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És a várakozásé, ami egy-
koron, több mint kétezer 
éve az emberek vigasza 

volt, mert tudták, hogy várható 
a megváltó megszületése. Vá-
rakozott József és Mária, sze-
génységben, nyomorúságban, 
de hitben és reményben.    

Mi is várakozunk, hogy eljön 
a karácsony, amikor együtt ül-
hetünk a terített asztalhoz sze-
retteinkkel. Majd megszólal 
a halk csengettyűszó, felszik-
ráznak, mint ezernyi égi csil-
lagok a varázsos csillagszórók, 
meleg, derengő fénybe borul a 
szoba a gyertyák lángjaitól, és 
öröm lobban lelkünkben, de 
nem csupán az ajándékoktól, 
jóval inkább az egymásra ta-
lálástól. Feledjük kis időre napi 
gondjainkat, helyette az össze-
tartozás érzése töltse meg ben-
sőnket.

Ám most még minderre vá-
rakozunk, az adventi koszorún 
még az első, a hit gyertyája vi-
láglik. Aztán majd felfénylik a 
remény, a szeretet, majd végül 
az öröm lángocskája, a betelje-
sülés.   

Adventi szép hangszeres- 

és kórusmuzsikával ünnepel-
tünk december 2-án a duna-
keszi gyártelepi Jézus Szíve 
templomban. Szádoczky Ká- 
roly kanonok, plébános véd-
nökségével, a Dunakeszi Vá-
rosi Önkormányzat támogatá-
sával idén 13. alkalommal ren-
dezték meg a gyertyagyújtás-
sal egybekötött zenei áhitatot.   
"Műsorunkkal s a gyertyagyúj-
tással szeretnénk, ha sikerülne 
a mindennapi rohanást elfeled-
ve a karácsonyvárás első perce-
it meghitté tenni és az adventi 
kisböjt áldozataival tisztultabb 
lélekkel fogadhatnánk a Meg-
váltó születését." E szavakkal 
vezette be a zenei programot 
Altsach Gergely ének-zenetanár 
és kóruskarnagy. 

A műsorban elsőként a 
Szentjánosbogár Klub ének-
kara adott elő egyházi dalokat 
Tereza Worowska vezényleté-
vel s közben egyikük meggyúj-
totta az első gyertyát az adventi 
koszorún. Őket követte s az est 
folyamán többször is játszott a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
gitárzenekara, vezető tanáraik, 
Kökény Zsuzsanna és Mada-

rász József tanár házaspár köz-
reműködésével. 

Három énekkar képvisel-
te a kórusmuzsikát. A Szent 
Mihály Templom kórusa, a 
Servite Ökumenikus valamint 
a Harmonia Sacra kórusok 
Szabó Gábor, Dr. Gyombolainé 
Kindler Edit és Szakáll Lászlóné 
vezényletével egyaránt az ün-
nephez illő énekszámokat ad-
tak elő. A Servite kórus műso-
rában szólót énekelt Ládai Ba-
lázs, Dr. Gyombolai Márton és 
Gyombolai Bálint. 

Szádoczky plébános úr ün-

nepi gondolatai sorában szólt 
arról, hogy a népek várako-
zását a Messiás után kifejezi a 
"harmatozzatok hegyek onnan 
felülről, és ti felhők teremjétek 
a Megváltót" gondolat. Advent 
nagy vágyakozás is, a világnak 
ma is szüksége van a Messiásra, 
ahogy az egyik énekben hall-
ható is volt: "Téged vár a né-
pek nagy lelki sötétsége, Isten/
Nincs ki nékünk harcainkban 
segítene itt lenn". 

Katona M. István
A szerző felvétele

Borongós, hideg, esős-havas idővel érkezett el advent első vasárnapja. okunk lehetett volna a rosszkedvre, 
ám mégis, az ünnepi készülődés szimBolikus kezdete reménnyel, Bizakodással, a lelki megújulásra kész hittel 
tölthetett el Bennünket. 

a városi önkormányzat nevéBen kellemes karácsonyi ünnepeket, sikeres,  
Boldog új évet kíván dunakeszi valamennyi polgárának: dr. molnár györgy jegyző,  
dióssi csaBa polgármester, országgyűlési képviselő, erdész zoltán alpolgármester.

Zenei áhitat Advent kezdetén
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Mint mondta, a já-
rások átalakítá-
sa rendben zaj-
lik. Ennek során 

azok az állami feladatok, ame-
lyek az idők folyamán az ön-
kormányzatokhoz lettek „te-
lepítve”, elkerülnek. De ezek 
soha nem voltak önkormány-
zati feladatok – hangsúlyozta 
Dióssi Csaba, aki szerint meg-
valósul az a legfontosabb szem-
pont, hogy ez a rendszer minél 
hatékonyabban és költségtaka-
rékosabban működjön.

Nagy előrelépést jelent, hogy 
Dunakeszi az új közigazgatá-
si rendszerben járási központ 
lesz. Az állampolgárok számá-
ra jelentős változás majd jövő 
ősszel lesz érzékelhető, amikor 
elindulnak a kormányablakok, 
ahol minden hivatalos ügyet 
egy helyen lehet majd elintézni. 
A város a volt szakmunkáskép-
ző kollégium két szintjét adta 
át a járási rendszernek, ahol 
megfelelő körülmények között 
lesz elhelyezve a járási hivatal. 

A felújítást a város finanszíroz-
za, de ez a polgármester szerint 
meg fog térülni, hiszen ez csak 
egy átmeneti állapot. Egyre 
több iskoláskorú gyermek van 
a városban, s az épületet sze-
retnék teljes egészében oktatá-
si célra fordítani.  

A járási hivatal elhelyezésé-
re, ahogy erre megnyílnak a 
pénzügyi források, a dunakeszi 
nagyállomás épülete nyújta-
na végleges megoldást. Tömeg-
közlekedéssel kiválóan megkö-
zelíthető, s a jövő évben egy új 
P+R parkoló is kialakításra ke-
rül - érvelt Dióssi Csaba, aki-
nek reményei szerint a város-
nak ez a része egy komoly fejlő-
désen eshet át, egy szép alköz-
pont alakulhat ki.

