszűnt. A vendégéjszaka utáni idegenfor-

galmi adó továbbra is 100,- Ft/éj mértékben került 
meghatározásra. 

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tör-
vényben változott a súlyos mozgáskorláto-
zott  személyek gépjárműve után igénybe ve-
hető adómentesség mértéke, azzal 2011. janu-
ár 1-től legfeljebb 13 000 forint erejéig lehet élni. 
Fontos változás, hogy ha az üzembentartó adó-
alany megfelel a mentesség feltételeinek, szintén 
igénybe veheti ezt a mentességet. Az adócsoport 
hivatalból új határozatot küld ki azoknak az adó-
zóknak, akiket ez a törvényi változás érint. 

Pontosításra került a légrugós vagy azzal 
egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pót-
kocsi, ilyennek minősül az a jármű, amelyik a Ta-
nács 96/53/EK Irányelvének II. Melléklete szerinti 
légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rend-
szerrel rendelkezik. Amennyiben az önkormány-
zati adóhatóság az adó megállapítása során e 
tényt nem vette figyelembe, akkor az adóalany 
ezt a közlekedési hatóság által kiadott hatósági 
bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közle-
kedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy 
„útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgal-
mi engedély bemutatásával igazolhatja

Egyéb helyi adókat érintő változás 2011. janu-
ár 1-től nem történt.  

Kérjük a lakosságot, hogy továbbra is működ-
jenek együtt a helyi adóhatósággal, és önként 
nyújtsák be a bevallásokat, ezzel teljesítve köte-
lezettségüket. 

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy eb-
ben az évben is egy postai küldeményben 
küldjük ki a két részletben befizetendő adók 
csekkjeit. Ilyen a gépjárműadó, telekadó és az 
építményadó, amelyek első részletét március 15-
ig, második részletét szeptember 15-ig kell befi-
zetni. Kérjük, hogy tartsák be az adózási határ-
időket, és a második félévben, szeptember 15-
ig befizetendő adókötelezettségük teljesítésére is 
legyenek figyelemmel. 

A www.dunakeszi.
hu honapunkat folya-
matosan frissítjük, ott 
mindig naprakészen tá-
jékozódhatnak az ak-
tuális adókötelezettsé-
gekről. 

Pállné Kovács Mária
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képviselőink   jelentik
Elkészült a Római utca mart aszfaltozása 
Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Révdűlőiek!
Kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem Önökkel az elmúlt 
időszak lakóhelyünket érintő eredményeit. A Kiserdő utca és Iskola utca környé-
kéről az itt lakók kérésére begyűjtöttük és elszállítottuk a száraz gallyakat és fa-
leveleket. Az ellopott csapadékvíz-elvezető csatorna fedelét rövid idő alatt pó-
toltuk, és fixen rögzítettük. A Tavasz utca mélypontján összegyűlő csapadékvíz 

elvezetésére decem-
berre elkészült a csa-
padékcsatorna és 
víznyelő rendszer. A 
Római utcában az 
utca teljes hosszá-
ban mart aszfaltos 
szerkezetű út kiépí-
tésére került sor. Sok 
panasz érkezett az 
Üdülő utcai építke-
zéssel kapcsolatban, 
itt az utat december 
elejétől újra igénybe 
vehették a lakók. Ter-

mészetesen a továbbiakban is törekszünk körzetünk szebbé tételére és értékei-
nek megőrzésére. Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel keresse-
nek bizalommal a jövőben is. 
(Tel.: +36-30-528-4550, e-mail: vincze.geza56@gmail.com).

                                                                           Tisztelettel:
vincze Géza

Ordass Lajos püspökre 
emlékezünk
Tisztelt Lakótársak!
Örömmel értesitem Önöket, hogy hosz-
szas egyeztetés után egyhangú szava-
zással sikerült elfogadni városunk 2011. 
évi költségvetését. Ezek után további 
szigorú pénzügyi politikával folytathat-
juk munkánkat, hogy mielőbb teljesiteni 
tudjuk vállalt feladatainkat. Folyamat-
ban van a készítése annak az emlék-
táblának, amelyet Ordass Lajos evan-
gélikus püspök úr 100. születésnapi év-
fordulójára avatunk. A szakemberek 
megvizsgálták annak lehetőségét, hogy 
a Muskátli u. 2. szám alatti Klubházban 
kihelyezhető-e pénz kiadó autómata. 
Ez ügyben döntés, a bank által a Pol-
gármesteri Hivatal részére megküldött, 
minden szempontot felölelő  árajánlat 
után várható. Továbbra is várom kérdé-
seiket, észrevételeiket. Telefonon: +36-
30-508-44-64, vagy 06-27-346-218, 
E-mail: fodornemarika@citromail.hu

Fogadóóra: 2011. február 23., Posta 
u. 6. Ált. Isk. 17 órától - 19 óráig.

2011. február 25. Muskátli u. 2. Klub-
ház  16 órától - 18 óráig. 

Tisztelettel: 
Fodor sándorné

Intézkedés a gyorshajtókkal szemben
Kedves Dunakesziek!
A Madách utca több lakója megkeresett, hogy az utcában, főként az 
esti órákban rendszeresen átlépik a megengedett sebesség korláto-
zást. Kérvényt nyújtottam, be a Dunakeszi Rendőrkapitányság felé ez 
ügyben. A fent említett utcában minimálisnak tekinthető a közterüle-
ti szemetesek száma, illetve több helyen problémát jelent a „kutyapi-
szok” a járdákon. Ezeket orvosolni kell, újabb szemetesek kihelyezé-
sével. Az utca lakói illetve a helyi vállalkozók kérése érdekében felül 
kell vizsgálnunk a parkolóhelyek számát is. A boltok előtt a parkoló au-
tók kivájják a járda melletti földes részt. Megkértem a Polgármesteri 
Hivatal munkatársait, hogy tegyenek javaslatot, milyen megoldásokkal 
lehetne kiküszöbölni a problémát. A Madách utca 22/1-es szám előtt a 
járda a vízóraakna mellett megsüllyedt, amint az időjárás megengedi, 
a Műszaki osztály munkatársai intézkedni fognak. A Fazekas Mihály 
Általános Iskola előtt is újabb parkólóhelyekre lesz szükség. A Szép 
Ernő utcában például az iskola dolgozói számára kialakítható lenne a 
parkolás. Felkértem a Hivatalt, végezzen számításokat ez ügyben. A 
Tábor utca gyalogos forgalma miatt indokolt a köztéri szemetesek ki-
helyezése, ez ügyben is megtettem a szükséges intézkedéseket.
Tel: +36-70-3688-249, e-mail: botkagabor@fidesz.hu

                                                         Tisztelettel:
BotKa GáBor

Közösen a biztonságos 
közlekedésért
Kedves Lakótársak!
A választókerületben hét utcának nincs még 
szilárd burkolata. A földutak a sok esőzés miatt 
szinte járhatatlanok voltak. Korábban két alka-
lommal is kiegyengették, sóderrel felszórták és 
lehengerelték a Perczel Mór és a Liszt Ferenc 
utcát. A Mikes Kelemen utcában rendszeresen 
leszívták a vizet a megtelt árkokból. Az ősz fo-
lyamán három utca simítását, gréderezését 
terveztük be, közülük sikerült a Csomádi és a 
Vereckei utcát járhatóbbá tenni. A kedvezőtlen 
időjárás miatt a Kárpát utcában már nem tud-
ták elvégezni a munkát, de amint az idő engedi, 
pótoljuk az elmaradást. A Toldi-Dombliget lakó-
parkban támogatjuk az ott élő lakosok kérését.  
A forgalom csökkentésére és a gyalogos közle-
kedés biztonságossá tételére fekvő rendőrök te-
lepítését és járdaépítést tervezünk.

                         Tisztelettel:
BocsáK vera
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Gyermekeink érdekében
Kedves Dunakesziek!
Alapvető társadalmi kérdés a kamasz-
korban lévő gyermekek szabad idős 
elfoglaltságának problémája. A 14-
18 éves fiatalok a számítógép meg-
szállottjaként töltik el szabadidejüket, 
s csak harmadlagos dolognak tartják 
a sportot, amely fontos meghatározó-
ja a felnőtté válásnak. Az előzőek ér-
dekében biztosítani kell egy központi 
helyet, ahol ez a korosztály rendsze-
resen találkozhat egymással, haszno-
san töltheti el szabadidejét. A kama-
szokat érintő problémának az egyik 
Thököly utcai hölgy vált élharcosá-
vá, aki segítségemet kérte. A szüksé-
ges hivatali körök végeztével tájékoz-
tattak, hogy az illetékes Bizottság az 
elképzeléshez elviekben hozzájárul, 
de feltételül szabta, hogy egy konkrét 
épület vagy terület legyen megjelölve.

Újabb megkeresésben jeleztem, 
hogy a Bajcsy Zsilinszky úton lévő volt 
TIGÁZ épülete a célnak megfelelhet, 
mely központi helyen található. A lé-
nyeg, hogy karoljuk fel társadalmunk 
serdülőkorba lépett fiataljainak aktuá-
lis problémáját. Úgy vélem van miért 
aggódni, hiszen mindannyian szeret-
nénk elkerülni a West Balkánban tör-
ténteket. Ne feledjük a West Balkán 
áldozatait, akik csak szórakozni akar-
tak, de már soha nem térnek haza. 
Városunkból is sok fiatal jár hétvé-
geken a fővárosba szórakozni. Érde-
künk, hogy biztonságban tudjuk gyer-
mekeinket, akik hasznosan tölthetik 
el szabadidejüket, itt közöttünk, Du-
nakeszi területén. Jelenleg itt tart az 
ügy, miközben reménykedem, hogy a 
kö zeljövőben sikerül egy ifjúsági köz-
pontot létrehozni városunkban.

          Üdvözlettel:
Hircz taMás 
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képviselőink   jelentik
a helyi tömegközlekedés  
újratervezése
Kedves Dunakeszi Lakótársak!
Még az őszi esőzések folyamán szem-
besültem a csapadékvíz elvezetés prob-
lémájával a választókerület több pontján. 
A Gardénia közben októberben szemé-
lyesen szerveztem meg a homokzsákok 
szállítását, a Blaha Lujza utcában pedig 
januárban egyeztettem az érintett lakók-
kal a lehetséges megoldásokról. Fenti 
problémákkal kapcsolatos kezdeménye-
zésem a Műszaki Osztályon van.  Tö-
megközlekedésért felelős polgármeste-
ri megbízottként tárgyalásban állok a Vo-
lánbusszal.  A helyi tömegközlekedést 
igyekszem lakossági igényekhez mérten 
újraterveztetni. Szeretném, ha új Duna-

keszi - M2 - Budapest helyközi járatok 
indulnának.  A helyi járatokon a jelenle-
gi kihasználtság felmérésére utasszám-
lálást kezdeményeztem, amit február-
ban fognak végrehajtani. A lehetséges 
menetrend kialakítása kapcsán továb-
bítottam az utasok által megfogalma-
zott igényeket. A Fenyő Lakóparkban a 
lakók támogatásával sikerült elérnem a 
szervizutat érintő forgalmi rend módosí-
tását, és ezzel a belső utak forgalmának 
csökkentését.  

 
Tisztelettel:

dr. tHoMa csaBa

Tisztelt választókerületi lakótársak! 
Ígéretemhez híven szeretném Önöket 
folyamatosan tájékoztatni a közvetlen 
környezetünket érintő problémákról, 
fejlesztésekről, s mindenről, ami az it-
teni életünket érintheti! Sokan keres-
tek már meg kérdéseikkel, kéréseikkel, 
amelyekre a legjobb tudásom szerint 
válaszolok, és a megoldást is igyek-
szem elősegíteni. Nagyon fontos kér-
dés a parkolási lehetőségek kulturált 
biztosítása, és nagy előrelépés volt, 
hogy elkészült a jó minőségű parkoló a 
Barátság út 35-41. közötti szakaszon! 
Az idén szeretném, ha a 43-45. előt-
ti rész is rendezésre kerülne! A lakókö-
zösségek közös képviselői is sokszor 
kérik és igénylik a segítséget, ezért egy 
fórum jellegű összejövetelt szervezek 
velük, ahol minden háztömb problémá-
jára megoldást keresünk majd! Ha ez 
sikeres lesz, szeretném, ha rendsze-
ressé válna. Legutóbb Csobai László 
közös képviselő keresett meg a Barát-
ság út 13-15-ös lakótömbök gondjaival, 
de több közösség is jelezte már problé-
máit, javaslatait. A környék közlekedési 

gondjainak megoldására is sok javas-
latot kaptam, a Garas, Fillér, Tallér és 
Nap utcákból, ezek ügyében már meg-
kerestem az illetékes hivatali osztályo-
kat! Ősz végén jelentkezett a lehullott 
levelek eltakarításának közös ügye, 
mellyel Kalas közös képviselő úr kere-
sett meg, s melyet a Közüzemi Kft. dol-
gozóinak gyors segítségével sikerült is 
rendeznünk. Az Önök folyamatos oda-
figyelésével, jelzéseivel lehet megolda-
ni közös ügyeinket! Ígérem, ami rajtam 
múlik, megteszem! Lelkiismeretesen 
képviselem az itt élők érdekeit!

Tisztelettel:
Seltenreich JózSef

Helyszíni szemlén a Blaha Lujza utcában

Célom a parkolóhelyek bővítése
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– A tanácsnok felelőssége már egy adott 
feladat tervezési időszakában is rendkí-
vül fontos, hiszen az általa és a tanács-
adói testülete által közösen összeállított 
javaslat kerül Dióssi Csaba polgármester 
elé, aki azt kellő megfontolás után a tes-
tületi ülésen terjeszti a képviselők elé – 
fejtegette megbízatása lényegét beszélge-
tésünk bevezetéseként  Bocsák Istvánné. 
– Megfelelő körültekintéssel kell dolgoz-
nunk ahhoz, hogy az adott feladat végre-
hajtásához megkapjuk a testület jóváha-
gyását.

– Mindezt azért bocsátottam előre, mert 
ennek szellemében kezdtem el dolgozni – 
folytatta a tanácsnok asszony. – Bár egyet-
len városi tanintézmény sem ismeretlen 
előttem, ám most azért kerestem fel mun-
katársaimmal együtt az iskolák, óvodák, 
bölcsődék vezetőit, hogy alaposan meg-
ismerkedjünk működésükkel, problémá-
ikkal, eredményeikkel, nem utolsósorban 
a családokkal kialakított kapcsolatukkal, 
hiszen az elkövetkezendő hosszabb idő-
szakban elengedhetetlenül szükséges a 
szoros együttműködésünk.

– Jó volt azt tapasztalnom – amit per-
sze már eddig is tudtam, csak most meg-
erősítést is kaptam a tantestületektől, szü-
lői munkaközösségi képviselőktől –, hogy 
a városi tanintézményekben nagyon ko-
moly, felelősségteljes nevelő- és oktató-
munka folyik. Az iskolának ugyanaz a fe-
lelőssége, mint a családnak, vagyis hogy a 
gyermek tanuljon, személyisége jó irány-
ba fejlődjön, ez a közös érdek. A tanácsno-

ki feladatom pedig az, hogy a családok ér-
dekei érvényesüljenek a bölcsődétől a kö-
zépiskoláig. 

– Nagyon fontos érdeke a családoknak, 
hogy gyermekeik az iskolákban egészsége-
sen táplálkozzanak. Évek óta gondot jelent 
a közétkeztetés, sűrűn hallunk panaszokat 
az étel minőségére gyerekektől, szülőktől 
egyaránt. Ezen a területen lépni kell. Ép-
pen ezért elindítjuk a közétkeztetés teszte-
lését. Kéthónapos előkészítő munka után a 
GESZ-szel közösen elkészítettünk egy ér-
tékelési táblázatot és több tanintézmény-
ben felkértünk „kóstoló” szülőket, akik az 
elkövetkezendő időszakban segítségünkre 
lesznek. A közelmúltban megtörtént a fel-
készítő megbeszélés és hamarosan kezde-
tét veszi a tesztelés. Vizsgáljuk többek kö-
zött azt, hogy mennyire változatos az ét-
lap, milyen az ételek minősége, hőfoka, 
látványa, tápértéke, mennyisége, milyen 
a tálalás színvonala s nem utolsó sorban, 
hogy az ára mennyire van arányban az ér-
tékével. Úgy gondolom, elég körültekintő 
vizsgálatnak nézünk elébe, s egy bizonyos 
idő elteltével összesítjük a tapasztalatokat. 
Hosszú távú megoldásra törekszünk, s a 
majdani döntésünkkel szeretnénk meg-
alapozni a közétkeztetés színvonalának 
gyökeres javítását. 

– Terveink között szerepel az iskolák 
körzethatárainak újragondolása. A jogos 
elégedetlenségeket megismerve keressük a 
megnyugtató megoldást, figyelembe véve 
azt az objektív helyzetet, vagyis hogy egy 
iskola kivételével a többi mind a régi Du-

nakeszi területére esik. Ugyancsak fon-
tos a gyerekek biztonságos közlekedési fel-
tételeinek javítása. Most zajlik a felméré-
se annak, hogy hol lenne szükség zebra lé-
tesítésére, valamint pályázatot adunk be 
a Kossuth Lajos utcán a Toldi utca Nán-
dorfehérvári utca közti részen lámpás át-
kelő kialakítására. S ugyancsak a közleke-
déshez tartozik, hogy a polgármester szor-
galmazza szeptembertől iskolabusz léte-
sítését. Másik elgondolásunk az, hogy jó 
lenne, ha minden iskolás gyermek meg-
tanulna úszni, szállításukhoz pedig a már 
említett iskolabusz jó megoldás lehet. Na-
gyon fontos teendőnk az is, hogy város-
unkban újraszervezzük a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületéhez való kapcso-
lódást.

– Természetesen a családügy nem her-
metikusan elzárt témakör, nagyon sok 
kapcsolódása van a szociális, az egyház-
ügyi, a sport, az ifjúsági és a környezetvé-
delmi területekhez, s éppen ezért szoros a 
munkakapcsolatom a tanácsnok kollégá-
immal. Mindemellett a választókerületem 
problémáit is figyelemmel kísérem, mene-
dzselem, hiszen az ott lakók már a máso-
dik ciklusban szavaztak bizalmat. 

– Végezetül meg kell említeni a tanács-
adó testület szakértő tagjait, Bartinai Pé-
tert, Bankós Andreát, Deák Editet és 
Juhászné Dobsonyi Nórát, akik a mun-
kámban nagyon sokat segítenek. 

Katona M. István
A szerző felvétele 

Család és iskola

a CsaláDÜGyi
taNáCsNoK
felelőssÉGe

városunkban szép számmal tanulnak az oktatási intézményekben olyan gyermekek, fiatalok, 
nevelődnek óvodákban, bölcsődékben olyan kicsinyek, akiknek szülei, esetenként már a nagy-
szüleik is ugyanabba az intézménybe kerültek kisgyermekként, ismerkedtek a betűvetéssel, majd a 
magasabb tudományokkal. többgenerációs családok tanintézményeinek is nevezHetők, kapcso-
latuk életre szóló érzelmi kötődést eredményez. fontos, Hogy a családok sokrétű érdekei érdemi 
figyelmet kapjanak városunk önkormányzatában. ezért is kapta boCsák istvánné képviselő 
a családügyi tanácsnok megbízatást, Hiszen mintegy negyvenesztendőnyi pedagógusi tapasz-
talat birtokában jól ismeri a tanintézmények működését, képes azonosulni a pedagógusok és a 
családok mindennapos problémáival és tudja, Hogy mennyire fontos a család és az iskola közti 
kapcsolat minősége.

ÖNKormáNyZati    taNáCsNoKoK
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ÖNKormáNyZati    taNáCsNoKoK

– Manapság az egyik legkomolyabb és 
legfontosabb feladat világszerte a kör-
nyezetvédelem. Miként lett Önből kör-
nyezetvédelmi tanácsnok? Mindig is har-
cos zöldként politizált?

Nyíri Márton: – Sosem voltam har-
cos zöld, ám a környezetvédelem min-
dig is fontos szerepet játszott politikai hit-
vallásomban, munkámban. Tavaly ősszel, 
az önkormányzati választásokon a Job-
bik kidolgozott önkormányzati program-
mal indult. Sokan, de nem elegen ismerték 
fel, szükség van ránk a város vezetésében. 
Amikor listán bekerültem a képviselő tes-
tület tagjai közé, és megkezdhettem kép-
viselői munkámat, a polgármester úr és a 
helyettese kért fel arra, hogy vállaljam el 
a környezetvédelmi tanácsnok munkáját. 
Nem ugrottam el a feladat elől, hisz a pár-
tom programjában a környezetvédelem 
fontos szerepet kapott, melyet honlapun-
kon mindenki megtekinthet. Nos, én e 
program mentén végzem a munkámat, és 
a város lakói számon kérhetik rajtam, ha 
eltérek valamiben a leírtaktól. Egyébként 
azt tapasztaltam eddig, hogy a testület va-
lamennyi tagja komolyan veszi ezt a témát, 
befektetésnek tartja a jövő szempontjából. 
Azt szeretném elérni, hogy a környezet-
védelem Dunakeszin ne dísz vagy bokré-
ta legyen az önkormányzat kalapján, ha-
nem tartalommal megtöltött, mindenki 
számára fontos tényező. Mert azt vallom, 
szakmai és városi kérdésekben nincs helye 
ideológiai vitáknak.

– Mi a legnagyobb gond Dunakeszi kör-
nyezetével?

Nyíri Márton: – A legnagyobb problé-
mát az jelenti, hogy a város túlnépesedett, 
megtelt, jóval nagyobb lett a beépítettsé-
ge, mint ami még elviselhető, és kritiku-
san alacsony a zöld területek és az erdők 
száma, mérete. A város lakossága immár 

kis híján negyvenezres lélekszámú, és 
amíg évekkel ezelőtt ismeretlen fogalom 
volt Dunakeszin a közlekedési dugó, addig 
manapság nincs olyan munkanap, ami-
kor ne találkoznánk vele legalább két al-
kalommal.

– Melyek jelenleg a város környezetpo-
litikájának alapvető elemei, vagy éppen 
minek kellene annak lennie Ön szerint?

Nyíri Márton: – A testület egyhangúlag 
elfogadta az általam összeállított környe-
zetpolitikai nyilatkozatot, melyben köte-
lezettséget vállal a környezet megóvásá-
val kapcsolatban, és a megfelelő környeze-
ti állapot  érdekében minden intézkedést 
megtesz. Ugyanakkor kiemelt feladatként 
kezeli a klímaváltozást okozó gázok kibo-
csátásának csökkentését, és ennek érdeké-
ben – lehetőségeihez mérten – törekszik az 
energiagazdálkodás hatékonyságának nö-
velésére. A város környezetpolitikájának a 
következők az alapelemei: a hulladékgaz-
dálkodás, a kommunális hulladék keze-
lésének hosszú távú megoldása, a szelek-
tív hulladékgyűjtés fejlesztése, az illegális 
hulladéklerakók felszámolása, a megúju-
ló energiaforrások felhasználásának előse-
gítése, a környezet tisztaságának fenntar-

tása a zöld területek védelme valamint a 
Dunapart védelme.

– Nincs könnyű helyzetben, hisz Duna-
keszi nevét hallva két dolog azonnal beug-
rik a környezetvédőknek: a város strandja 
és az Auchan-áruház mögötti terület…

Nyíri Márton: – Ez így igaz, a környe-
zetvédelem szempontjából mindkét terü-
let szimbólummá vált. A strand ügye per 
alatt van, hisz óriási hiba volt kiadni a vá-
ros kezéből az üzemeltetését. Akikkel egy 
előző városvezetés megkötötte ezt az üz-
letet, nos, azok maradandó károkat okoz-
tak a strand területén, fákat vágtak ki, kü-
lönböző építményeket emeltek, és az el-
múlt évben strandként abszolút nem, ezzel 
szemben diszkóként és egyéb, nem kívána-
tos dologként működött a terület. Ha sike-
rülne ténylegesen használatba venni, ak-
kor egy modern szabadidőparkot kellene 
ott létrehozni, rekultiválni az egész terüle-
tet, és visszaadni a város lakóinak.

– Mi a helyzet lápfronton?
Nyíri Márton: – A polgármester úr a 

2010. május 27-i testületi ülésen akként 
nyilatkozott, hogy a tőzegláp területén 
az állami hatóság döntése előtt az önkor-
mányzat ne foglaljon állást abban a szak-
mai kérdésben, hogy az adott területen 
van-e láp, vagy nincs. Teljesen egyetértek 
ezzel, ugyanakkor a magam részéről sze-
retném zöldterületként megtartani, de a 
vizsgálat eredményétől függenek a lehető-
ségeink, hogy milyen besorolási kategóri-
ába kerülhet az adott terület.

– Milyen a kapcsolata a többi tanács-
nokkal?

Nyíri Márton: – Kifejezetten jó a kap-
csolatom a kollégákkal, különösen a csa-
ládügyi tanácsnok asszonnyal. Rengeteget 
beszélgetünk arról, ki miként tud tenni a 
legtöbbet ezért a városért.

– molnár -

Nyíri Márton környezetvédelmi tanácsnokként a zöld területek 
védelmét tartja egyik legfontosabb céljának

„Szakmai és a városi kérdésekben 
nincs helye ideológiai vitáknak”

már akkor is elHatározta nyíri márton, a jobbik városi képviselője, amikor bekerült a dunake-
szi önkormányzati testületbe, Hogy mindent megtesz a városért, az itt élő emberekért. amikor 
dióssi csaba polgármester felkérte őt a környezetvédelmi tanácsnok tisztére, „nem ugrott el” a 
feladat elől, Hanem pártja programját szisztematikusan végreHajtva dolgozik a „zöldebb” du-
nakesziért. mint elárulta, a gyakorlati környezetvédelem a célja, és egyik legfontosabb felada-
tának azt tartja, Hogy a lakosságot mindenről időben és őszintén tájékoztassák. büszke arra, 
Hogy a testület eddigi két önálló indítványát ellenszavazat nélkül elfogadta.



Hogy is állunk azzal az ajtóval? A 
szerepet egészségügyi okok miatt 
nem tudta elvállalni, de a számí-
tógéppel továbbra is foglalkozott, 

nem csupán otthon, mert továbbra is 
készítette az órarendet, besegített 
az érettségi szervezésébe és a 
múlt év decemberétől ismét 
naponta bejár a gimnázi-
umba; Varga Tibor igaz-
gató kérésére félállás-
ban segíti a napi mun-
kát. A kirándulások, 
fotózások sem marad-
tak el, s jutott ideje arra 
is, hogy digitalizálja a 
korábbi vándortáborok 
felvételeit.

Aztán január 21-én ő is 
jelen volt a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztériumnak a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából rendezett 
ünnepségén, ahol átvette Réthelyi Miklós mi-
nisztertől és dr. Hoffmann Rózsa oktatásért 
felelős államtitkártól a pedagógusok szakmai 
munkáját elismerő Németh László-díjat.

(Pályafutását 1975-ben a dunakeszi 1. szá-
mú Általános Iskolában kezdte. Már kezdet-
ben nagyfokú önállóság és innovatív készség 
jellemezte munkáját. A formálódó számítás-
technikai oktatás iskolai bevezetésében sok 
feladatot vállalt, megyei szinten az első peda-
gógusok egyike volt, aki diákjai számára szá-
mítástechnikai szakkört vezetett. Nem sok-
kal később pedig, külön engedéllyel elkezdte e 
szakterület fakultatív oktatását. Kiemelkedő 
pedagógiai és szaktanári munkája eredmé-
nyeként 1982-től igazgatóhelyettes lett. Mun-
kája mellett szívesen vállalta az iskola nyári 
kéthetes vándortáborainak túravezetését.)

– Nagyon meglepett a díj, nem számítot-
tam rá. Természetesen örültem is, de sosem 
díjakért dolgoztam, hanem legjobb képessé-
geim szerint végeztem a munkámat. S ami-
kor Varga Tibor bejelentette az elismerése-
met a tanári karnak, el is mondtam, hogy 
kollégáim közül sokan mások is megérde-
melték volna ezt az elismerést, és ahhoz, 
hogy én kaptam meg, az ő segítőkész, támo-
gató munkájuk is hozzájárult.

(Az éppen bővülő és új épületbe költő gim-
náziumban az 1990/91-es tanévtől kezdett 

dolgozni. A matematika oktatása mellett itt 
is kiemelkedő szerepet vállalt a számítás-
technikai tantárgy bevezetésében, tematiká-
ját és tantervét is ő dolgozta ki. Az iskola első 

számítógép termének kialakításához a 
Szakképzési Alaptól pályázaton 

nyert számítógépekkel járult 
hozzá. Az 1993-ban indu-

ló 8 osztályos gimnáziumi 
képzés helyi tantervének 
egyik kidolgozója volt. 
Az új és merész célkitű-
zésekkel önmagát refor-
máló iskola egyik legak-
tívabb tagjaként 1995-
ben igazgatóhelyettesi 

megbízást kapott.)
– Úgy érzem, kinevezé-

sem után ugyanaz marad-
tam, aki előtte voltam. Min-

dig jó viszonyt alakítottam ki a 
kollégáimmal és barátságos, de köve-

telménytámasztóan szigorú voltam a diák-
jaimmal. A szaktárgyam iránti elkötelezett-
séget és a pedagógusi magatartást az egy-
kori, Fehérvári úti általános iskolai és gim-
náziumi matematika tanárnőmtől, Gémesi 
Antalnétól „lestem” el. Azt vallom, hogy a 
tudás átadása mellett olyan emberi, maga-
tartásbeli példát kell mutatnunk mindenko-
ri diákjainknak, ami egy életre hatással le-
het rájuk. Többek között ez is oka lehet an-
nak, hogy nem tudok úgy végigmenni az 
utcán, hogy egykori tanítványaim, vagy szü-
leik, akik szintén nálam tanultak, szívélye-
sen rám ne köszönnének. És az is jóleső szá-
momra, amikor egykori diákom, aki szintén 
pedagógus lett, felkeres tanácsot kérni, hogy 
elvállalja-e iskolájában az igazgatóhelyettesi 
felkérést. 

(Az emelt szintű oktatás bevezetése, a nyel-
vi képzés megújítása, az új érettségi rend-
szer bevezetése számos olyan feladatot adott, 
amelyek színvonalas végrehajtásában ki-
emelkedő szerep jutott Csányi László kollé-
gának. Rendkívüli munkabírása, jó szerve-
zőkészsége, az iskola valamennyi szereplőjé-
vel kialakított jó viszonya azt eredményezte, 
hogy gimnáziumunk napjainkra Pest megye 
egyik legjobb eredményeket elérő intézmé-
nye lett. Diákjaival kiépített kapcsolata köz-
vetlen, segítőkész. Óráin a humor, a bölcses-

ség, a tömörítő lényeglátás, az egyszerűsítés-
re törekvés és önálló munkára nevelés sajátos 
pedagógiai környezetet biztosított, amelynek 
eredményeként diákjai biztonsággal várhat-
ták az érettségi megmérettetést.)*

– Jó érzés visszajárni a gimnáziumba, az idő 
múlásával azonban hamarabb fárad az ember, 
s félmunkát nem szeretnék végezni. Máskép-
pen reagálok már a dolgokra, mint korábban, 
és hát, a világ is változik. Nem titkolom, kon-
zervatív felfogású tanár vagyok, bár a konzer-
vativizmusnak számos olyan értéke van, amit 
nem szabadna elfelejteni. Nem divat erről be-
szélni, de mégis elmondom, hogy mindig sze-
rettem és becsültem a kollégáimat, nemkü-
lönben a diákjaimat. Színvonalas, jó tantestü-
letet hagytam itt, amikor nyugdíjba mentem. 
Egyszer azt mondtam az éppen érettségi előtt 
álló osztályomnak: „Ha majd idősebbek lesz-
nek, s úgy érzik, hogy valami olyasmit is át-
adtam nekik négy éven át, ami több mint a 
Pithagorasz tétel, akkor érdemes volt együtt 
töltenünk a négy évet”.