Megtudtuk, hogy a járási át-
alakítás révén a polgármeste-
ri hivatal létszáma jelentősen 
csökken, hiszen 40 fő januártól 
a 89 fős járási hivatal köteléké-
ben dolgozik majd. Ennek el-
lenére a polgármesteri hivatal-
ból senkit nem kell elbocsátani, 

várhatóan 56 fővel fog működ-
ni a jövő évtől.

Szintén komoly változás, 
hogy jövőre az oktatásügyben 
megoszlanak a feladatok. Ed-
dig ugyanis az iskolák önálló-
an működtek, a fenntartás és a 
működtetés is az önkormány-
zat feladata volt. Jövő januárjá-
tól mindez megváltozik, hiszen 
a szakmai irányítást az állam 
átveszi az önkormányzatoktól, 
ezáltal az egész országban egy-
séges oktatási rendszer jön lét-
re. A pedagógusokat és a mun-
kájukat segítő kollégákat is az 
állam fogja alkalmazni. A mű-
ködtetéssel kapcsolatos felada-
tok azonban helyben marad-
nak, azaz a város tartja fenn to-
vábbra is az épületeket és látja 
el az ahhoz kapcsolódó felada-
tokat a már megfelelő appará-
tussal működő Közüzemi Kft. 
révén. - Az a célunk, hogy a vá-
ros cége professzionális mó-
don oldja meg az intézménye-
ink üzemeltetését. Ennek ered-

ményeként az iskolák, óvodák, 
egészségügyi intézmények kar-
bantartói, fűtői, takarítói haté-
konyabban végezhetik felada-
tukat – hangsúlyozta a város 
polgármestere.

Az átalakítás érinti a Gazda-
sági Ellátó Szervezetet is, hi-
szen ez a városi intézmény a 
jövő év elején megszűnik. Fel-
adatait a Közüzemi Kft., a Hu-
mán Szolgáltató Központ és 
a képviselő-testület által köz-
elmúltban létrehozott városi 
Sportigazgatóság veszi át. Ez 
utóbbi szervezetet Seltenreich 
József vezeti majd, aki eddig is 
aktívan részt vett a helyi sport-
élet alakításában.

Dióssi Csaba hangsúlyoz-
ta, az átalakításokkal együtt a 
város vezetése sokat dolgozott 
azon, és úgy látja, hogy minden 
aktívkorú, a város intézménye-
iben dolgozó ember számára 
jövő év januárjától is munkát 
tudjon biztosítani.

V. I.

január 1-jével megkezdi működését a járási hivatal, állami irányítás alá kerülnek az oktatási intézmények. vagyis 
egy új rendszer kezdi meg működését - nyilatkozta lapunknak dióssi csaBa. dunakeszi polgármestere SZERINT AZ öN-
kormányzatnak eBBen az átalakuló, változó helyzetBen kell kialakítania a jövőjét.

Átalakuló közigazgatás, 
új szerep a közoktatásban

Az önkormányzat legújabb rendeletei

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2012. (XI.28.) rendelete az egyes hatásköreinek átruhá-
zásáról szóló 34/2010. (XI. 22.) számú önkormányzati ren-
deletének módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2012. (XI.28.) rendelete Dunakeszi város területén súly-
korlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 31/2011. 
(VII.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításá-
ról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2012. (XI.28.) rendelete a mezei őrszolgálat működésé-
ről szóló 19/2011. (V. 31.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2012. (XI.28.) rendelete Dunakeszi Város 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) sz. rendelet módosítá-
sáról
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Egyfelől rend legyen végre már az 
állam és az önkormányzatok kö-
zött, vagyis ne keveredjenek a fel-
adatok, és megállítsa azt a  folya-

matot, amely ahhoz vezetett, hogy az el-
múlt években az önkormányzatok soka-
sága rogyott össze a vállukra rakott terhek 
alatt. Az ok ismert, hiszen az előző kormá-
nyok közel sem finanszírozták az átadott 
feladatok költségeit. A feladatok sora nőtt, 
a pénz viszont egyre kevesebb lett. Cél volt 
az is, hogy több, dinamikusabb ügyfélba-
rát ügyfélszolgálat segítse a lakosságot és 
a gazdasági szereplőket az ügyeik intézé-
sében. Harmadjára lényeges elemként vet-
ték számba, hogy ne csak közelebb legyen 
az ügyintézés, hanem az állampolgár szá-
mára is egyértelműbb legyen, hogy az ál-
lami ügyekben és a helyi, önkormányzati 
ügyekben kihez, hová forduljon. 

Országosan 175 járási hivatal, közöttük a 
Dunakeszi székhelyű Dunakeszi Járási Hi-
vatal, valamint a  fővárosi kormányhivatal 
kirendeltségeként 23 kerületi hivatal kezdi 
meg működését 2013. január 1-jétől.

A járási hivatalok kizárólag államigaz-
gatási ügyeket vesznek át, nem önkor-
mányzati feladatokat. Azaz arányossá vá-
lik a teherelosztás, és ezzel megszűnik az 
az állapot, hogy 1990 óta az önkormány-
zatok látták el megbízás alapján az állami 
szolgáltatások nyolcvan százalékát.

Az átalakítások végső  célja, hogy az ok-
mányirodák bázisán 2013 végére létrejöj-
jön az  egyablakos ügyintézés (kormány-
ablak). Az emberek könnyebben, gyor-
sabban intézhessék ügyeiket. A kormány-

ablakokban a jelenlegi 62 ügykör helyett 
közel 2500 féle ügyet lehet majd intézni.

Ezek a hivatalok átveszik a jegyzők-
től az államigazgatási ügyek kb. felét: ok-
mányirodai feladatokat, egyes gyám-és 
gyermekvédelmi ügyek, szociális igaz-
gatási, családtámogatási, köznevelé-
si, menedékjogi ügyek, egyes speciális 
építésfelügyelet és építéshatósági felada-
tok, egyéni vállalkozói tevékenység enge-
délyezése, egyes kommunális, állategész-
ségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi védel-
mi bizottságok vezetése, valamint a sza-
bálysértési feladatok, amelyek már április 
15-étől a kormányhivatalok látnak el.