* Részletek Varga Tibor igazgató kitünteté-
si felterjesztéséből

Katona M. István
A szerző felvétele

A Németh László-díjas pedagógus 

…ami több, mint a Pithagorasz-tétel…
amikor 2009 augusztusában lapunkban megjelent a radnóti miklós gimná-
zium igazgatóHelyetteséről, a 2000-től radnóti-díjas Csányi lászlóról 
írásunk abból az alkalomból, Hogy megkapta a város pedagógiai díját s 
azt is Hírül adtuk, Hogy nyugdíjba készül, cikkünk a következőképpen feje-
ződött be: „beszélgetésünk során azt mondta, egyelőre nagy tervei nin-
csenek, élni szeretné a boldog nyugdíjas életet, sokat foglalkozik majd 
a számítógéppel, fényképezni, kirándulni is szeret. a diákszínpad vezetője, 
lengyel istván új szerepre kérte fel, ezért is fogalmazott úgy, Hogy nem 
csukja magára az ajtót. Hisszük és reméljük, Hogy ez így is lesz…”

PortrÉ
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Dr. Kindler József 1929. február 
9-én született, Budapesten. Ka-
posvárott szerzett gimnáziumi 

érettségije után vegyészmérnökként végzett, 
majd a Budapesti Műszaki Egyetem gazdasá-
gi mérnök képzés keretén belül megismerke-
dett a közgazdaság- és üzemgazdaságtannal, a 
szervezet- és vezetéselmélet korabeli irányza-
taival, módszertani hátterével. Hamarosan a 
Műegyetem Ipari Üzemgazdaságtan Tanszé-
kén kezdett dolgozni, ahonnan 1986-ban Má-
riás professzor invitálására került át a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (ma 
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodás-
tudományi Kar) Vállalatgazdasági csoport-
jához. A tudomány doktora fokozat megszer-
zése után egyetemi tanárként, majd 2001-től 
mint emeritus professzor segítette szakmai tu-
dásával egyetemét, ahol a mai napig legendák 
keringenek egykori előadásairól. Igazi tanár 
egyéniség volt, latinos műveltségét és szakmai 
tudását az is bizonyítja, hogy 1999-ben felkér-
ték a PhD-képzés elnökének. Sok jelentős tu-
dóst ismerünk, akik tudásukat féltették köz-
kincsé tenni. Címeket ők is szereztek, de is-
kolákat csak olyan önzetlen tudósok teremt-
hetnek, mint amilyen Kindler professzor volt. 
Tudását, elméleteit nem röstellte papírra vetni, 
tanítványai sikerének jobban örült, mint saját-
jainak. Szenvedélyek, és érzelmek hatották át 
minden cselekedetét. Igazi társadalomtudós 
volt, aki nem csupán a tudomány területén, de 
a civil életben is sokat tett a közért. Elnöke volt 
a Dunakeszi Konzervgyár Munkástanácsá-
nak, számos alapítványt hozott létre, részt vett 
a Duna-kör munkájában, alapítója volt az egy-
kori MDF-nek. Az első országgyűlési választás 
előtt felkérték, vegyen részt az akkoriban leg-
nagyobb rendszerváltó párt választási prog-
ramjának megírásában. Tenni akarását mu-
tatja az is, hogy sokrétű feladatai ellenére be-
kapcsolódott a helyi önkormányzat munkájá-
ba. Még a 70-es években egyetemi kollégáival 
és hallgatóival közösen átfogó igényfelmérést 
készített a településen lakók körében. A felmé-
rés alapján elkészített elemző tanulmány szol-
gáltatott alapot több fontos beruházás megva-
lósulásához Dunakeszin. A választók bizalmá-
ból a rendszerváltás után elsőként megalakult 
helyi képviselő-testület tagja lehetett, mely-
nek alakuló ülését korelnökként ő vezette. Ön-
zetlenségét, a köz iránti elkötelezettségét bizo-
nyítja, hogy képviselői tiszteletdíját a Nagycsa-
ládosok Egyesületének, és a Vöröskereszt he-

lyi szervezetének utalta át, és ezen felül számos 
család életét segítette adományokkal – termé-
szetesen névtelenül.

A megalkuvás nélküli szókimondás, az embe-
ri tisztesség értékeinek következetes képviselője 
volt ő, amit a hivatalos magyar tudományosság 
nem mindig nézett jó szemmel. „A rangban elöl 
lévők az egymásnak adományozott címek és ki-
tüntetések mindennapos fényesítése közben 
szerencsére azzal sem törődtek, hogy a „muszáj-
herkulessé” lett tudós életműve és tanítványa-
inak serege eközben a tudomány valódi csata-
mezőin sorra aratják győzelmeiket”- írja Ba-
laton Károly megemlékezésében. Élete során 
kapott hideget-meleget. Elismerést, de nem ele-
get. Bántást, indokolatlanul sokat és sokan iri-
gyelték bátorságáért, hogy minden körülmé-
nyek között kiállt az általa nagyra tartott érté-
kek mellett. 1956. októberében fegyveres őrként 
védte a közelgő oroszok elől az Újpesti Város-
házát. A menekülő politikusoktól eltérően ő ki-
tartott, aminek a politikai változások utáni „ju-
talmaként” az 1963-ban benyújtott kandidátusi 
értekezését csak 1974-ben engedték megvédeni, 
valamint a hazai tudományosságtól sem kapta 
meg méltó elismerését. Szakmai hozzáértését, 
elméleteit – például a KIPA módszer – és sokol-
dalúságát mégis sokan elismerték, számos cím 
és díj fémjelzi ezt. Dr. Kindler József a Budapes-
ti Corvinus Egyetem professor emeritusa, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia doktora, a Százak 
Tanácsának tagja, a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar Iustitia et Pax Bizottság elnökségi tagja és 
számos más szervezet tagja, az Eötvös Loránd-
díj, a Szent-Györgyi Albert-díj, a Szilárd Leó-
díj, a Justitia Regnorum Fundamentum-díj és 
más tudományos elismerések és díjak birtoko-
sa, Dunakeszi Város Díszpolgára, amely címe-
ket és elismeréseket egytől egyig kiérdemelte.

A Dunakeszi Konzervgyárban fiatal mér-
nökként ismerhette meg a dunakeszi-szerte 
nagyra tartott Mahler család kisebbik lányát, 
Editet, akit két év múlva feleségül is vett. A 
professzor édesapjától, Kindler Istvántól örö-
költ makacsságát, felesége türelme jól kiegészí-
tette, aki minden munkáját a háttérből, gon-
doskodó figyelmével segítette. Nem egyszer le-
hetett hallani, ha meglátták őket az utcán, vagy 
a templomban: „de szép pár”. Ötvennégy éven 
át tartó házasságuk nemcsak szép, hanem fel-
tétel nélküli volt. Kindler József a róla készült 
könyv elején írja: „a szülői példamutatás, a csa-
ládi hagyományok megismerése és követése 
egész életre szóló útravaló”. Szívében a család 

mindig is különleges helyet foglalt el, minden 
családtagja emlékezetes pillanatokat, „útrava-
lókat” őrizhet magában. Édesanyjától örökölt 
gasztronómiai érzéke segítségével elkészített 
különleges ünnepi vacsorái; húgával, Magdá-
val a soha nem szűnő szeretetteljes csipkelő-
dése; felesége iránti hűsége; lánya, Editke, veje, 
Marci, unokái, dédunokája, és a tágabb család 
iránt tanúsított szeretete, sziporkázó humora 
mindenkiben élénken él.

Kindler Józsefnek szakmai munkája és a 
családja mellett a hite is nagyon fontos volt. 
Hite adta erkölcsét, gerincét, amely – most 
már mondhatjuk –, élete végéig nem hajolt 
meg, sem a politikai széljárás, sem azok előtt, 
akik „olcsó” előbbre jutást ígértek a szakmá-
ban. Ahogy Czakó Gábor írja a professzorról 
írt megemlékezésében, „Jóska megváltott em-
ber volt. Nem csak úgy, mint mindenki, aki a 
Föltámadás után született, hanem mint olyan 
ember, aki hitt. Nem vasárnap a misén, hanem 
az élet valamennyi éber pillanatában és csele-
kedetében.” Egyházát nem csak személyes hi-
tével, hanem a dunakeszi Szent Mihály-temp-
lom egyházközségi képviselő testületének és a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar Iustitia et Pax 
Bizottság elnökségi tagjaként is szolgálta.

Dr. Kindler József professzor, legyen szó éle-
te bármelyik területéről – család, hit, kutatás, 
tanítás –, példaértékű lehet mindazok számá-
ra, akik ismerhették. Mészáros Tamás, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem rektora búcsúzott tőle 
e szavakkal: „Mert szerencsések voltunk mi 
mindnyájan, akik körülötte lehettünk, mert mi 
mindnyájan sokat tanulhattunk tőle. Nemcsak 
tudományt, bár abban is kiemelkedőt alkotott, 
nemcsak az oktatás, a hallgató iránti szerete-
tét, nemcsak az általános műveltség példaérté-
kűen magas fokát, de mindenekelőtt a rendít-
hetetlen hitet, az egyenes jellemet, a megalku-
vás elvetését.”

„Aki a maga korának eleget tett, az élt min-
den korban.” (Friedrich Schiller)

Szabó Katalin

" A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam"

Dr. kindler józsefre emlékezünk
"azért vagyunk a világon, Hogy valaHol ottHon legyünk benne", írja tamá-
si áron. Dr. kinDler józsef professzor sok Helyen ottHon volt ebben a 
világban. iskolái városában, kaposvárott, dunakeszin, aHol élete nagy ré-
szét töltötte, munkaHelyein, főként a budapesti corvinus egyetemen. földi 
pályafutását befejezve ezentúl a családja, kollégái, tanítványai, barátai és 
ismerősei emlékeiben lesz ottHon, akik közül több százan vettek tőle végső 
búcsút január 15-ei temetésén.

KöSZönETnyILVáníTáS
 Köszönetet mondunk mindenkinek, aki osztozott 
gyászunkban és ennek jeleként személyesen 
vett búcsút Kindler Józseftől. Köszönünk minden 
egyházi és városi segítséget, mellyel segítettek 
bennünket és a búcsúzás megrendezését.

A gyászoló csAlád
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aKtuális

A képviselő-testület döntése értelmé-
ben a védőoltásokat szervezetten, az 
iskolákban kapják majd meg azok 
a lányok, akiknek szülei csatlakoz-

nak a programhoz. A 6-8. osztályosok eseté-
ben az önkormányzati támogatás a térítési díj 
kétharmadát teszi ki, a 9-12. osztályosok ese-
tében pedig az egyharmadát. Míg a három vé-
dőoltás patikai ára 90 ezer forint, addig az ön-
kormányzat 50 ezer forint körüli áron jut majd 
hozzá az oltóanyagokhoz. Az érintett szülők 
márciusban levélben kapnak tájékoztatást az 
oltási programról és az abban való részvétel 
feltételeiről. A nyilatkozatokat az osztályok-
ban kell majd leadni, az oltások beadását pedig 
az önkormányzat szervezi meg az egyes isko-
lákban. Mint azt Cs. Bíró Attilától megtudtuk, 
az oltással kapcsolatosan az elmúlt év végén 
több szülő is megkereste Dióssi Csaba polgár-
mestert, aki a kezdeményezést fontosnak és tá-
mogatandónak tartotta. Az elhatározást pedig 
gyorsan követték a tettek, hiszen már az idei 
év első testületi ülésén egyhangúlag a program 
bevezetése mellett voksoltak a képviselők.

Szintén jó hír a Dunakeszin élők számára, 

hogy további két évre együttműködési megál-
lapodást kötött a város a Dunakesziért Men-
tők Alapítvánnyal, így továbbra is biztosítva 
lesz az eddig is eredményes nappali készenléti 
mentőszolgálat. Mint Cs. Bíró Attila elmond-
ta, több esetben is emberi életek múltak azon, 
hogy időben érkezett a szakszerű orvosi segít-
ség, ezért a szolgálat munkájára szükség van a 
településen.

Mint lapunk megtudta, Dunakeszin is sok 
tanköteles fiatal igazolatlan mulasztásainak 
száma meghaladta már az 50 órát, amely az is-
kolába járási támogatás (korábbi nevén szo-
ciálpolitikai támogatás) felfüggesztését és a 
gyermek védelembe vételét vonja maga után. A 
szociális osztály munkatársai és a gyermekjó-
léti szolgálat közösen próbál segíteni a csalá-
doknak, azonban sok esetben az együttműkö-
dés teljes hiányát lehet tapasztalni.

Az osztályvezető tájékoztatása szerint a város 
vezetésének az idei évben is célja, hogy a helyi 
szociális és egészségügyi intézmények megfele-
lő szolgáltatást nyújtsanak az itt élők számára. 
A nehéz helyzetbe jutott emberek számára a kü-
lönböző segélyezési formákon túl tanácsadás-

sal is segítenek. Azokat viszont, akik a segélye-
zési rendszert megpróbálják kijátszani, határo-
zottan fel fognak lépni. Cs. Bíró Attila szerint 
egyre nagyobb problémát jelent az új lakópar-
kokban élő, főleg fiatalok esetében, hogy a devi-
za alapú hitelek emelkedése miatt komoly pénz-
ügyi nehézségekbe kerülnek, s már csak akkor 
keresik fel a Szociális Osztályt, amikor tetemes 
adósságot halmoztak fel, vagy éppen már a gázt 
és villanyt is kikapcsolták a lakásban. Ezért az 
osztály munkatársai a jövőben nagyobb hang-
súlyt szeretnének helyezni a megelőzésre és fel-
világosításra, hogy a családi krízishelyzetek még 
időben orvosolhatóak legyenek. Terveik között 
szerepel, hogy az idei évben elkezdik egy városi 
szociális térkép létrehozását is, amelynek révén 
nyomon tudják követni, hol van szükség a se-
gítségre.

L. A.

HPV elleni oltás Dunakeszin is
az idei évtől dunakeszi is csatlakozik azokHoz az önkormányzatok-
Hoz, aHol már megkezdődött az iskoláskorú lányok méH nyakrák 
elleni Hpv oltása – tudtuk meg Cs. bíró attilától, a polgármesteri 
Hivatal szociális és egészségügyi osztályának vezetőjétől. 

Az Európai Unió huszonhét tagálla-
mának zászlajával feldíszített tor-
nateremben az iskola tanárai és a 
diákjai először az Európai Unió 

himnuszát, Beethowen Örömódáját hallgatták 
meg a Kicsinyek kórusának előadásában, majd 
Eich László igazgató beszélt az Európai Unió és 
a soros elnökség jelentőségéről, valamint arról, 
hogy az iskola ebben az évben kiemelt felada-
tának tekinti, hogy a tanulók megismerjék az 
Unió értékeit és az azt alkotó nemzetek sokszí-
nűségét.

Az iskolagyűlés után a diákok a tanórákon 
és szünetekben a folyosón elhelyezett kiállí-
tások segítségével ismerkedhettek meg az eu-
rópai egység létrejöttének, az intézményrend-
szer működésének és a kiemelt programok (pl. 
Natura 2000) kérdéseivel.

Amint azt Laczkovich Krisztina igazgatóhe-
lyettestől megtudtuk a Szent István Általános 
Iskolában hagyomány, hogy a fontosabb prog-
ramokat minden évben egy-egy jeles esemény-
hez, évfordulóhoz, vagy híres emberhez kötik, 
így ebben a tanévben kézenfekvő volt, hogy az 

Európai Unió adja az év tematikus keretét.
Az első félévben a tanórák és szabadidős te-

vékenységek keretében lezajlott előkészítő te-
vékenységek, alapozó foglalkozások után a 
második félévben sorra kerülő fontosabb prog-
ramok – pl. a felső tagozatos farsang, a Szent 
István Gála, valamint a projekthét – közép-
pontjába is az európai egység gondolata és az 
európai népek kultúrája fog kerülni.

Az iskola által több mint fél évtizede szerve-
zett kistérségi Angol- és Német országismereti 
vetélkedő törzsanyagát idén szintén Uniós té-
mák fogják alkotni: a diákoknak az Európai 
Unió hat alapító tagállamával kell megismer-
kedniük, és a velük kapcsolatos ismereteket 
kell kamatoztatniuk játékos feladatok és hét-
köznapi szituációk keretében.

A programsorozat 2011. május 9-én, az „Eu-
rópa Napon” egy egész napos interaktív vetél-
kedővel fog zárulni.

2011. január 31-én reggel rendHagyó iskolagyűléssel kezdődött 
a nap a szent istván általános iskolában. ezen a napon – „az 
európai unió napján” - vette kezdetét az a fél évig tartó prog-
ramsorozat, mellyel az iskola emléket kíván állítani magyaror-
szág soros elnöki tisztségének.

Az Európai Unió napja a Szent István Általános Iskolában



17Dunakeszi  polgár

A Magyar Kultúra Napját 1989 
óta ünnepeljük meg január 22-
én, annak emlékére, hogy – a 
kézirat tanúsága szerint – Köl-

csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisz-
tázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

A megemlékezések alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évez-
redes hagyományainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erősítésének, fel-
mutassuk és továbbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értékeinket.

Az ünnepi esemény jelentőségéhez méltó 
zenés-irodalmi műsorral tisztelgett nem-
zetünk kiemelkedő dala, a Himnusz szü-
letése előtt Babják Annamária színművész 
és Vincze József költő, szobrászművész a 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. 

A kiváló művészek tolmácsolásában el-

hangzó sok-sok vers és gyönyörűen csen-
gő dal ünnepé varázsolta az estet a közön-
ség számára, melyet Márai Sándor sora-
inál fennköltebben nem lehet kifejezni: 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és em-
beribb, ha megtöltöd a hétköznapok né-
hány percét a rendkívülivel, az emberivel, 
a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az 
ünneppel.”

A VOKE József Attila Művelődési Köz-
pontban Kollár Albin nyugalmazott isko-
la igazgató nyitotta meg a Marosvásárhe-
lyi születésű Tuzson-Berczeli Péter grafikus-
művész, „Újraírva” című kiállítását. Az 1989 
óta Magyarországon élő művész szemé-
lyiségét és alkotásait így méltatta a Kőrösi 
Csoma Általános Iskola egykori igazgatója: 
„Rend volt és rend van a fejében és a szívé-
ben... szabad ember és szabad művész. Erős 
vonásokkal megalkotott karakterének, mű-
vészi eszköztára gazdagságának birtokában 
és tudatában, Istenre függesztett tekintettel, 
szabadon és jókedvűen alkot.”

V. I.
Fotó: Katona M. István, KesziPress

Kultúra

a magyar kultúra napja idei városi rendezvényei sorában 
kiemelkedő Helyet töltött be a kölcsey ferenc városi könyvtár-
ban bemutatott zenés-irodalmi összeállítás és a józsef attila mű-
velődési központban tuzson-berCzeli péter grafikusművész 
munkáiból rendezett „újraírva” című kiállítás. 

A Magyar Kultúra 
Napját ünnepeltük

Egy csipetnyi szeretet Valentin napra

2011-ben az utcákat járva, szivecskék,  
lufik, versek, üzenetek, romantikus filmek 
és figyelmességek mindenütt.

A szerelmesek ünnepeként emlegetik e 
napot világszerte, bár a szeretet megnyil-
vánulásáról éppúgy szólhat.

Természetesen, a szeretteinkhez  jó len-
ne mindennap figyelmesnek lennünk, ám 
a rohanó hétköznapok sodrásában, erre 
sajnos nem mindig jut idő. Itt van ez a nap, 
amikor egy kicsit megállhatunk és egy kis 
aprósággal kedveskedhetünk azoknak, 
akiket szeretünk. Családtagjainkat épp-
úgy meglephetjük, mint szerelmünket, 
barátainkat. Egy finom reggeli az ágyban 
szervírozva, egy csésze kávé kedvesünk-
nek, egy különleges sütemény a gyerekek-
nek, bármilyen kedves ajándékkal örömet 

okozhatunk, lényeg, hogy szívből jöjjön.
Miért ne lehetne Valentin napon egy 

jól irányzott családi kiruccanást szervez-
ni, ellátogatni egy moziba, netán elvinni 
anyut étterembe, hogy aznap ne ő készít-
se a vacsorát, leülni apuval játszani, együtt 
lenni azokkal, akikkel szeretünk? Ne fe-
ledkezzünk meg a túláradó üzleti kínála-
ton kicsit továbblátni, ne csak a pénzről 
szóljon minden, hiszen a szeretetet nem 
lehet megvásárolni, mint ahogy a boldog-
ságot sem.

Akik ezen a napon egyedül vannak, 
nem élnek párkapcsolatban, azok is épp-
úgy vágynak arra, hogy szeressék őket. A 
szeretetéhség nem válogat, nem kevésbé 
érintheti a magányosokat, mint a “társas-
magányban” élőket, így aztán bárkinek jól 

jöhet egy ölelés az adott pillanatban. Pró-
báljunk meg hálásan ébredni, mosoly-
lyal fordulni azok felé, akikkel találko-
zunk, egy csipetnyi szeretetet adni azok-
nak akik megérdemlik, és azoknak is akik 
nem igazán. A szeretet az egyetlen olyan 
dolog, melyből minél többet adnak, annál 
több marad. 

Ne féljünk, hát az adakozástól!

Frenyó Krisztina

február 14-én szent bálint (valentin) emlékére neve napján 
megajándékozzák szeretteiket az emberek és megünneplik a sze-
relmesek napját. az 1700-as években divatossá váltak a valen-
tin-verseskötetek. a XiX. században már üdvözlőkártyákat is 
küldtek egymásnak az emberek ezen a napon. magyarországon 
1990-ben éledt fel e nap megünneplése.

tuzson-Berczeli péter (középen) grafikus 
művész tárlata nagy sikert aratott  
a közönség körében

Babják annamária és vincze József



bÜsZKesÉGÜNK

Mesébe illő az a történet, ame-
lyet a Kőrösi Baráti Kör fog-
lalkozásán mondott el a ré-
gésznő a gyerekeknek arról, 

hogyan is lett ő egyiptológus? Nagypapája 
sokat mesélt neki az ókori világról. Rajon-
gással hallgatta a történeteket, s amikor a 
piramisok pusztulásával fenyegető asszu-
áni gátépítésről hallott, elhatározta, hogy 
régész lesz, és megmenti a híres ókori épít-
ményeket.

Mint minden gyermeket, őt is sokféle 
foglalkozás ötlete kísértette meg. Képző-
művész, cukrász, sőt még nyomozó is sze-
retett volna lenni, de végül mégis egyipto-
lógus régész lett. A munka, a tanulás emel-
te akadályokat könnyedén legyőzte, de 
meg kellett küzdenie a szakmájában so-
káig, talán még ma is létező előítéletekkel.  
„Az első nő voltam, aki egyiptológiából ál-
lamvizsgázott. Előttem a hölgyeket eltaná-
csolták, vagy eleve föl se vették”. 

A három évig tartó, az Oktatási Minisz-
térium pályázatán nyert 1 millió forin-
ton kívül állami támogatás nélküli, ado-
mányokból, takarékoskodásból és hatal-
mas szakmai elszántsággal végzett Kom 
Truga-i ásatás két területen is első helyre 
sorolta Dr. Vanek Zsuzsannát, hiszen te-
lepülést magyar egyiptológiai expedíció 
még nem tárt fel, és a magyar ásatásveze-
tők között is ő az egyetlen nő Egyiptom-
ban.

– Nem szokványos módon találta meg e 
különleges feladat.

– Valóban nem, hiszen a hazai gyakorlat 
szerint a kollégák kérvényezni szokták a 
területet vagy a sírt, amelyen dolgozni sze-
retnének, nekem pedig felajánlották, ami 
önmagában is becses szakmai elismerés. 
Kinti munkáim során mindig meglátoga-

tom egyiptomi kollégáimat. Egy ilyen lá-
togatás alkalmával találkoztam az Egyip-
tomi Régészeti Hivatal vezetőjével, Dr. 
Gaballával, aki felkért a Nílus-delta régé-
szeti kutatására, egyúttal felajánlott egy 
általam kiválasztható thébai sírt, hiszen 
tudta rólam, hogy Théba-mániás vagyok. 
Thébában Dr. Zahi Hawass, régóta ismert 
és tisztelt kollégám is a segítségemre volt.

– Mit jelent szakmai élettörténetében a 
Kom Truga-i ásatás?

– Nagyon sokat jelent, mert bár több ex-
pedíció munkájában vettem részt, ez az 
első önálló ásatásom. Dolgoztam magya-
rokkal, Kákossy professzor úrral is, ola-
szokkal Thébában, egyiptomi expedíció-
val működtem együtt kriptografikus hi-
eroglif szövegek olvasásában és értelme-
zésében a Sínai félszigeten és a Királyok 
Völgyében, de egyedül még soha nem ve-
zettem ásatást. Öröm és szakmai kihívás 
volt számomra ez a lehetőség.

– Előadásában többféle eredményről is 
beszámolt. Kom Trugán a római kocsma, 
a Kleopatreion, a kincslelet, és nem utol-
só sorban  Thébában a 344-es számú  sír. 
Melyiket érzi a legértékesebbnek, a szívé-
hez legközelebb állónak?

– Megmondom őszintén, nem tudom el-
dönteni. Mindegyik értékes és fontos, és 
mindegyik közel áll a szívemhez is. A ró-
mai kocsma azért, mert ezzel tudtuk bi-
zonyítani azt, hogy az épület, amelyhez 
hozzáépítették, Kleopátra szentélye volt. 
Egyes falai egy korábbi földrengés során 
ledőltek, más falakat szándékosan eltávo-
lítottak, hogy a kisméretű helyiségeket tá-
gítsák. Ide helyezték az áldozati ajándé-
kot, az isten szobor felöltöztetésére szánt 
ruhákat, és a szertartáshoz szükséges 

kellékeket. Azt még nem tudjuk, hogy a 
Kleopatreion VII. Kleopátrának szentelő-
dött-e valóban, vagy valamelyik korábban 
élt Kleopátrának, netán egy földrengés-
ben ledőlt és újjáépített épületet neveztek 
át? Azt tudjuk, hogy Augustus császár ide-
jén már Aristeionnak nevezték. Augustus 
ugyanis nem szerette Kleopátrát, és min-
dent megtett annak érdekében, hogy em-
lékét elhomályosítsa az egyiptomiak emlé-
kezetében. A földrengésben ledőlt kocsma 
romjai alól egyedi különlegességet ástunk 
ki: egy amfórákból összerakott szenny-
vízelvezetőt. Ez valóban szenzáció, csak 
úgy, mint a görög feliratos amfóra fülek A 
kincslelet a második szezonban került elő. 
Egy fazékban 59 darab ép, bronz pénz-
érmét találtunk. Tisztítás után derült ki, 
hogy ezüst is van közöttük.

Théba mindig is közel állt a szívemhez. 
Amikor odamentem, déjá vue érzés kerí-
tett hatalmába. Felfedeztünk egy, a saját 
ásatási területünkből kiinduló, eddig is-
meretlen sírrendszert, amit még csak nem 
is jegyez a szakirodalom. Ez óriási szen-
záció. 4-5, de lehet, hogy 6, vagy több sír 
kapcsolódik egymáshoz. Családi sírbolt 

Egy, a legsikeresebb
harminc magyar közül
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sokakat meglepett a Hír, Hogy dunakeszin él a 2010-es évben leg-
sikeresebb Harminc magyar egyike, Dr. vanek zsuzsanna egyip-
tológus, kutató régész. e tiszteletre méltó, rangos társaságba 
a legkiemelkedőbb, legtöbb erőt, Hitet sugárzó, példát mutató 
teljesítmények emelték az arra érdemeseket: Hegymászót, műgyűj-
tőt, étterem-tulajdonost, természetfotóst, sportolót, restaurá-
tort, filmrendezőt, színészt, tervezőt, feltalálót, az élet sok más 
területén Hittel, kitartással dolgozó Honfitársainkat. mi, duna-
kesziek, mégis dr. vanek zsuzsannára vagyunk a legbüszkébbek, 
mert Ha bár sokan nem is tudtak róla, sőt nem is ismerik őt, most 
mégis jó együtt örülni vele, Hiszen az ő dicsősége egy kicsit a 
miénk is...



lehetett, vagy a sűrűn elhelyezett sírok kö-
zötti vékony falak átszakadtak, esetleg át-
törték őket. Most még nem lehet megálla-
pítani, mert majdnem a mennyezetig ér a 
sírban a törmelék.

A 100 év után kinyitott 344-es számú 
sírba lépve Carterre gondoltam. Az ér-
zésre, amit ő élhetett át, amikor kinyi-
totta Tutanhamon sírját. A két dolog kö-
zel sem azonos volumenű, hiszen az egyik 
egy királysír, a másik pedig, egy nem is túl 
gazdag nemes, Piay közepes méretű sírja. 
Nagy élmény volt tudni azt, hogy előde-
ink, régi egyiptológusok nyomában lépke-
dünk, akik ugyan nem ástak, de lerajzol-
tak egy-egy jelenetet a freskókról, leírták, 
amit láttak. Egyikük világításhoz használt 
gyertyacsonkját is megtaláltuk. William 
Matthew Flinders Petrie brit és Henri 
Gauthier francia egyiptológusok közel egy 
időben jártak ott. Az általuk lezárt sír elfe-
lejtődött, a tetejére hordódott törmelék pe-
dig teljesen elfedte. Nekünk sikerült meg-
találnunk a sírt, kibontottuk a hozzá veze-
tő lépcsőket, és megtaláltuk a sírudvar ka-
puját is. A sír állapota az elmúlt több mint 
száz év alatt nem romlott, mivel senki nem 
háborgatta. A freskók ugyanabban az álla-
potban vannak, ahogy azt a két tudós le-
írta.

– Nemzetközi viszonylatban sokkal na-
gyobb az ismertsége és elismertsége, mint 
itthon. Ezeket az új, szenzációs eredmé-
nyeket hogyan fogadta a hazai szakma? 

– Nem tudom. Nincs visszajelzésem. A 
beszámolóimra mindenkit meghívok, de 
nem szoktak eljönni. A Bokros-csomag 

miatti leépítések idején elbocsátottak az 
egyetemről. Azóta nem vagyok igazából 
számon tartott kutató. Vannak kollégáim, 
akikkel rendszeresen találkozom és meg-
beszéljük az eredményeinket, de ők na-
gyon kevesen vannak. A többség nem iga-
zán érdeklődik.

A hazai szakma mindig is önző volt, 
csak ezt én későn vettem észre. Most sem 
értem az okát, hiszen egy célért dolgo-
zunk: az egyetemes emberi kultúráért, az 
egyiptomi kutatások sikeréért. Nem a sze-
mély, hanem az eredmény a lényeg, amit 
nem tarthatsz meg magadnak, hanem a 
nemzetközi tudomány részévé kell ten-
ned. Én tudok örülni a kollégáim eredmé-
nyeinek, sőt annak is, ha egy tanítványom 
jobb, mint én vagyok, hiszen a tanárnak 
az a célja, hogy a tanítványa fölülmúlja őt. 
Próbálom a lehető legjobban tenni a dol-
gomat, aztán majd a jövő eldönti, hogy ad-
tam-e valamit, vagy nem?