A jegyzőnél maradnak mindazok az 
ügyek, amelyek elsősorban helyi ismere-
tek szükségesek, illetve  helyi mérlegelés-
re van lehetőség: pl. birtokvédelem, ha-
gyatéki ügyek, anyakönyvi eljárás, adó-
igazgatás és végrehajtás, egyes építés-
ügyek, kereskedelmi engedélyezés, helyi 
önkormányzati rendelethez kötött szoci-
ális ellátások, gyermekvédelmi támogatá-
sok, helyi állattartás szabályozása stb.

A járási, illetve fővárosi kerületi hiva-
talokba  - garantálva számukra az eddi-
gi bérüket - átkerülnek azok a köztisztvi-
selők is, akik jelenleg a polgármesteri hi-
vatalban végzik államigazgatási felada-
taikat, s az ingó és ingatlan vagyonra az 
állam ingyenes használati jogot kap.

Dunakeszin a Járási Hivatal az egyko-
ri szakmunkásképző intézet kollégiumi 
épületének két szintjén, a Fő út 143. szám 
alatt került kialakításra. A hivatal tömeg-
közlekedési eszközzel könnyen megköze-

líthető, hiszen az Iskola utcai buszmegál-
ló mellett helyezkedik el, a gépkocsival ér-
kező ügyfelek részére pedig az Iskolai ut-
cai egykori iskola területén lesz biztosítva 
a parkolás. 

Navracsics Tibor közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter tájékoztatása szerint 
a járási hivatalok vezetőinek kinevezése 
december 20-áig megtörténik.

V. I.

Felhívás!
Igazgatási szünet

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dunakeszi Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete 2012. decem-
ber 24. - 2013. január 2. közötti idő-
szak munkanapjaira a Polgármeste-
ri Hivatal valamennyi szervezeti egy-
ségében igazgatási szünetet rendelt el, 
amely időszak alatt az ügyfélfogadás 
szünetel. 

Az igazgatási szünet tartama alatt 
ügyeletet csak az anyakönyvvezetők 
tartanak, ügyiratforgalom nem lesz. 
Ennek értelmében az idei utolsó ügy-
félfogadási nap 2012. december 21., ezt 
követően pedig 2013. január 2-tól lesz 
ügyfélfogadás.

 Dr. Molnár György
Jegyző

amikor az országgyűlés a magyar közigazgatás történetéBen évszázados múltra visszatekintő járási rendszer fel-
állításáról döntött, 3 fő cél vezérelte. 

A járások feladatairól
A Dunakeszi Járási Hivatal a Fő út 143. szám alatt várja az ügyfeleket
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Minden év novemberében új 
facsemetéket ültet a városve-
zetés azokba az utcákba, ahol a 
lakók ezt igénylik. Mivel kerüle-
tünkben két lakópark is található, 
természetes a fokozott igény a 
minél nagyobb zöldfelület meg-
teremtésére. Tavaly a Fenyő La-
kópark fásítása volt napirenden, 
az idén pedig hozzákezdtünk az 
alagligeti, utcavégi körforgalmak 
beültetéséhez, természetesen a 
lakók igényeihez igazodva. Saj-
nos pótlásra is sort kellett kerí-
teni, ugyanis az alagligeti játszó-
téren vandálok kettétörték az 
egyik tavaly ültetett fát. Célunk, 
hogy idővel, árnyékot adó lom-
bok alatt játszhassanak a gyere-
kek.

A múlt hónapban beszámol-

tam arról, hogy a térkővel kira-
kott, ezáltal véglegesített Repü-
lőtéri úti buszmegállóba váró ki-
építését kezdeményeztem. A Hi-
vatal bekérte az erre vonatkozó 
ajánlatokat. A megvalósításra re-
ményeim szerint még az idén sor 
kerül.

A Fenyő Lakóparkba tervezett 
fekvőrendőr építése napirendre 
került a Jogi, Pénzügyi és Ügyren-
di Bizottság legutóbbi ülésén. Az 
előterjesztés - Polgármesteri Hi-
vatal által megfogalmazott - ha-
tározati javaslata a Rendőrség 

elutasító véleményén alapult. A 
szakértői véleményeket az ese-
tek döntő többségében tisztelet-
tel elfogadom. Tekintettel azon-
ban arra, hogy az indoklás jelen 
esetben a városban javasolt több 
helyszínre vonatkozóan közösen 
tartalmazott érveket, ezekből 
pedig nem mind jellemző a Fe-
nyő Lakóparkra, kértem a tisztelt 
bizottságot, hogy az előterjesz-
tést vonja vissza, és a megépítés 
lehetőségét az illetékes szakterü-
let még egyszer vizsgálja meg.

Hetek óta zavarta a Fenyő La-

kópark lakóit a Janek utca ele-
jén lévő kátyú, amelyet a Közüze-
mi Kft munkatársai nemrég el-
tüntettek. Rendszeresen kijaví-
tásra kerülnek kerületünkben az 
aszfaltozott utakon keletkező ki-
sebb, nagyobb úthibák. Ameny-
nyiben a lakosok felhívják ezek-
re a figyelmemet, azonnal intéz-
kedem.

Közeleg a Karácsony.  Kívánom, 
hogy az Ünnep mindenkinek bé-
kés és meghitt legyen. A jövő esz-
tendő pedig szóljon közösségi, 
családi és egyéni sikerekről,  élet-
céljaink megvalósításáról!

Tisztelettel:

Thoma Csaba
8. számú választókörzet  

képviselője

Fásítás az Alagliget 
Lakóparkban

Húsz szép fát ültettünk a Szent István parkban
Nagy örömmel mondhatom, 

hogy a korábbi évek őszi idő-
szakához hasonlóan idén is si-
került újabb fákat ültetnünk 
a Szent István parkban. Húsz 
szép, nagy földlabdával ren-
delkező fával gazdagodott la-
kókörnyezetünk. Az új fák ül-
tetése során különös figyel-
met fordítottunk arra is, hogy 
az elmúlt időszakban kipusz-
tult fákat újjakkal cseréljük ki. 
A kutyafuttató területén hét 
fát kellett kicserélnünk, melye-
ken kívül két darab facsemetét 
is elhelyeztünk. A Szent István 
park keleti részén, ahol az új 
parkolók épültek, 11 fát ültet-
tünk el. 

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Beruhá-
zási Osztály és a Közüzemi kft. 
dolgozói segítőkész együttmű-
ködését, akik kérésemet, az itt 
élő lakóközösség igényeit fi-
gyelembe véve járultak hozzá 
lakókörnyezetünk szépítésé-
hez, a zöldfelület gazdagításá-
hoz. Mindannyiunk, de különö-
sen az itt élők számára nagyon 

fontos, hogy a park fái megma-
radjanak, rendszeresen gon-
dozzák, ápolják őket, amit már 
több lakó is vállalt. Köszönet és 
elismerés illeti az ő önzetlen 
lokálpatriotizmusukat. Bízom 

benne, hogy egyre többen te-
kintik sajátjuknak lakókörnye-
zetüket, melyet megkímélnek, 
óvnak.  

Külön köszönöm Berecz Ist-
ván úrnak, a Barátság út 42-
ben élő lakótársunknak, aki 
szívén viseli a park ügyét, kü-

lönösen a fák elhelyezését és 
gondozását. Reményeim sze-
rint még ebben az esztendő-
ben sikerül pótolni a Barátság 
út 16-18. szám előtt – a Szent 
István park felőli részén – tönk-

rement padokat, melyeken jó 
időben szívesen társalogtak 
az itt élők. A Városüzemelteté-
si és Beruházási Osztálytól kér-
tem segítséget a padok pótlá-
sára. Önöket pedig arra kérem, 
hogy a padok környezetét tart-
sák rendbe. 

Tájékoztatom önöket, hogy 
a Barátság út 32. számú épü-
let mellett kiszáradt fát a lakók 
megkeresése alapján szeret-
nénk eltávolítani, amely aka-
dályozza a parkolást. Minden-
kit szeretnék megnyugtatni, 
hogy nem ép, egészséges, ha-
nem kiszáradt fát vágunk ki, 
melyet új, egészséges fával pó-
tolunk.  

Nagyon sokan elmondták, 
hogy örülnek az újabb parko-
lók építésének, melyek a Me-
der utca és a Barátság út 18. 
számú épület előtt, a Szent Ist-
ván park keleti részén segítik a 
kényelmes, kulturált parkolást. 
Külön szeretném megköszön-
ni azt itt lakóknak – akik öröm-
mel vették birtokba az új par-
kolókat - hogy a közlekedést 
nehezítő óriási gödröket pilla-
natok alatt eltüntették. 

Békés, boldog ünnepeket kí-
vánva köszönöm egész éves 
segítő együttműködésüket. 

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet 

képviselője



körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Megérkezett a tél, s vele együtt 
jó néhány közös öröm és gond 
is!

Közelednek az ünnepek, s 
nagy örömmel és várakozás-
sal tekintek a karácsonyi vásár 
előkészületeire. Ismét Dunake-
szi központja leszünk egy rövid 
időre! Szeretnénk az idén még 
meghittebbé, családiasabbá, 
és szebbé varázsolni a Lakóte-
lepünk főterét, s az eddig meg-
szokotthoz képest új és ünne-
pélyes külsőt kialakítva, a ki-
rakodóvásár hangulatot meg-
szüntetve, igazi, melegséggel 
teli programot nyújtani a fel-
nőtteknek és gyermekeknek 
egyaránt!

Remélem ezek a változások 
mindenki számára egy szebb, 
ünnepibb hangulatú, közösségi 
programot jelentenek majd!

Ehhez kapcsolódó hír, hogy 
újra működik a Casalgrande té-
ren a nyilvános mellékhelyiség, 
amely már évek óta zárva volt. 

Persze oda kell figyelni a tél 
okozta problémákra is, kérek 
minden itt élőt, hogy a házuk 
előtti hó eltakarításáról se fe-
ledkezzenek meg, kerüljük el 
a baleseteket! Bízom benne, 
ahogy eddig is, most is jól fog 
működni a városi csúszásmen-
tesítés, előre is köszönet érte a 
Közüzem illetékeseinek, dolgo-
zóinak!

Napirenden van egy megbe-
szélés, melyet a lakótelepi kép-
viselők közösen, a polgármes-
ter úrral megbeszélve szeret-
nénk előkészíteni, ahol a közös 
képviselőknek, s rajtuk keresz-
tül a társasházakban élőknek 
szeretnénk új lehetőségeket 
biztosítani a közvetlen környe-
zetünk szebbé, élhetőbbé téte-
léhez. Ez lesz a jövő esztendő 
egyik elsőszámú, fontos képvi-
selői feladata számomra.

Mindenkinek kellemes, sze-
retetteljes ünnepi készülődést, 
és ünnepeket kívánok!

Kérem Önöket, hogy észrevé-
teleikkel, javaslataikkal a jövő-
ben is segítsék képviselői mun-
kámat! Köszönöm szépen az 
eddigi támogatást, jó szándékú 
kritikát! Leveleiket a dkgesz@
dunaweb.hu, vagy a Garas utca 
4. címen várom.

A műszaki problémák beje-
lentésére közvetlenül is van 
lehetőség, munkaidőn kívül 
és hétvégén, a 06-70-380-64-
73 ügyeleti telefonszámon, 
munkaidőben a Polgármeste-
ri Hivatal Műszaki osztályán, 
az 542-818-as számon, vagy a 
muszak@dunakeszi.hu  e-ma-
il címen.

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A Lakótelep Szíve
Engedjék meg, hogy az elmúlt 

időszak a választókerületben tör-
tént eseményeiről tájékoztatást 
adjak.

Út és járdaépítések
Az előző alkalommal jelzett jár-

daépítések befejeződtek, mely-
nek során az elkészült Szent Mi-
hály-templom főlépcsőjéhez ve-
zető járdaszakasz és a kiegészült 
és javításra került Kistemplom ut-
cai járdaszakaszon kívül befeje-
ződött a Szent István utcai busz-
megállók felújítása. Ezen munká-
latok az Önök biztonságos közle-
kedését szolgálják.