Tanítványaimat is igyekszem erre taní-
tani. Ellentétben a többi kollégával, rend-
szeresen viszem őket magammal, lehe-
tőséget biztosítva nekik, hogy jó egyip-
tológusok legyenek. Ehhez az kell, hogy 
átélhessék a feladat minden mozzana-
tát, amire készülnek, amire vállalkoztak. 
Szemléletmódot ugyanis nem lehet az is-
kolapadban kialakítani. Ebben hiszek és 
erre nagy súlyt fektetek. 

– Ön kitől kapta meg ezt a szemléletet?
– Wessetzky Vilmos professzor úrtól. 

Tőle. A szemléletmódot is, és mindent, 
ami az egyiptológia tanításához szüksé-
ges. Az alapelvet, a módszert, hogy ho-
gyan lehet a dolgokra ráérezni, rávezetni 
a hallgatót, hogy hogyan lehet valaki jobb 
szakember? A professzor úr 1996-ban halt 
meg, bár 82 évesen, mégis teljesen váratla-
nul. Nagyon hiányzik. Azt hiszem ő volt 
az egyetlen emberi-pedagógiai erényekkel 
megáldott egyiptológus ebben az ország-
ban. Azóta sincs hozzá hasonló. Mindent 
tőle kaptam, és igyekszem ezt tanítványa-
imnak továbbadni.

– Egy igazi mester mellett a szemlélet-
mód elsajátítható, de milyen tulajdonsá-
gokkal kell eleve rendelkeznie a jó régész-
nek?

– A kitartás és a türelem a legfontosabb. 
Ha valaki föladja, az nem jó régész. Azt 
szokták mondani az öreg régészek, hogy 
ne az első szezontól, meg a másodiktól, sőt 
még ne is a harmadiktól reméld az ered-
ményt, hanem várd ki a te idődet! Én nem 
adom fel. Ha kiássuk ezt a görög-római te-
lepülést Kom Trugán, szeretnénk ott egy 
turistákat is a Deltába csalogató látogató-
központot kialakítani, amely bemutatná, 
milyen élet zajlott itt az ókor vége felé. Per-
sze ehhez rengeteg pénz kellene…!

 
– Beszélgetésünk során újra meg újra 

felbukkan a hiányzó pénz, mely gátat 
szab a kutatás lehetőségeinek, az expedí-
ció létszámának, a kinn töltött idő hosz-
szának, a felszerelés minőségének és sok 
minden másnak. Hogyan változtatná 
meg Önt, s a helyzetét, ha ölébe hullana 
egy több száz milliós lottó nyeremény?

– Ha ez megtörténne, – bár nem lot-
tózom-, akkor se tudnék másként élni. 
Mondjuk egy kicsit több és jobb ruhám 
lenne, de akkor is az lenne a fő cél, ami-
ről sokszor álmodom. Régészeti közpon-
tot hoznék létre a Deltában, Kairóban és 
Luxorban. Fölruháznám őket könyvekkel, 
komputerrekkel, mindenféle lehetőséggel, 
és gondoskodnék a fenntartásukról. Ki-
költöznék Egyiptomba, és mondjuk két 
hónap kivételével egész évben ásnék. A két 
hónap alatt a stábommal feldolgoznánk az 
anyagot, és aztán publikálnánk.

– Csak azért szeretne több száz millió 
forintot nyerni, hogy dolgozhasson?

– Csakis azért. Nincs sokra szükségem. 
Megelégszem, ha azzal tudok foglalkozni, 
amit szeretek.

– …és ha nem fog nyerni a lottón, akkor 
hogyan tovább?

Most írtam meg egy pályázatot az infor-
matikai rendszer javítására, infrás fényké-
pezőgép, valamint különböző számítógé-
pes programok beszerzésére, egy másikat 
pedig a támogatásunkat biztosító Horus 
Alapítvány működési költségeinek kiegé-
szítése érdekében. Sajnos, mi nemzetkö-
zi tevékenységre nem kaphatunk pályáza-
ti pénzt, lévén, hogy Egyiptom nem tarto-
zik az Európai Unióhoz.

Azután pedig, kezdődik újra a kitartást 
és türelmet próbára tevő koldulás…

Harangozó Katalin
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a 3. szezonban a 
kleopatreion k-i 
részén kibontott 
raktárhelyiségek 
falai (az épület 
korábban maga a 
szentély lehetett)

a tt 344 sír (piay sírja a 20. dinasztia  
korából) egy jelenete a halott családtagjaival

egyik  
munkásunk és a 
munkavezetőnk, 

rais ali Faruk 
a bejárat előtti 

törmelékből 
múmiapólyát 

bont ki
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– Bárhol lépnek fel – művelődési 
házak több ezer ember befogadá-
sára alkalmas sportcsarnokok – 
mindenütt telt ház és zajos siker 
jellemzi a koncertjeiket. Hol sze-
ret a legjobban énekelni?
Vastag Csaba: – Nem tudom el-
különíteni a helyszíneket, így én 
inkább azt mondanám, hogy örü-
lök annak, hogy ennyi helyszínen, 
ennyi különböző közegben talál-
kozhatunk azokkal az emberek-
kel, akik néztek minket a televízi-
óban hónapokon át. Jó érzés úgy 
állni a színpadon, hogy a közön-
ség most már teli torokból énekli 
a dalokat. Alig várom azt a pilla-
natot, amikor ugyanezt átélhetem 
az első saját dalomnál is.
Janicsák Veca: – Mindenhova szí-
vesen megyek, ahova hívnak, a 
diszkótól a céges vagy magánren-
dezvényeken át a nagy sportcsar-
nokban rendezett gálákig. Hihetet-
len erőt ad az a szeretet, amelyet a 
közönségtől kapok, és megpróbá-
lok ebből minél többet visszaadni.
– Fellépett korábban a Veszpré-
mi Színházban, szerepelt a Bará-
tok közt-ben, volt már több zene-
kara, énekelt a Popdarálóban és 
az első magyar X-faktor győztese 
lett. Fiatal gyer-

mekként ilyen életről, karrierről 
álmodott?
Vastag Csaba: – Ha visszagondo-
lok, akkor sosem volt olyan pil-
lanat, amikor a vacsoraasztalnál 
ülve azt mondtam volna, hogy én 
ezeket akarom elérni. Azt min-
dig tudtam, hogy a színpadra vá-
gyom, hogy valamit át szeretnék 
adni az embereknek. De azt, hogy 
valaha én leszek Mr. X-Faktor, azt 
azért semmilyen rózsaszín mesé-
ben nem olvastam magamról…
– Három évvel ezelőtt a Csillag 
születik tehetségkutatóban még 
nem sikerült a nagy áttörés, míg 
tavaly az X-Faktorban a legjobb 
női hang az Öné lett. Ezek sze-
rint mostanra ért be a nagy fel-
adatokra?
Janicsák Veca: – A „Csillag 
születik”-ben még tapasztalatlan 
voltam, de az ottani élmények, és 
a két verseny közötti tudatos fel-
készülés az X-Faktorban meghoz-
ták az eredményt. A siker azóta 
töretlen, de úgy érzem, most de-
rül ki, kiből lesz énekes, és a nagy 
megmérettetés a saját lemez lesz 
majd.
– Egy énekes a rajongóiból él el-
sősorban. Mit tesz azért, hogy fo-
lyamatosan ébren tartsa az ér-
deklődést önmaga iránt? Tart-
ja-e valamilyen módon a szemé-
lyes kontaktust a rajongóival?
Janicsák Veca: – Természetesen. 
Először is szinte mindenhova el-
megyek, ahova hívnak, megpró-
bálok, ha az időegyeztetés enge-
di, minél több emberhez eljutni. 
A facebook klubomnak több mint 
115.000 tagja van, velük rendsze-
resen beszélek az oldalon, én vol-
tam az első, aki élő közönségtalál-
kozót szervezett, amelyet rendsze-
resre tervezünk, és elindítottuk a 
játékok, ajándéksorsolások soro-
zatát is. Az éneklés számomra hi-
vatás, hogy a tehetségemmel mi-
nél többet adjak az embereknek, 
és minél többet visszaadjak abból 
a szeretetből, amit tőlük kapok.
Vastag Csaba: – A jelen egyik 

legnagyobb találmánya az 
internet. Én is, amikor 

csak tehetem, akkor 
itt olvasok híreket, 

itt képzem magam. A rajongók-
kal pedig közösségi portálok út-
ján próbálom tartani a kontak-
tust. Tény, hogy nem közvetlen a 
kapcsolat, de legalább több mint 
a semmi. Ráadásul a koncerteken 
mindig fordítok arra időt, hogy 
autogramosztásra vagy fotózásra 
legyen idő. Nekem is fontos min-
den visszajelzés tőlük, hisz olyan 
észrevételt is tehetnek velem kap-
csolatban, amit én a színpadról 
nem érzékelek, ők viszont igen.
– Mennyire jelent pluszt az Ön 
számára, hogy a karrierje szem-
pontjából létfontosságú posztot, 
a menedzserit a nővére, Regina 
látja el?
Janicsák Veca: – Nagyon nagy se-
gítség és biztonság nekem, hogy Re-
gina ugyanúgy vigyáz rám, ahogy 
21 éve testvérként teszi. De nem 
csak ő, másik testvérem is mellet-
tem van. 130 kilós Viktor bátyám 
kísér el bizonyos fellépésekre, aki-
vel van egy titkos jelünk, ha úgy ér-
zem, szükség van rá, csak jelzek, és 
azonnal ott terem. Reginával na-
gyon jó testvérek vagyunk, min-
dent meg tudunk beszélni, nagyon 
pontosan tudja, mit szeretek, mit 
vállalok el, egy vitás kérdésben mi-
ként döntenék. Nem hiszem, hogy 
lehet két munkatárs között ennél 
harmonikusabb kapcsolat. Ez ter-
mészetesen többleterőt ad színpa-
don és azon kívül is.
– Mennyire jelent pluszt az Ön 
számára, hogy szeretett öccse, 
Tamás is állandó szereplője a 
koncerteknek? Mit árulna el ol-
vasóinknak a harmadik Vastag-
fivérről?
Vastag Csaba: – Tomival van-
nak közös dalaink, és amikor ki-
mondom a nevét, és a színpadra 
lép mellém, mindig összeölel-
kezünk. Ez őszinte. Mi ilye-
nek vagyunk, és kicsiként is 
ilyenek voltunk. A műsor-
ban is ott voltunk egymás 
mellett. Mi együtt nyer-
tük meg ezt a versenyt. 
Balázsról azt kell tudni, 
hogy teljesen más irányba 
indult már el az élete. 
– Mikorra várható „Az első 
X” sikere után az első, saját 

dalokat tartalmazó albumának 
megjelenése?
Vastag Csaba: – Jelenleg koncer-
tek, fellépések, interjúk, fotózá-
sok töltik ki a napjaimat. Mivel 
maximalista vagyok, nem fogom 
elkapkodni a lemezem, sokat fo-
gok majd szöszmötölni vele, mert 
a tökéleteset szeretném adni a ra-
jongóknak, ha már bizalmat sza-
vaztak nekem.
Janicsák Veca: – Őszintén meg-
mondva nem tudom a pontos idő-
pontot. Inkább minőségi lemezt 
szeretnék, mint gyorsan megjele-
nőt. Olyat, amelyre 10-20 év múl-
va is büszke lehetek.
– Milyen a mostani kapcsolata 
műsorbeli mentorával?
Vastag Csaba: – Feróval szoktunk 
még „könyvtárba” járni. A viccet 
félretéve, sokat beszélünk telefo-
non. Én tőle tényleg sokat tanul-
tam. És nemcsak a zenéről, hanem 
az életről.
Janicsák Veca: – Péter csodálatos 
mentor, sőt igazi barát, aki ma is 
segít, és remélem ír majd dalszö-
veget a lemezemre is.

– molnár –
Fotó: Rtl Klub/Bársony Bence  

amit eddig csak a képernyőn keresztül érzékeltek dunakeszi pol-
gárai, most február 20-án a szerencsés jegytulajdonosok sze-
mélyesen is megtapasztalHatják, milyen a Hangulat az X-faktor 
sztárjainak koncertjén. a józsef attila művelődési központban 
többek között a verseny győztese, vastag Csaba, és a legjobb 
női Hang, janiCsák veCa is színpadra áll. 

Mr. és Miss 
X-Faktor

"tomival mi 
együtt  
nyertük meg 
a versenyt"

vecára 
testőrként 
vigyáz 130 
kilós testvér-
bátyja, 
viktor
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A Dunakeszi Programiroda 
februári ajánlata

 február 17. csütörtök 9 óra: Kistérségi Peda-
gógus Mesemondók Találkozója a Piros Óvo-

dában. A kistérség tanítóinak és óvodape-
dagógusainak immáron hagyományos éves 
mesemondó találkozója. Egy vetélkedés, 
ahol mindenki nyer! Helyszín: Piros Óvoda, 
Hunyadi János u. 70. Telefon: 06 27 341 053.

 február 17. csütörtök 19.30 óra: Juhász Zol-
tán – Szili Róbert duó (Hot Jazz Band) koncert az 

ALL-in caféban. A Szili róbert (gitár) és Juhász Zoltán (bőgő) duó a 
mainstream kamaramuzsikálás világát idézi. A műsoron szerepelni 
fognak örökzöldek és saját kompozíciók is. A Belépés ingyenes, ezért 
érdemes asztalt foglalni (foglalas@allincafe.hu vagy 06 27 390 172). 
Helyszín: Dunakeszi, Dózsa György tér 14.

 február 18. péntek 20 óra: Dunakeszi Kerékpáros Sportegyesület – 
Támogatói vacsoraest. Program: Vacsora, Nyári Károly zongoraművész 
önálló estje, Classic Disco. Jegy: 10.000 forint, telefon: 06/70 2303-792. 
Helyszín: József Attila Művelődési Központ, Állomás stny. 17.

 február 19. szombat 19 óra: Jótékonysági bál a Kőrösi iskolában. 
A rendezvény a kastélyok, paloták mesebeli hangulatát idézi majd. A 
zenét a Syncron bAnd szolgáltatja, de lesznek meglepetés műsorok, 
koktélpult, büfé és tombola is. Jegyárak: 4500 forint (az emeleten), 
5000 forint (a földszinten). Telefon: 06/27/342-344

 február 20. vasárnap 19 óra: X-ESTE a József Attila Művelődé-
si Központban. Fellépők: Janicsák Veca, Király L. Norbert, Vastag 
Csaba, Vastag Tamás. Előzenekar: BÉ-TERV Együttes. Jegy: belé-
pés 6 éves korig ingyenes. 6 -12 éves korig elővételben: 2.000.- Ft – 
a helyszínen: 2.600.-Ft felnőtt elővételben: 2.700.- Ft – a helyszínen: 
3.300.- Ft emeleti ülőjegy: 3.000.- Ft. Helyszín: József Attila Művelő-
dési Központ, Állomás stny. 17. Telefon 27/543-225.

 február 24. csütörtök 18 óra: Irodalmi Szalon a Kölcsey Könyvtár-
ban. Vendég: bartis Attila író, fotográfus. Az est házigazdája Tar-
ján Tamás irodalomtörténész. Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várnak a könyvtárosok. Helyszín: Dunakeszi, Kossuth u. 6. 
Telefon: 27/ 341-853.

 február 25. péntek 19 óra: Az Uray György Színház: „Árvasága-
ink”. Márai Sándor: Családi kérdés; Szép Ernő: Kávécsarnok. Hely-
szín: Dunakeszi, József Attila Művelődési Központ, Állomás stny 17. 
Belépő: 800.– Ft. Telefon: 27/ 543-225.

 február 26. szombat 19 óra: Ipartestületi Bál. A fergeteges hangu-
latról a Dimenzió zenekar gondoskodik, és a Tom bola értékes nye-
reményekkel várja az érdeklődőket. A finom ételek és italok a Me-
gyeri csárda konyhájáról kerülnek az asztalokra. Az est fővédnöke: 
Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő. A belépő díja 
9.500 forint, mely tartalmazza a welcome drink és a svédasztalos va-
csora árát. Jelentkezni lehet a +36 70/ 451-7545-os telefonon. Hely-
szín: József Attila Művelődési Központ, Állomás stny. 17.

 február 26. szombat 18.30: Szülői Jótékonysági Bál a Szent István 
iskolában. Az est folyamán vidám műsor, finom vacsora, hangula-
tos zene, büfé és értékes tombolanyeremények várják a kedves ven-
dégeket. Sztárvendég: bencsik Tamara, a Megasztár 4 döntőse. Be-
lépő – vacsorajegy: 4.000 Ft. Támogatói jegyek 1.000, 2.000 és 3.000 
Ft értékben válthatók. Jegyinformáció: Domokos Ágnes, ill. iskola-
titkárság. Telefonszám: 27/341-716. Helyszín: 2120 Dunakeszi, Tán-
csics u. 4.