Bárdos bál
November 17-én rendezték 

meg a Bárdos Lajos Általános Is-
kola jótékonysági bálját, amely a 

tantestület tagjai, az iskola dol-
gozói és a szülői közösség lelkes 
munkájának köszönhetően na-
gyon jó hangulatúra sikeredett. A 
bevételt az iskola tárgyi körülmé-
nyeinek javítására fordítják

Mindenkit bíztatok, hogy láto-
gasson ki a Casalgrande téri Vá-
rosi Adventi Vásárra és aki teheti, 
kapcsolódjon a városi adomány-
doboz akcióhoz.

Engedjék meg, hogy a közelgő 
ünnep alkalmából kegyelmekben 
gazdag, áldott karácsonyi ünne-
peket kívánjak önöknek! 

E-mail:  joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 

Fő út 25.
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!

Tisztelt Választókerületi Pol-
gárok!

A terveknek megfelelően el-
készült a viacolor járda meg-
hosszabbítása a Nándorfehér-
vár utca — Kossuth utca keresz-
teződésében, a lámpás gyalog-
átkelőhelynél. A szép hosszú 
ősznek köszönhetően nem kel-
lett a sárban taposva eljutni a 
járdához, amelyet a kivitelező, 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
a betonoszlopoknál befejezett-

nek tekintett. Most már gyalo-
gosan és baba-kocsival, kisgye-
rekekkel is kulturáltan lehet át-
menni a Kossuth utca másik ol-
dalára.

A Kossuth utca mentén a Köz-
ütemi Kft. előkészítette a tere-
pet a sövény telepítésére. A Chili 
cukrászdával szemközti szakasz 
egy részen üresen marad, mert 
ott a gyalogosforgalom rende-
zését tervezzük, ehhez azonban 
szükséges az út tulajdonosá-

nak, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt-nek az engedélye is. Ismétel-
ten kérem a lakosságot, óvják a 
frissen telepített sövényt, hogy 
tavaszra megerősödve, por, zaj 
és kipufogógázok ellen védje az 
ott lakókat. 

Az Arad utca elején pótolták 
az útküszöb 6, korábban kitört 
elemét. 

Köszönöm az észrevételeket 
és a segítő szándékú jelzéseket.

Bocsák Istvánné
9. számú 

választókörzet képviselője

a 9. számú választókerület hírei



körzeti képvi  selőink jelentik
Tisztelt Választóim! Az ünnepek előtt véget érnek a kért munkálatok

A jelzett csapadékvíz elvezető árkok meder-
lapozása gyakorlatilag mindegyik helyszínen 
megtörtént. Egyetlen egy címen, a Mátyás ki-
rály u. és a Dr. Kemény Ferenc u. találkozásánál 
lévő sarkon kellett pótolni a hiányosságot. 

Az árok mederlapozásának munkálataira 
még 10 méter hosszan volt szükség, melyet 
Bóka Péter vállalkozó és kis csapata pár nap 
alatt elvégzett. Ezúton köszönöm az érintett 
lakók nevében a szakszerű és gyors kivitele-
zést.   

- A Mátyás király utca egyik lakója még júni-
usban, hogy az utca túloldalán található sze-
metest összetörték (megjegyzem, hogy a sze-
metest 3 évvel ezelőtt a kérelmező készítette 
el). Példaértékű a lakó hozzáállása a környeze-
téhez, melynek előzménye, hogy az ingatlanjuk 
előtt számtalan esetben szemetet dobtak el, de 
néha még az udvarába is bedobálták a reniten-
sek. Ekkor született meg az ötlete, hogy készít 
egy faszerkezetű szemetest, amit kihelyezett a 
közterületre. Láss csodát, a rendszer elkezdett 
működni, az iskolából és óvodából hazatérő 
gyerekek és felnőttek egyaránt elkezdték hasz-
nálni (iskola idő alatt 5 naponta cseréli a sze-
meteszsákot). Sajnos az idei évben már harma-
dik alkalommal rongálták meg, de a lakó min-
dig újra és újra helyreállította a környezete ér-
dekében. Utóbbi esetnél nemcsak a szemetest 
tették tönkre a vandálok, hanem az ingatlan 
előtt ültetett fákat is, melyet szintén az ott la-
kók telepítettek, öntöztek, gondoztak. A kérel-
mező e-mailjét követően az osztály illetékesé-
hez, majd a Közüzemi Kft. vezetőihez fordultam 
a problémával, majd kértem egy fémszemetes 
kihelyezését a helyszín közelében. Anno az ígé-
retet évvégéig kaptam, melyet az eltelt idő alatt 
többszöri érdeklődésem alkalmával megerősí-

tettek. Az illetékesek az ígéretüket betartva e 
rövid tájékoztató elkészítésekor teljesítették, 
azaz a kért fémszemetes kihelyezését.  

- A már az előzőekben jelzett, és egyben írás-
ban is kért Batthyány Elemér u. 12. sz. és 13. sz. 
előtti árkok takarítását a Közüzemi Kft. dolgozói 
az ígért határidőre elvégezték.

- November elején ismételten a Rákóczi út és 
a Sződi utcai sarokingatlan Rákóczi úti oldalára 
kért fák ültetésének időpontjáról érdeklődtem 
a mezőgazdasági ügyeket intéző hölgytől, aki 

érdeklődésemre tájékoztatott, hogy november 
hónap második felében a kért 3-4 db fa telepíté-
sét el fogja végezni a munkálatokat elnyert vál-
lalkozó. Remélhetően mire a Tisztelt Olvasó az 
újságot a kezében tartja, addigra a fák telepíté-
se megtörténik, a fenti Rákóczi úti helyszínen.

- A Görgey u. 31. sz. ingatlannal szemben lévő 
oszlopra még 2011-ben kértem első alkalommal 
egy lámpatest kihelyezését. Legutóbb a novem-
ber hónap végét jelölték meg a teljesítés ha-
táridejének az osztályon, vagyis a Görgey utcai 
közvilágítás bővítését. Türelmüket kérném az 
érintett lakóknak.

- A körzet heti rendszeres ellenőrzése, a köz-
világítási hibák vizsgálata során jelzett hibák 
helyreállítása a kéréstől tekintve pár nap után 
megtörtént.