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

z előző év decemberében alakult Dunakeszi Programiro-
da működése egyre aktívabb városunkban. az iroda ve-
zetőjével, Csoma Attilával való beszélgetésem során meg-
tudtam, hogy éppen egy programfüzet szerkesztésén dol-

goznak Juhász Ádámmal, illetve a nemrégiben az irodához csatlako-
zott új taggal, Kurucz Péterrel, aki az iroda sportfelelőse lett.

„a negyedévente megjelenő programfüzet idén először tavasszal jut 
majd el a városlakókhoz és a március 1. – május 31. közötti programo-
kat fogja tartalmazni” – mondta Csoma attila.

tulajdonképpen egy olyan információbázis lesz ez a kiadvány, 
amelyben nem csupán a városban zajló rendezvényekről és különbö-
ző programokról értesülhetnek a dunakesziek, hanem térképet, máv 
és Volán menetrendet, valamint segélyhívó számokat, egészségügyi és 
oktatási intézményekre való információkat is találhatnak majd benne.

a programok közé nem csak a kulturális jellegű megmozdulások tar-
toznak, hanem a sport, a különböző szabadidős tevékenységek, civil 
szervezetek keretein belüli rendezvények és a miserendek is. a prog-
ramfüzet mellett egy heti hírlevél előkészületei is folynak már, amely 
szintén a városlakók tájékozottságát segíti naprakész információkkal.

Érdemes tehát márciusban figyelnünk a postást, hiszen a kiadvány ál-
tal egy átfogó képet kaphatunk az adott negyedév kulturális, művelő-
dési, kikapcsolódási lehetőségeiről. a tervek szerint a színes, képes ki-
advány a háztartásokba ingyenesen és nagyon színvonalas formában 
jut majd el és mindenképpen érdemes elolvasni, ha Ön is tájékozott vá-
roslakó szeretne lenni.

LeginDi Tímea

Február 12. szombat 19 óra
Uray György Színház: Bolondtalanítás

(15 éven felülieknek!)
Belépő: 800.-Ft

Február 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klubdélután:
Farsang a klubban, álarcos bál

Február 16. szerda 19 óra
Magyarság Klub:

„A Képes Krónika jeleneteinek hátterében 
megbúvó Esztergomi Piramis titka”

Előadó: Berecz János kutató 
Belépő: 500.-Ft

Február 18. péntek 18 óra
Mucsi Erika festő kiállításának megnyitója

Február 19. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Árvaságaink
Belépő: 800.-Ft

Február 20. vasárnap 19 óra
X-Este

Fellép: Janicsák Veca
Vastag Csaba, Vastag Tamás

Király L. Norbert
Belépő: 6 éves korig ingyenes

6-12 éves korig elővételben: 2.000.-,  
a helyszínen: 2.600.-

12 éves kortól elővételben:  
2.700.-, a helyszínen: 3.300.-

Emeleti ülőjegy: 3.000.-

Február 23. szerda 19 óra
A tudás szerdája  
előadássorozat:

„Nemzeti kincseink, értékeink”
Takács Zoltán időfizikus előadása

Belépő: 700.-Ft

Február 23. szerda 
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:

Bp. Álomautó Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum 
látogatása, külön busszal Dunakesziről

Február 25. péntek 19 óra
Uray György Színház:

Árvaságaink
Belépő: 800.-Ft

programajánló
2011. februári 12-től február 25-ig

VOKE József Attila Művelődési Központ 
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) www.vokejamk.hu

„Legyen Ön is tájékozott városlakó”

a Dunakeszi Programiroda 
negyedéves tervei

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

Tisztelt Olvasóink!
lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakér-
tő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban. ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. németh gábor 
ügyvéd, munkaügyi szakjogász válaszolja meg, meghatározott tematika alapján a tisztelt olvasóink leveleit.

OlVASóI KéRDéS:
Állandóan visszatérő 
probléma a felmondá-

si idő időtartama. Azt  tapasz-
talom, sokan nem tudják a rájuk 
vonatkozó jogszabályokat. A leg-
többen azt hiszik, a felmondási 
idő 30 nap.

A felmondási idő legalább 30 
nap, de az egy évet nem halad-
hatja meg. 

Az időtartam az adott mun-
káltatónál eltöltött munkavi-
szony időtartamával arányos. 
Nem jár viszont felmondási idő 
annak, aki próbaidőn van, hi-
szen a próbaidő alatt a munka-
viszony azonnali hatállyal szű-
nik meg, bármelyik fél is kezde-
ményezte.  

A 30 napos felmondási idő a 
munkáltatónál munkaviszony-
ban töltött 3 év után 5 nappal, 5 
év után 15 nappal, 8 év után 20 
nappal, 10 év után 25 nappal, 15 
év után 30 nappal, 18 év után 40 
nappal és 20 év után 60 nappal 
meghosszabbodik.

Megemlítenék még egy pár 
fontos dolgot ezzel kapcsolatban.

A felmondási idő mindkét fél-
re vonatkozik, tehát a fentiek ér-
vényesek akkor is, ha a munka-
vállaló mond fel. 

Felmondási idő a munkálta-
tó rendes illetve a munkaválla-
ló rendkívüli felmondása ese-
tén jár, az egyéb munkaviszony 
megszűnési vagy megszüntetési 
esetekben nem.

OlVASóI KéRDéS:
Karácsony környékén 
túlmunkát kellett vál-

lalnunk a munkatársaimmal 
együtt. A főnökünk azt mond-
ta, „zsebből” fizeti, de a mai na-
pig nem kaptunk semmit, és már 
február van. Mit tegyünk? Egyéb-
ként vendéglátóiparban dolgo-
zom, minimálbérrel bejelentve.

A vendéglátó-ipari dolgozók 
munkabére és munkaideje min-
dig is kényes téma volt.

Gondolom a túlmunkáról 
nem volt külön szerződés, de a 
jelenléti ívvel is lehet igazolni a 
munkában töltött időt. Azt taná-
csolnám, írásban szólítsa (szó-
lítsák) fel a munkáltatót a kifi-
zetésre rövid határidőt szabva. 

Mindenképpen törekedni kell a 
megegyezésre, akár közvetítőt 
is igénybe véve. Ha munkáltató-
ja semmiképpen nem mutat haj-
landóságot a megegyezésre illet-
ve a fizetésre, az igény felmerü-
lését követő 3 évben fordulhat 
munkaügyi bírósághoz. 

Ha nem tudja igazolni a mun-
kában eltöltött időt, tanúkat is 
hívhat, vagy közösen adhatnak 
be keresetet kollégáival a mun-
káltató ellen.

Sajnos arra figyelmeztetnem 
kell, hogy saját praxisomban 
már előfordult, hogy a bíróság 
írásbeli igazoláson kívül (jelen-
léti vagy szerződés) mást nem 
fogadott el, de az ellenkezőjére 
is volt már példa.

GaZDasáG

DunaCredit
HiTeLirODA

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

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

www.dunacredit.eu

VÁLLALKOZÁSI KFT.

 konténeres sittszállítás
 sóder, homok, fuvarozás.

Rendelésfelvétel telefonon  
szombaton és vasárnap is.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Tel.: 27/341-497, 27/341-789

Fax: 27/341-045
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– Magáról a konkrét esetről nekem sincs 
több információm, mint az olvasók több-
ségének. Kamaszfiúk édesanyjaként ter-
mészetesen sokkal jobban megérintett a 
hír, mint azokat, akik már, vagy még nem 
kerülnek kapcsolatba ezzel a korosztállyal. 
Azzal, ha a kábító hatású szerek fogyasz-
tásakor az egyik, vagy másik társadalmi 
csoportra mutogatunk, nem visz előrébb 
minket. A dolog tragikumát abban látom, 
hogy a mai napig nem vagyunk eléggé fel-
készültek ennek a jelenségnek a kezelésé-
re. Hiányzik a valóságos összefogás, az in-
tenzív családi ráhatás ennek megakadá-
lyozására, az igazi „elterelésre”, sőt, mint 
a példa mutatja: a fiatalok által látogatott 
szórakozóhelyek tálcán kínálják magukat 
a droggal való ismerkedésre és itt kevés 
nyomát lehet találni a szervezők korlátozó 
magatartásának. Természetesen, szerin-
tem a család szerepe az elsődleges a meg-
előzésben.

– Drogot mondott. Csak ezek a szerek 
lehetnek károsak a fiatal szervezetre?

– Sajnos nem. Furcsának tűnhet, de meg 
kell mondjam, a túlzásba vitt testépítés, 
az egészségesnek tűnő külső mielőbbi és 
mind lebilincselőbb formázása legalább 
annyi veszéllyel jár az egészségre, mint va-
lami tudatmódosító szer. Aki a küllemét 
vonzóbbá kívánja tenni, az egyéni edzés-
tervek mellett gyakran fogyaszt különbö-
ző roboráló szereket is, hogy a megadott 
gyakorlatok eredményeként még „szálká-
sabbak”, még „kockásabbak” legyenek iz-
mai. Ezek a különböző készítmények egy 
határig valóban segítenek az izmok „épí-
tésében”. De  tudni kell: pl a fehérjék ese-
tében a szervezet számára napi 200 gr fe-

hérjét nem meghaladó étrend az fiziológi-
ás, az e feletti adag már káros. 

– Mennyiben lehet veszélyes egy test-
építéshez használt szer?

Valójában ezek a szerek nem természe-
tesek, tehát mind a lebomlásukkal, mind a 
hatásokkal károsak lehetnek.  Nem ritka, 
hogy ezek a keverékek nem tiszták, ada-
lékanyagaikat nem is ismerjük. A sztero-
idokról nem is beszélve. Ezen készítmé-
nyek  súlyos mellékhatásaikkal maradan-

dó egészségkárosodást idéznek elő. Saj-
nos, nem olyan régen találkoztam olyan 
harminc év alatti fiatallal, aki felszínes 
egészségügyi ismeretekkel úgy vélte, hogy 
a szervezete mindent kibír és csak a pénz-
tárcája lehet a gátja az újabb és újabb sze-
rek kipróbálásának. A szépen fejlődő iz-
mok mellett az általa szedett kiegészí-
tők rohamosan beszűkítették az ereit, így 
a koszorúereket is, és már nem lehetett 

megmenteni az életét egy hirtelen bekö-
vetkezett  szívizomelhalásnál.  

– Riasztó jövőkép. A kábítószerek a 
diszkókban, a testépítő kiegészítők pedig 
az edzőtermekben okozhatnak tragédiát. 
Valóban ez a két lehetőség van csupán?

– Tiltakozom az ellen, hogy ez lenne a 
jövő képe. Ezek vadhajtások, amelyekkel – 
úgy tűnik –  még nem tudunk mit kezde-
ni. Hiszem, hogy a gyakoribb és alaposabb 
(átgondoltabb?) ismeret terjesztéssel lehet 
javítani a helyzeten. Amennyiben a fiata-
lok elé sikerül más célokat és más maga-
tartási modelleket is kitűzni, akkor csök-
kenthetők a kockázatok. Nem akarok vas-
kalaposnak tűnni, de nem vagyok meg-
győzhető a bódító, kábító hatású szerek 
használatának előnyeiről. Szerintem min-
dent meg kell tenni azért, hogy akik nem 
találnak más kiutat, azok lehetőségeit bő-
víteni lehessen az „anyag” nélküli létben 
is. Ma még a társadalom nagyon megosz-
tott. Egyszer tiltja, máskor tűri például a 
kábítószert, vagy ha nem is tűri, de utat 
talál a megtorlás helyett más módszerek 
alkalmazására is. A testépítő bajnokok-
ról is csak azt tudják legtöbben, hogy mi-
lyen gyakorlatokkal dolgozik naponta és 
melyik volt a leghatékonyabb kiegészítője. 
Onnan kezdve az lesz a legkelendőbb cikk, 
függetlenül attól, hogy miként reagál arra 
valaki szervezet. Mindegyikben a fokoza-
tosságot, az egyénre szabást és a mértékle-
tességet kellene szem előtt tartani.

rVosi roVat

Fokozatok és mértékek

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

szörnyű tragédia döbbentette meg az ország közvéleményét. a budapesti szórakozóhely három áldozatának oktalan halálhí-
rét még érthetetlenebbé tette az a tény, hogy az egyik fiatal vérében kábítószert mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. mi erről 
és alapvetően a kábító hatású szerekről a kardiológus véleménye - kérdezem a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési 
tanácsadóját, Dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy polgármesteri felkérésre a város 

Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztálya munkaidőn kívüli telefonos ügyeletet tart.
Az ügyelet az alábbi problémák, fennakadások bejelentésére szolgál:

• belvíz, árvíz  • nagy mennyiségű csapadék (zivatar, havazás)
• csőtörés  • áramkimaradás  • viharkárok • úthibák

Az ügyelet az alábbi telefonszámon érhető el:  +36-70-380-6473
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tÖrtÉNelem

Wales egyes források szerint a világ egyik legrégibb országa; majd-
nem 200 ezer évre visszamenőleg lehet igazolni, hogy emberek 
laktak a területén. Az európai kelták, akik az időszámítás előt-

ti 600-ban érkeztek, hozták a walesi karakterjegyeket: az ékesszólást, a ba-
rátságosságot és a képzelőerőt. A későbbi római jelenlét békés periódusként 
maradt meg a történelmi emlékezetben, valószínűleg azért, mert a rákövet-
kező időszak zavarossá vált az ír kalózok és a skótok (britonok) betörésével. 
Az V. és XI. század köz-
ti periódusra az angol-
szász uralom nyomta 
rá a bélyegét. A IX. és 
X. században a viking 
támadások közös fel-
lépésre késztették a kü-
lönálló walesi királysá-
gokat. Furcsa mód, épp 

W a l e s
Wales ideális célpont egy eseménydús nyaralásHoz. 
leginkább kirándulásra van leHetőség, túraútvona-
lak egész Hálózata szeli át az országot. a legnagyobb 
kiHívást a sziklás snowdonia vagy a brecon beacons 
nemzeti park nyújtja.

barangoló ‒ utaZás aZ eu taGállamoKbaN

a vörös sárkány országa

4. rÉsZ  EgyESüLt KirÁLySÁg SOrOZAt

a XIv. századból 
származó 
aberconwy house 
nagy-Britannia 
legkisebb háza

Cardiff ‒ kikötő negyed



ahogy a támadások következtében Wales 
kialakult, úgy került fokozatosan az an-
gol korona fennhatósága alá. A XIII. szá-
zad folyamán többször is megpróbálták 
Wales függetlenségét megteremteni.Wa-
les ezek után az 1730-as évekig szender-
gésbe merült, amíg az ipari forradalom fel 
nem rázta álmából. A szén, réz, pala és ón 
iránti szükséglet emberek tömegét von-
zotta ide, és megváltozott a vidék arculata 
is: szétszórt vidéki települések helyett vá-
rosias bánya- és ipari központok kerültek 
túlsúlyba. 1955-ben Cardiff lett a hivata-
los főváros. 

HaGyomá-
NyoK, NyelV, 

Kultúra
bárdok A nem wa-
lesiek számára meg-
foghatatlan, kü-
lönös jelenség az 
“eisteddfod”, ez a sa-
játos walesi nemze-
ti intézmény. A szó 
bárdok gyülekezé-
sét jelenti, és erede-
tileg egy ének- és köl-
tőverseny volt. Az el-
sőt 1176-ban rendezték meg. 
Az 1860-as években megalakult a Nemzeti 
Eisteddfodd Társaság, hogy felélessze ezt 
a szép, ősi hagyományt. Manapság három 
főbb eisteddfoddot és több helyi versenyt 
rendeznek. 

NyelV 
Az egyetlen, ami Walest elkülöníti Nagy-
Britannia többi részétől a még mindig be-
szélt walesi nyelv. A walesi nyelv az indo-
európai nyelvcsalád kelta ágába tartozik. 
A legközelebbi nyelvrokon a breton és a 
cormwalli.. A nyelv a VI. századra fejlő-
dött ki teljesen, az európai nyelvek között 
az egyik legrégibb. Látszólag kiejthetet-
len kettőzött l-ekkel és több mássalhangzó 
egymásutániságával van tele. Az ipari for-
radalom angolul beszélők tömegét hozta 
az országba, és 1800 és 1900 között a wa-
lesit beszélők száma jelentősen visszaesett. 
Manapság csupán a lakosság egyötöde be-
széli a nyelvet, főképp az észak-nyugati 
és nyugati vidékeken, ezért egyre többen 
küzdenek azért, hogy felélesszék a nyelvet. 

reNDeZVÉNyeK 
Wales nem volna Wales “eisteddfodau” 
nélkül. A legnagyobb a Királyi Nem-
zeti Walesi Eisteddfodd, augusztus ele-
jén rendezik meg, de tartanak Nemzet-
közi Eisteddfoddot is minden július-
ban Llangollenben, vagy az Urdd (If-
júsági) Eisteddfoddot májusban. Wales 
évente megrendezett Mezőgazdasá-
gi Show-ját június közepén rendezik meg 
Llanelweddben.

KoNyHa 
A walesi kony-

ha nem túl ismert, 
de ettől függetle-
nül létezik. Nem-
zeti szimbólumuk 
a póréhagyma, de 
jellegzetes még 
a “leverbread” 
(tengeri saláta, 
zabpehely, sza-

lonna pirítóson), a “rarebit” (sajtos pirí-
tós mustárral és sörrel) és a Glanmorgan 
virslik, egy hús nélkül készült mennyei 
étek sajtból, zselémorzsából és póréból. 

látNiValóK
Cardiff A pezsgő kereskedelmi és egye-

temi város nem tartozik a turisták által 
leglátogatottabb helyek közé. Jó kiindulási 
pont a környék érdekességeinek bebaran-
golásához. Óceáni 
éghajlatú, Anglia 
második legme-
legebb városa (az 
angol időjárást is-
merve ez cseppet 
sem mellékes té-
nyező). A helyiek 
szerint Anglia idő-
járása Walesben 
lép be az országba. 
A város legfőbb 
vonzerejét a víz, a 
tenger közelsége adja. Cardiff emberi lép-
tékű, a legfiatalabb európai főváros, dina-
mikusan fejlődik, rengeteg építkezés fo-
lyik. A város egyik leghíresebb épülete a 
Millennium Stadion, otthont adva számos 
rögbimérkőzésnek. A rögbi itt, Walesben 
nem csupán játék, hanem szinte már val-
lás. A belváros sétálóutcái szép, színvona-
las üzletekkel sok embert vonzanak. 

Snowdonia Nemzeti Park Nagy-Bri-
tannia második legnagyobb parkja (a Lake 
District után) 1352 km2 területen terül 
el. A park területén található a Snowdon 
(1068 m), ami a Skót Felföldtől délre Bri-
tannia legmagasabb pontja. Évente átla-

gosan 500 ezren látogatják. Minden hegy-
mászó talál képességének megfelelő útvo-
nalat, a Snowdon az ambiciózusabb má-
szók számára is jó gyakorlóterep.

St David’s  A XII. század végén épült ka-
tedrálisa nem vált a környék jellegzetes tá-
jékozódási pontjává. Építőinek legfőbb tö-
rekvése az volt, hogy elrejtsék a norvégok 
támadásai elől. Az építményt a régi idők 
hangulata lengi be. A padló “részeges” lej-
tése az 1248-as földrengésnek köszönhe-
tő. A középkorban azt tartották, hogy ha 
valaki kétszer elzarándokol a katedrális 
szentélyéhez, az felér egy római zarándok-
lattal.

Conwy  A fallal körülvett középkori vá-
rosok gyönyörű példája. A Conwy Kastély 
nyolc lőréssel ellátott tornyának látványa 
uralkodik a városon. Alakját leginkább az 
határozza meg, hogy sziklára épültek az 
alapjai. A városfal háromnegyede, 22 tor-

nyával és három ere-
deti kapuval együtt 
épségben fennma-
radt. Nagy-Britannia 
legkisebb háza, a XIV. 
századból szárma-
zó Aberconwy house 
és a Bodnant Garden, 
az egyik legszebb kert 
is Conwy látványos-
ságai közé tartoznak. 
Brecon Beacons Nem-
zeti Park 

Ez a népszerű park csak 1728 km2-en 
fekszik, de mégis belefér négy hegyvonu-
lat. Változatos terepviszonyokkal is dicse-
kedhet: magántulajdonban lévő lejtők ju-
hokkal és még több juhval, bányászfalvak 
és csupasz szakadékok váltják egymást. A 
legtöbb látogató az Offa Dyke Ösvényen 
indul gyalogtúrára, ami a keleti határ 
mentén halad; vagy a Taff 
Trailen, ami a Brecontól in-
dul dél felé.

Vetési Zsófia
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a vörös sárkány országa

Catherine zeta Jones és tom Jones Wales 
hírességei

a Conwy-i folyó menti  Llanwarst híd

nemzetközi 
eisteddfodd  

fesztivál Llangollenben

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



akCió!

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

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

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

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

- szőnyegtisztítás    1090 Ft/m2-től  - gyapjútakaró tisztítás   1500 Ft/db-tól
- függönytisztítás      860 Ft/kg-tól  - ing mosva, vasalva      460 Ft/db
- nadrág, szoknya tisztítás     890 Ft/db - kabát tisztítás    1430 Ft/db-tól

• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással meg-
oldható! T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070 • Költöztetés a hétvégén is, fuva-
rozás. Igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szál-
lítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 06-27/337-353  
• Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, 
lakkozást, javítást. Tel.: +36-70-505-1177 • Dunakeszi-Gyártelep Kiserdő utca 
Duna felőli végén lévő garázssoron 18 m2-es garázs bérleti joga eladó (550.000 
FT) vagy bérelhető a garázs (20.000 FT/hó). Tel.: +36-70-574-5530 • Autó-
fényező, robogó szereléshez értő munkatársak keresünk gödi munkahelyre. 
Tel.: +36-30-9345-198 • CO-2 hegesztőket keresünk (feltétel: vastag anyag he-
gesztésében jártas) illetve hengerítő és élhajlító lakatosokat keresünk (rajzolva-
sás szükséges, ill. gyakorlat) gödöllői munkahelyre. Korhatár: 50 év. Érd.: 10-17 
óráig Tel.: +36-70-3426751 E-mail: ident-plus@freemail.hu • Eladó Dunakeszi 
alagi kertvárosi területén, a Víztorony közelében 35 nm-es – szoba, konyha, für-
dőszoba, gázfűtéses – összkomfortos lakás, melyben kandalló is van. Részben 
bútorozott. Ára: 6,5 millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752, +36-20-968-3216

Apróhirdetések
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FURMINT FEBRUÁR! 
Februárban minden FURMINT 10% kedvezménnyel kapható!
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0–24h–ig
üNNePNAPOKON iS!

– friss pékáru
– tejtermékek
– felvágottak
– nagy italválaszték
– üdítők
– dohányáru
Dunakeszi, fő út 121.

–

Ki ne emlékezne tanulmá-
nyaiból a visegrádi Kirá-
lyi Palota pompájára, a 

romjaiban is impozáns építésze-
ti remekműre, benne a gyönyö-
rű márványkútra, melyből Má-
tyás király idején vörös és fehér 
bor folyt? Az már nem szerepelt 
a tankönyvekben, hogy a bort a 
Szerémségből szállították a ki-
rályi udvarba. Nemcsak a rene-
szánsz uralkodó és főrangú ven-
dégei kedvelték a Délvidék ter-
mését, hanem ismertek voltak e 
terület borfajtái Kárpát-meden-
ce szerte, s Európa más tájain is. 
A török hódítás idején elpusztul-
tak e vidék gazdag hozamú szőlő-
ültetvényei, s csupán híre maradt 
az itteni boroknak. 

Az elmúlt években azonban fel-
éledt a szerémségi dombok lelke, 
s az újra telepített szőlősök ter-
méséből ismét kitűnő bor készül. 
Hála ezért Maurer Oszkárnak, aki 
hittel és felmenőinek tapasztala-

tával látott neki a szirmiumi bor-
kultúra felélesztéséhez. Nagy ívű 
terve megvalósult. Erről meggyő-
ződhettek azok a dunakesziek is, 
akik február 4-én Kiss Zsolt bor-
patikájában, a Bormánia borszak-
üzletben ízlelhették a délvidéki 
gazda kitűnő borait. A mára or-
szágszerte ismert szakember 14 
féle borából nyolcat mutatott be, 
valamennyi íze, színe, illata elis-
merést váltott ki  a kóstolók kö-
rében. A remek borokról szerzett 
érzéki tapasztalatok mellett öröm 
volt hallgatni a borász szerémségi 
és bácskai birtokairól, azok műve-
léséről, a kisebbségi létben sikeres 
vállalkozásról szóló előadását. 

A szerémségi bor néhány 
éve ismét hódító útra kelt, s hogy 
elfoglalja méltó helyét a hazai bo-
rok rangsorában arra biztosí-
ték Maurer Oszkár sugárzó lel-
ke, kemény karaktere, szakértel-
me, szülőföldje iránti szeretete.

Kollár Albin

Újra rangja lesz a 
szerémségi bornak

 • Cégünk keres CO-2 hegesztőket Pest megyei munkahelyre. Azonnali kez-
déssel! (Gyakorlat szükséges). Érd: 10-17 óráig. T.: +36-70-342-6751, 06-32-
769-001. E-mail cím: indent-plus@freemail.hu • CO-2 hegesztőket keresünk 
Budapest környéki munkahelyre azonnali kezdéssel! Feltétel: 3 év gyakorlat 
szükséges. Érd: 10-17 óráig, +36-70-431-8015. E-mail cím: lolo2009@freemail.
hu • Sörözőbe keresünk fiatal, agilis pultos lányt, Pomáz, Szentendre, Csobánka 
környékéről. Fényképes szakmai önéletrajz szükséges. Tel: 06-70-333-8536. 
E-mail: femasystemkft@freemail.hu
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BETONTERMÉKEK: 
15-ös zsalukő: 213 Ft/db
20-as zsalukő: 228 Ft//db
25-ös zsalukő: 262 Ft//db
30-as zsalukő: 274 Ft//db
40-es zsalukő: 358 Ft//db

60/19-es béléstest: 201 Ft//db
Raklap díj: 1 900 Ft/db, raklap használati díj: 200 Ft//db
Az árak áfás, 10 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzás-
körzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

BETONGERENDÁK: 
E7-24: 4.108 Ft//db
E7-30: 5.042 Ft//db
E7-36: 5.981 Ft//db
E7-42: 6.902 Ft/db
E7-48: 7.842 Ft/db
E7-54: 8.818 Ft/db
E7-60: 9.770 Ft/db
E7-66: 10.697 Ft/db

Az árak áfás, komplett födém esetén Dunakeszi és 25 km-es 
vonzáskörzetében leszállított, feldaruzott (ha technikailag 
megoldható) forintban értendő árak!

VASANYAGOK:
bordás betonacél 6fm/szál: 
6-os: 342 Ft/szál
8-as: 583 Ft/szál
10-es: 856 Ft/szál
12-es: 1.250 Ft/szál

hegesztett háló 5mx2,15m/tábla:
4-es: 3.723 Ft/tábla
5-ös: 5.937 Ft/tábla
6-os: 8.122 Ft/tábla
8-as: 14.749 Ft/tábla

zártszelvény 6fm /szál: 
40x20x2mm: 2.708 Ft/szál
40x40x2mm: 3.674 Ft/szál

WIENERBERGER POROTHERM 
FALAZÓELEMEK:
PTH 44 HS: 356 Ft/db 50 db/#
PTH 38 N+F: 265 Ft/db 60 db/#
PTH 30 N+F: 224 Ft/db 80 db/#
PTH 25 N+F: 423 Ft/db 60 db/#

PTH 10/50 N+F: 209 Ft/db 100 db/#
Raklap díj: 1.875 Ft/db., raklap használati díj: 375 Ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzás-
körzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

PTH NYÍLÁSÁTHIDALÓK:
10 cm széles: 1.277 Ft/fm
12 cm széles: 1.532 Ft/fm

YTONG FALAZÓELEMEK:
60x20x37,5: 1.122 Ft/db
60x20x37,5 NF: 1.127 Ft/db
60x20x30: 862 Ft/db
60x20x30 NF: 888 Ft/db
60x20x25: 727 Ft/db
60x20x25NF: 746 Ft/db
60x20x10: 355 Ft/db
60x20x10NF: 380 Ft/db

Raklap díj: 750 Ft/db, raklap használati díj: 500 Ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzás-
körzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

SILKA FALAZÓELEMEK: 
HM 200 NF+GT: 413 Ft/db
HM 250 NF+GT: 428-/db
HM 300 NF+GT: 556 Ft/db
HML 100 NF: 181 Ft/db
HML 150 NF+GT:  268 Ft/db

Raklap díj: 750 Ft/db, raklap használati díj: 500 Ft/db
Az árak áfás, 12 raklap felett Dunakeszi és 25 km-es vonzás-
körzetében leszállított, ledaruzott forintban értendő árak!

ÁREMELÉS ELŐTTI 
ÉPÍTŐANYAG AKCIÓ 
2011.  F E B R UÁ R  28 - I G ! 

Fizessen be most kedvező áron építőanyagot, majd 
a szállítást kérje egy későbbi, egyeztetett időpontban!