Az évvégéhez közeledve engedjék meg, hogy 
Áldott Ünnepeket, és Eredményekben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt kívánjak, valamint Nagyon 
Jó Egészséget Minden Kedves Dunakeszi Lakó-
nak. 

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

November 12-én kezdődött a mederlapozás                         Az eredmény pár nappal később már látható volt 

Kérem engedjék meg, hogy 
néhány mondatban ismertes-
sem Önökkel az elmúlt hónap la-
kóhelyünket érintő eseményeit, 
eredményeit.

- Lefedésre került a Dunasoron 
lévő római őrtorony maradvány; 
így óvva a téli károktól.

- Szintén a Dunasoron, a rév 
melletti parkoló kidöntött védő-
oszlopait a Közüzemi Kft. mun-
katársai pótolták. Köszönjük 
munkájukat.

- Lassan a végéhez ér az idei 
zöldhulladék gyűjtés, amely 
2013. március 1-től folytatódik. 
Zöldhulladékot a köztes időszak-
ban a Közüzemi Kft. Szent István 
u. 1. szám alatti telephelyén le-
het leadni. A 10 zsák feletti meny-
nyiség külön megrendelésre ke-
rül elszállításra az ingatlanok-
tól. Tájékoztatom egyúttal a tisz-
telt Lakókat, hogy körzetünkben 
a karácsonyfák elszállításának 
időpontja: 2013. január 7.

- A Liget utcai buszmegállók 
megközelítése, használata köny-
nyebbé vált. Új lépcsőfeljáró ké-
szült el az Út-Finis Kft. által, és 
az akadálymentesítés is megtör-
tént.

- Az Üdülő utca és az Északi 
utca sarkán lévő elzárócsap göd-
rét a csatornázási művek mun-
katársai betemették. A forgal-
mat nehezítő akadály megszűnt.

Ezúton is szeretnék Önöknek 
kellemes Karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag bol-
dog új esztendőt kívánni!

Kérem, hogy esetleges ész-
revételeikkel, ötleteikkel a jövő-
ben is bizalommal keresni szí-
veskedjenek, mint azt eddig is 
tették.

(tel.: 70-337-1604, e-mail: 
vincze.geza56@gmail.com).

Vincze Géza
1. számú választókörzet 

képviselője

Dunakeszi Polgár
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy ismer-
tessem Önökkel a körzetünket 
érintő e havi fejlesztéseket, 
híreket.  Dunakeszi Város Ön-
kormányzata a 2012. novem-
ber 22-ei testületi ülésen úgy 
döntött, hogy indul az Magyar 
Labdarúgó Szövetség által ki-
írt pályázaton. A program ke-
retében, - amennyiben a pá-
lyázatunk pozitív elbírálás alá 
esik- a Fazekas Mihály Álta-
lános Iskola mögötti részen, 
zárt műfüves pálya kerül a ké-
sőbbiekben kialakításra.

Gyorshajtások vizsgálata a 
Kosztolányi utcában

Több lakó jelezte felém, 
hogy a Kosztolányi utcában 
megnövekedett a gyorshajtás-
ok száma. Az északi vasúti alul-
járót földes útón lehet megkö-
zelíteni. A lassú közlekedésből 
adódóan kiesett időt, az asz-
faltozott Kosztolányi úton pró-
bálják bepótolni. Kérvényezem 
az utca vizsgálatát, és ha szük-
séges javaslatot teszek sebes-
ségcsökkentő megoldásokra.

Faültetés a körzetben
Idei évben, gyorsan növő 

smaragdfa ültetését kértem a 
körzetbe. A fa előnye hogy ha-
talmas mennyiségű széndioxi-
dot nyel el, ezzel csökkentve a 
légszennyezést és a globális 
felmelegedést.  Ugyanakkor 
ez a fafajta kiváló pormegkö-
tő tulajdonsággal rendelkezik. 
Gyors növekedésének köszön-
hetően pár év múlva élvezhet-
jük a fa kiváló tulajdonságait.

 
BOLDOG KARÁCSONYT, és 

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET 
KIVÁNOK MINDENKINEK!

Amennyiben Ön is fel kí-
vánná, venni velem a kapcso-
latot a választókerületet érin-
tő ügyekkel kapcsolatban ezt 
megteheti az alábbi elérhető-
ségeimen: 

Tel: 06703688249
E-mail: botkag@gmail.com
Ha nem biztos, hogy az ál-

talam képviselt választókerü-
letben lakik, megtekintheti az 
Utcajegyzéket a honlapomon: 
http://botkagabor.hu-n a vá-
lasztási körzet menüpontban.

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Dunakeszi Lakosok!

A képviselő-testület no-
vember 22-i ülésén 
úgy döntött, hogy a 

korábban meghatározott me-
zőőri járuléknál - egyes mél-
tányolható feltételek fennállá-
sa esetén - kedvezmény-rend-
szert vezet be. A kedvezmény-
rendszer 2 részből áll: az egyik 
esetben a fizetendő járulékból 

50%-os kedvezmény jár, ha a 
fizetésre kötelezett személy 
állandó Dunakeszi lakóhellyel 
rendelkezik; a második eset-
ben 70%-os kedvezmény jár, 
ha a fizetésre kötelezett sze-
mély állandó Dunakeszi lakó-
hellyel rendelkezik és emellett 
a földterületét bekeríti vagy 
megműveli.

dunakeszi város önkormányzata koráBBan, az illegális sze-
métlerakók felszámolása érdekéBen mezőőri szolgálatot 
hozott létre, amelynek finanszírozására a földtulajdono-
sok hozzájárulását is kérte. 

KEDVEZMÉNY-RENDSZER 
bevezetése a mezőőri járuléknál

advent a casalgrande téren

Fotók: Hohner Miklós
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A péntek esti konzultáció előtt az 
államtitkár a helyi sajtó képvise-
lőit tájékoztatta az egészségügyi 
reformról, melyről elmondta: a 

július 1-én kezdődött ellátórendszer újra-
szervezésének az a lényege, hogy minden 
állampolgárt minden ellátási formába be-
soroljanak. – Hosszú idő után végre meg-
van, hogy kit, hol, milyen ellátásban ré-
szesítünk, milyen ellátást, hol kap meg – 
mondta. – A bonyolultabb ellátásokat a tér-
ségi központokban kapják meg a betegek a 
helyreállított szervezettségnek köszönhe-
tően. Ez egy hosszú folyamat, melyben az 
állampolgárok és az egészségügyben dol-
gozók is megtanulják az új rendszert. 

A betegek leggyakrabban a várólista ide-
jének hosszúságát és az ellátás minőségét 
bírálják – mondta Szócska Miklós. - Azon 
dolgozunk, hogy az ország minden állam-
polgára – bárhol is él – azonos minőségű 
kiszolgálásban részesüljön. Ha a beteg ke-

res, akkor talál olyan helyet, ahol néhány 
hónapon belül ellátáshoz juthat a különbö-
ző ellátási formákban – tette hozzá a szak-
államtitkár. 

– Az a zűrzavar, amit előállítottak az el-
múlt időszakok reformjai, azt egy fél év 
alatt nem lehet felszámolni. Mi nagyon ko-
moly tervező munka után indítottuk el a 
folyamatot, a reformot. Nagyon odafigye-
lünk a betegbiztonságra, az ellátás minő-
ségére, a várólisták ledolgozására – hang-
súlyozta.  

Szócska Miklós örömteli hírként közöl-
te, hogy kibővülhetett a szerv transzplan-
tációs várólistára felkerülők köre annak 
köszönhetően, hogy hazánk csatlakozott 
egy nemzetközi szervdonációs hálózathoz. 
Példaként említette, hogy a külföldről fel-
ajánlott szerv révén több százzal megemel-
kedhetett a vese transzplantációra várók 
létszáma.    

– A nem dohányzók védelméről szóló 

törvény, a népegészségi termékadó alapja-
iban rendezi át az egészségünkre hatással 
bíró szokást, amely pozitívan befolyásolja 
az emberek egészségi állapotát – jelentet-
te ki az államtitkár, aki szólt arról is, hogy 
az alapellátásban számos kérdést kezelnek, 
hetven egészségfejlesztési iroda nyílik az 
országban.

– Az egészségügyi reform nyertese az 
alap– és a járóbeteg szakellátás lesz, hiszen 
fejlődik, helyben marad - mondta.

Szócska Miklós kategorikusan cáfolta 
azt a „terjedő suttogást”, hogy anyagi ne-
hézségek miatt bezárna a váci kórház: - Azt 
azonban nem tagadhatom, hogy egy olyan 
örökséggel vettük át ezt az intézményt, 
amely messze vezeti az eladósodott intéz-
mények listáját. Komoly válságkezelésre 
kell számítania a váci kórháznak – mondta 
az egészségügyért felelős államtitkár. 

Vetési Imre

a szakemBerek és az állampolgárok kezdik megtanulni a július elseje óta működő új egészségügyi ellátási rendet. 
a reform nyertese az alap- és járóBeteg szakellátás – jelentette ki dunakeszin szócska miklós. az egészségügyért 
felelős államtitkár dióssi csaBa polgármester, országgyűlési képviselő és erdész zoltán alpolgármester meghívá-
sára érkezett a településre, ahol kormánypárti aktivistákat zártkörű rendezvényen tájékoztatta az egészségügy 
aktuális kérdéséiről. 

Szócska Miklós: A reform nyertese 
az alap- és a járóbeteg szakellátás
Komoly válságkezelésre kell számítania váci kórháznak
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Az alpolgármesterrel folytatott 
tárgyalás után tartott sajtótájé-
koztatón V. Németh Zsolt kije-
lentette: - Úgy látom, hogy Du-

nakeszi a legkevésbé sem tartozik az eladó-
sodott városok közé, hiszen 1,5 milliárd 
forintnál kevesebb az adóssága. A felvett 
hitelt nagyon gondosan, megfontoltan, fej-
lesztésekre fordította. Az adósságátválla-
lás mértékéről – a minden településre vo-
natkozó azonos elvek alapján – dönt a kor-
mány. 

Az ötezer főnél kisebb létszámú telepü-
léseknél december végéig nemcsak dönte-
nek az adósság elengedéséről, hanem pénz-
ügyileg rendezik is. Ez a döntés a város-
ok esetében 2013 első felében várható, az 
azonban már biztos, hogy az adósság mi-
nimum 40 százalékát átvállalja az állam, a 
további mértékéről településenként dönt a 
kormány.

Az átlagos adóbevételi szint esetén példá-
ul negyven százalékot vállal át a kormány, 
amennyiben 70 és 100 százalék között van 
ez a szint, akkor ötvenszázalékos az adós-
ságátvállalás mértéke, ha pedig csak a felét 
éri el a település adóbevétele a település ka-

tegóriaszintjének, akkor ez hetvenszázalé-
kos lesz.

600 milliárd forintot meghaladó adós-
ságból az ötezer főnél nagyobb települé-
sekre eső rész több mint 500 milliárd fo-
rintot tesz ki – mondta V. Németh Zsolt, 
aki hozzátette: összesen 27 városi önkor-
mányzat van, amelynek nincs adóssága; 
számukra külön támogatási csomagot dol-
goz ki a kormány.   

Erdész Zoltán alpolgármester örömét fe-
jezte ki, hogy a kormány államtitkári szin-
ten tárgyalt a város vezetőivel. – A tárgya-
láson hangsúlyoztuk, nagy várakozással te-
kintünk az elé, hogy a jól gazdálkodó ön-
kormányzatok milyen előnyöket élveznek 
majd. Az államtitkár úr is elismerte, hogy 
Dunakeszi a hitelállományát kifejezetten jó 
célokra, iskolaépítésre, fejlesztésekre fordí-
totta, fegyelmezetten gazdálkodott. 