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

GKK FEBRUAR 2011.indd   20 2011.02.07.   17:11:07
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AUSTROTHERM: 

AT-N100 normál terhelésnek igény-
be vehető polisztirol kemény hab 
hőszigetelő lemez:157 Ft/m2/cm 
AT-H80 expandált polisztirol ke-
ményhab homlokzati hőszigetelő 
lemez:125 Ft/m2/cm
TOP P extrudált polisztirol lemez: 
342 Ft/m2/cm

URSA ÜVEGGYAPOT:

DF 39 Silver 10/5cm (8,75 m2/17,5 m2/
tekercs): 4.799 Ft/tekercs
DF 42 Practic 10/5 cm (9,625 m2/ 
19,25 m2/tekercs): 
3.799 Ft/tekercs  

ROCKWOOL KŐZETGYAPOT:
 
MULTIROCK 
5 cm-es: 399 Ft/m2   – 7,2m2/bála 
10 cm-es: 799 Ft/m2 –3,6m2/bála

CHARVÁT 
bitumenes vízszigetelő 
lemez 10m2/tekercs: 

GV35 4.999 Ft/tekercs
GV45 6.399 Ft/tekercs 

                    MASTERPLAST HŐSZIGETELŐ RENDSZER:
ISOMASTER homlokzati poliszti-
rol lap: 113 Ft/m2/cm

MASTERFIX homlokzati polisztirol 
lap ragasztó: 1.186 Ft/ 25kg-os zsák

DRYVIT HÁLÓ: 
5.175 Ft/50m2-es tekercs

LB KNAUF TERMÉKEK:
HF-30-as falazó habarcs: 
685 Ft/ 40 kg-os zsák

501-es gépi vakolat: 
1.040 Ft/ 40 kg-os zsák
 
Bázis csemperagasztó: 
784 /25 kg-os zsák

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: 
magánutak, parkolók, ipari telepek 
hó eltakarítása és síkosság mente-
sítése! 

Kalodás tűzifa 27 999 Ft /kaloda! 
2 raklaptól ingyenes házhozszállí-
tás da rus autóval Dunakeszi, Fót, 
Göd területén!

Bramac Natura beton alapcserép: 
171 Ft/db 10 db/m2

Bramac Duna beton alapcserép 
téglavörös: 181 Ft/db – 10 db/m2

Bramac Római beton alapcserép 
téglavörös: 194 Ft/db – 10 db/m2

LEIER Toscana Terra, és téglavörös 
alapcseré: 139 Ft/db – 10 db/m2

TONDACH hornyolt hódfarkú tég-
lavörös ke rá mia alapcserép: 
141 Ft/db – 17 db/m2-től

CREATON Hortobágy natúr vörös 
kerámia alapcserép: 
120 Ft/db –18 db/m2 

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

A M I T NY Ú J T U N K Ö N N E K:                           
• tervrajz alapján ingyenes anyagszámítás

• sávalap ásás, pincetömb kiemelés

• konténeres sitt-törmelékszállítás

• sóder, homok, földszállítás

• mixerbeton, betonpumpa leszervezése

• építőanyag szállítás különböző nagyságú 
    darus autókkal

• faanyag impregnálás

• festékkeverés

• gyors, pontos kiszolgálás  

• kártyás fi zetés 

1 500 000 Ft bruttó készpénzes vásárlás után 
egy szolgáltatásunkat az alábbiak közül ingyen adunk:
• 4 m3-es konténer szelektíven válogatva, 
   lerakó díjjal együtt 

• 2 óra kisgéppel végzett munka 
   (a kiállási díjat nem tartalmazza)                                                                     

• 1,5 óra nagygéppel végzett munka 
   (a kiállási díjat nem tartalmazza) 

• 1 óra daruzási díj (pl. lakókonténer szállítás stb.)

A fenti árak áfás forintban megadott árak és a 
készlet erejéig érvényesek! Nagyobb mennyiség 
esetén kérjen egyedi árat elérhetőségeinken!
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atlÉtiKa Női KÉZilabDa

sPort

anuár 29-én Pozsony-
ban olimpiai reménysé-
gek Nemzetközi verse-
nyén öt DVse atléta sze-

repelt sikerrel – mondta Maracskó Pál 
vezetőedző. a versenyen serdülők, if-
júságiak és juniorok együtt indultak 
és a legjobb idővel, legnagyobb ug-
rással végzők voltak a győztesek.

Serdülő távolugrás: 8. szilvás 
bence 6.27. az idősebb versenyzők 
között serdülőként egyedül került be 
a nyolcas döntőbe.
Ifjúsági 60 m gátfutás: 1. mol-
nár Gergely 8.29. 
400 méteren: 2. rády Zoltán 
51.27… 6. molnár attila 52.52… 
23. bundi Gergely
a DVse atlétika szakosztálya janu-
ár 8-án, 9-én és 30-án fedett pályás 
versenyt rendezett a DVse futófolyo-
sóján, melyen több mint hatszáz at-
léta vett részt. 
Fedett pályás gyermek ver-
seny dobogós helyezettjei.
fiú
10 éves: 3. Dankó Péter 60 méteren, 
60 méter gátfutásban 
12 éves fiú: 3. eszes Dániel 60 mé-
teren

láNy
10 éves: 3. áry Nikolett 60 méter 3. 
strannig Zsófia távolugrásban
11 éves lány: 2. balázs Patricia 60 
méteren 
DVSE serdülő, ifjúsági, junior 
fedett pályás versenydobo-
gós helyezettjei.
fiú
15 éves: 1. szilvás bence: 60 méte-
ren, 60 méter gátfutás, távolugrás és 
hármasugrásban 
ifJúsáGi
1. rády Zoltán 60 méter gátfutás
2. molnár Gergely, 3. molnár attila 
60 méter gátfutás
1. Péter Zsolt hármasugrás
1. molnár Gergely, 2. rády Zoltán, 
3. molnár attila 60 méter
láNy
13 éves: 3. Dankó anna 60 méter 
gátfutás
14 éves: 2. baráti Patricia 60 méte-
ren
3. Juhász mirtill 60 méter gátfutás
15 éves: 1. száva orsolya hármasug-
rás, 60 méter gátfutás 2. 60 méteren 
3. thamo emese 60 méteren
Junior: 3. Kerekes andrea 60 méte-
ren

(soLymosi)

molnár Gergely, rády zoltán, 
szilvás Bence, péter zsolt, 
száva orsolya aranyérmesek

j
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Ezúton is tájékoztatom 
az érdekelteket, hogy 

szolgáltatásunk technikai 
okok miatt szünetel. 
Megértésüket köszönöm. 
Brumár György ügyvezető

Hydroprint Bt.

Dunakeszi Kinizsi use női kézilabda csapata a Pest megyei bajnok-
ság „a” csoportjában szerepel, a felnőttek 4. az ifjúságiak első he-
lyen zárták a 2010 őszi szezont. a csapat mindenese Temesvári Ist-
ván értékeli a szereplésüket és mondja el terveit.

― a felnőtt csapattól dobogós helyet vártam, de csak a 4. hely jött 
be 16 ponttal. a legjobb góllövőink Horváth Luca 57, Blaskó Éva 52 
góllal, de rajtuk kívül Sziliczi Mariann, Földesi Barbara, Englert Zsó-
fia hozta jó teljesítményét. a serdülőknél Kollarics Fanni, Szenes Bet-
tina tűnt ki. ifjúsági csapatunk ősszel veretlen és négy ponttal vezet a 
második csapat előtt. tavaszi szezonban az ifiktől aranyérmet, a fel-
nőtteknél az 1-3-ban várom a csapatot. ifjúsági csapatunk február 
6-án, a felnőttek 18-án kezdik a tavaszi szezont. Péntekenként edző-
mérkőzéseket játszunk, most is heti két edzéssel készülünk, kedden 
18-19.30 és pénteken 18.30-20 óráig vannak edzéseink, helyszín 
a Gimnáziumi sportcsarnok. támogatóink: Önkormányzat sportbi-
zottsága és baby-bocsok alapítvány.
   Sikeres tavaszi szereplést!

(soLymosi)

Ifjúsági csapat élről, felnőttek 
pedig a 4. helyről várják  

a tavaszi rajtot

DuNA TANODADuNA TANODA

PINCÉR  SZAKÁCS  CUKRÁSZ
OKJ-s képzések DUNAKESZIN, 

a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában
A képzés ideje: 8 hónap. Ára havi részletfizetéssel: 8 x 35.000 Ft, mely  

tartalmazza a jegyzetek, a vizsgadíj és a tankonyhai gyakorlat költségeit is.
téli Akció!!! A márciusban induló régi képzéseink árából  

20% eNGedMéNY annak, aki 2011. február 28-ig jelentkezik.
Bolti eladó, vendéglátó eladó, Boltvezető, étkezdés

lAkAtOs tiBOr képzésvezető
+36-30/437-8130 www.dunatanoda.atw.hu

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 000575-2008

OKJ-s képzések DUNAKESZIN, 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában

Pest megye 2010 évi egyéni baj-
nokságát Dunakeszin fazekas 
m. á.i. rendezték meg, a díja-
kat solymosi lászló Pest megyei 
sakkszövetség elnöke adta át.
Pest megye 2010 évi ii. osztály: 
2. Gránicz János 
(Dunakeszi Kinizsi)
iii. osztály: 
3. Kiss János (alagi DsK)
Élő pont nélkülieknél: 
3. Üveges Viktor
17. szalkai Dezső csapat emlék-
versenyt Vácon rendezték meg. 
a díjakat szalkai Dezső leánya 
adta át.
felsős csapat: 
2. alagi DsK (Dióssi Csaba, 

bernáth Péter, bozsik Péter)
ifjúsági: 
3. alagi DsK (Üveges Viktor, 
Petró tamás, Naán Gábor)
megkezdődött a 2011 évi ta-
vaszi bajnokság, a Pest megye 
szuper csapatbajnokság 5. for-
dulójában: Dunakeszi K – erdő-
kertes 6,5-3,5 (győz: fenyvessy 
György, bánhidi ferenc, batisz 
miklós, mundi György, Kiss ist-
ván, döntetlen: szabó János, 
szalacsy lászló, Gránicz János)
Január 29-én Püspökhatvani fel-
nőtt egyéni sakkverseny: 
4. solymosi lászló

Denke LászLó

Győzelmi rajt, 
alaGi fiatalok 

sikerei

saKK
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MSZ EN ISO 9001:2001 Nyilv. szám: 503/0771 
MŰSZAKi 

ViZSGáZTATáS 
HeLYbeN 

(gázüzemű is)
ÚJDONSáG!!! 

MOTOrKerÉKPár 
ViZSGáZTATáS!
KArAMbOLOS 

AuTÓK JAVÍTáSA 
(kárfelvételi 
ügyintézése)

ereDeTiSÉG ViZSGáLAT (teherautó és traktor is)

MiNDeN TÍPuSÚ AuTÓ SZAKSZerŰ JAVÍTáSA

Dunakeszi, Szt. istván u. 16. Tel.: 06-27-341-296 
fax: 06-27-546-675

Web: tabanszerviz.hu    e-mail: taban@vnet.hu

Minden, ami autóval kapcsolatos

Tabán auTószerviz
Autómentés 0-24-ig  Telefon: +36-20-9257-377, 

+36-30-9342-076
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7-16-ig, szombaton 8-12-ig

Tabán vil-mark 
auTójavíTó kfT.

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

Ledvilágítás technika

a sejtette volna Hor-
váth Ferenc, a ki-
állítás főszervező-
je, hogy egy galam-
básztalálkozó ilyen 

hangzavarral is tud járni, vélhető-
en százszor is meggondolja ma-
gát, hogy létrehozza a január végi 
rendezvényt. emberünk azonban 
nem gondolt erre, hanem renge-
teg munkával olyan két napot va-
rázsolt a József attila művelődési 
Központ színháztermébe, hogy aki 
ott járt január 29-én és 30-án, az 
tán sosem fogja elfelejteni azt, ami 
a szeme elé tárult.

„már a harmadik alkalom-
mal rendeztük meg ezt a kiállítást 
Dunakeszin. a látogatók ugyan-
csak szombattól találkozhattak 
ezekkel a fantasztikus szárnyasok-
kal, ám előtte pénteken a galam-
bok és tenyésztőik „csaptak össze” 
a rendezvény fődíjáért. szomba-
ton és vasárnap aztán a látogató-
ké volt a főszerep” – fogalmazott 
Horváth ferenc.

mint elárulta, a kiállításon tizen-
hat galambfajtát állítottak ki a részt-
vevők, az előtérben pedig egy ék-
telenül hangos papagájcsapat fo-
gadta a látogatókat. Összesen 
negyvenöt kiállító félezer galamb-
jában gyönyörködhettek az érdek-
lődők, húsz település hozta el ga-
lambjait a megmérettetésre.

„Hoztak galambokat tisza-
kécskéről, farmosról, Dágról, Vác-
ról, valamint Ceglédről, de érkezett 
kiállító Kunfehértóról is. mindez 
mutatja, immár harmadszor meg-
rendezett kiállításunk egyre nép-
szerűbb országszerte” – jelentette 
ki a főszervező.

a rendezvényen főleg magyar 
fajták szerepeltek – szegedi kerin-
gő, kiskunfélegyházi keringő, bu-
dapesti kékcsapos keringő és bir-
minghami pergő – melyek egyéni 

ketrecben és volierekbe voltak ki-
állítva. Örömmel tapasztalta Hor-
váth úr, hogy soha ennyi érdeklő-
dőt még nem vonzott ez a kiállítás.

„a sok galambász mellett szü-
lők, nagyszülők gyerekekkel, uno-
kákkal gyönyörködtek a sokszínű 
magyar galambfajták kiváló pél-
dányaiban. az érdeklődőket a ren-
dezők minden esetben tájékoztat-
ták a galambok tartásáról, tenyész-
téséről és a versenyzés módjairól” 
– tájékoztatott minket a szakember, 
aki nem titkolta el azt sem, hogy a 
legfiatalabb látogatók körében a 
papagájok aratták a legnagyobb 
sikert, olyannyira, hogy például a 
gödi tenyésztő, Rottenbacher Lász-
ló valamennyi kis cserfes szárnya-
sát megvásárolták a gyerekeikért 
szinte mindenre képes szülők és 
nagyszülők.

Félezer szárnyaló fantázia
NaGy siKerrel reNDeZtÉK meG JaNuár 29-30-áN 
a JóZsef attila műVelőDÉsi KÖZPoNt sZíNHáZter-
mÉbeN az eu magasröptű keringő galam-
bok versenyszövetségének és a magyar 
röpgalambtenyésztő országos egyesüle-
tének közös kiállítását. a reNDeZVÉNy NaGy 
siKert aratott, iGaZ a ebbeN a GalamboK mellett aZ 
iGeNCsaK NaGyHaNGú PaPaGáJoKNaK is NaGy sZe-
reP Jutott.

H

középpontban a főszervező:
Horváth Ferenc

a galambászverseny díjazottai
az ünnepélyes díjátadóra va-
sárnap 15 órakor, ünnepélyes 
keretek között került sor, ami-
kor az elismeréseket a díjazot-
taknak Schneider Gyula eu 
magasröptű keringő galambok 
versenyszövetségének elnöke, 
Palásti Béla, a VoKe József at-
tila művelődési Központ igaz-
gatója és Horváth Ferenc fő-
szervező adta át.
Díjazottak: Lakó János, Herédi 
István (budapesti magasröptű 
keringői), Szép Eduárd, (birmin-
ghami pergői), Horváth Ferenc 
és Gyurcsik Sándor (Dunakeszi 
babos), Tóth László (Pesti kék), 
Hunyadi László, Tóth Mihály, 
Kerekes János (Dunakeszi ver-
seny postagalambjai) vitték el 
a pálmát. első alkalommal ke-
rült megrendezésre a Dunake-
szi Keringő babos verseny, me-
lyet Nagy István (Kunfehértó) 
nyert meg, Horváth Ferenc és 
Gyurcsik Sándor (farmos) előtt. 
a balogh miklós emlékére kiírt 
vándordíjat ifj. Balogh Miklós 
adta át a 2010. évi győztes-
nek, Horváth Ferenc György-
nek (Dunakeszi).



NehezeN tud beszélgetNi  
családtagjaival?

szeretNé tisztáN  
hallaNi a szavakat?

06-30/605-2339

Dunakeszi szakorvosi  
Rendelőintézet, AudiológiA

2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

jöjjöN el
szűrővizsgálatra!
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. február 17 – 2011. február 20. között 2011. február 17 – 2011. február 20. között 2011. február 17 – 2011. február 20. között

F ó t F ó t F ó t

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

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

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. február 17 – 2011. február 20. között
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