Az alpolgármester elmondta, az önkor-
mányzat gazdálkodását már 2011-ben is 
úgy alakították, hogy a recessziós, az ál-
lami források csökkenésének időszakában 
is biztosítsák a város zavartalan működé-
sét. Erdész Zoltán úgy ítéli meg, ha – a 600 
millió forint adósságátvállalás ellensúlyo-

zásaként – az SZJA és a helyi iparűzési adó-
bevétel helyben maradó részét elvonják, 
az nagyon megterheli Dunakeszit, hiszen 
több mint 800 millió forint SZJA bevéte-
le van a városnak. Arra kérték az államtit-
kárt, hogy a jó adóerő képessége miatt ne 
szenvedjen hátrányt a város. - Ugyanis ez 
azt is jelentheti, hogy a magas SZJA bevé-
telünk alapján az adósságnak esetleg csak 
a 40 százalékát vállalja át a kormány – húz-
ta alá az alpolgármester. 

Erdész Zoltán kifejtette: az állam janu-
ár elsejétől számos feladatot átvállal, forrá-
sokat csoportosít át, ami kihatással lesz az 
önkormányzat bevételi, kiadási egyenlegé-
re is. – A kormánnyal folytatott tárgyaláso-
kon igyekszünk érvényre juttatni, hogy a fe-
gyelmezetten gazdálkodó önkormányzatok 
számára is nyíljanak plusz pályázati lehető-
ségek, amiből „építkezhetnek”. Nagyon po-
zitívan értékeljük, hogy az önkormányzat-
ok válláról leveszi a húsz éve felhalmozó-
dott adósság terhét a kormány. Dunakeszi 
számára is óriási segítség lesz, ha következő 
években kisebb részleteket kell fizetnünk a 
fennmaradó adósság törlesztésére.

V. I. 

a kormány tagjai novem-
Ber végén megkezdték az 
egyeztető tárgyalásokat 
az ötezer és ötvenezer 
közötti lakosú tele-
pülések vezetőivel az 
önkormányzati adósság-
rendezésről. dunakeszin 
erdész zoltán (fidesz) 
alpolgármester fogad-
ta v. németh zsoltot, a 
vidékfejlesztési minisz-
térium államtitkárát, 
aki szerkesztőségünknek 
elismerően nyilatkozott 
a városi önkormányzat 
felelős gazdálkodásá-
ról, a hitelek ésszerű 
felhasználásáról. 

Dunakeszi jól sáfárkodott 
a felvett hitelekkel

Erdész Zoltán alpolgármester: Döntő lesz, hogy milyen arány alakul ki 
az adósságátvállalás és a helyi források elvonásának egyenlege között  
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Kedves Képviselőtársaim!

Tudjátok jól, mindegyikőtökkel beszélő vi-
szonyban vagyok, sőt, egy-kettővel közüle-

tek szívesen beszélgetek akármiről - magánem-
berként is. Nem szokásom nyílt leveleket írogat-
ni, ami a szívemen, az a számon, ha valami nem 
tetszett, azt is megmondtam bármelyikőtök sze-
mébe anélkül, hogy sértődésre adtam volna okot. 
Mindig is tudomásul vettem, hogy más-más pár-

tokhoz tartoztok - vagy éppen függetlenek vagytok -, soha ezzel kapcsolatos megjegy-
zést nem engedtem meg magamnak azokkal szemben, akiken láttam, hogy egyébként 
a város érdekében dolgoznak. Szívesen és örömmel írtam alá az általatok kezdeménye-
zett Együttműködési Nyilatkozatot, melyben leszögezzük, hogy valamennyien - párt-
állástól függetlenül - Dunakeszi érdekében kívánunk politizálni. Ha esetleg - élve a vá-
lasztásokon törvényesen megszerzett többségetek erejével - leszavaztátok egy-egy ja-
vaslatomat, rosszalló megjegyzést, sértést, durvaságot tőlem nem kaptatok, tudomásul 
vettem, hogy ez a demokrácia, és Ti a többség akaratát képviselitek, még akkor is, ha 
álláspontotokkal nem feltétlenül értek egyet.

A novemberi képviselő-testületi ülésen azonban olyan dolgot produkáltatok, ami 
engem is meglepett. A Jobbik helyi szervezete nevében újra javaslatot tettem arra, hogy 
Dunakeszi Város képviselő-testülete éljen az önkormányzati törvényben biztosított 
felterjesztési jogával, és kérje fel Dióssi Csaba polgármester urat arra, hogy közvetítse 
Navracsics Tibor igazságügy miniszter úr felé azon igényünket, hogy támogassa a tu-
rulmadár - mint nemzeti jelkép - törvényi védelmét az Országgyűlésben. Javaslatunk 
apropóját az adta, hogy - mint tudjátok - a közelmúltban ismeretlenek Dunakeszin is 
megrongálták a Honfoglalási Emlékművön található turul szobrot. Az ülésen Polgár-
mester Úr azt javasolta Nektek, hogy ne támogassátok indítványom napirendre vételét, 
mivel az nem helyi kérdés. Válaszomban elmondtam, hogy már hogyne lenne az, mivel 
a MI szobrunkat rongálták meg, a MI városunkban élő fafaragó munkáját, NEKÜNK 
okoztak kárt vele, itt, Dunakeszin. Bennünket, dunakeszieket ért ez által megaláztatás 
nemzeti öntudatunkban. Azt is elmondtam többször, hogy aki a turulmadárra úgy te-
kint, mint valamely politikai irányvonal kizárólagos kifejeződésére és nem úgy, mint 
valamennyiünket összekötő, össznemzeti jelképre, az csak a saját maga történelmi tá-
jékozatlanságát fitogtatja. És ha még el is fogadnám Polgármester Úr indoklását, hogy 
ez nem teljesen helyi téma, akkor is mi van? Mi van akkor, ha a több száz szigorúan he-
lyi vonatkozású döntésünk között lesz EGY, ami túlmutat a város határain?

Bevallom, még a döntés előtti utolsó másodpercekben is azt hittem, megszavazzá-
tok... Nem ezt tettétek.

Leszavaztátok annak ellenére, hogy tudom, többen közületek meggyőződésük elle-
nére cselekedtek így. Pártfegyelem? Vagy valami más, meg nem fogalmazott megfele-
lési kényszer azok felé, akik...

Hadd ne én gondolkodjak erről. Ti tudjátok, hogy miért tettétek. Pedig ha a meggyő-
ződést félretennénk - Isten őrizz, hogy ezt tegyük!!! -, és csak a szavazatokban mérhe-
tő hasznát néznénk a Ti szemszögetekből, biztos vagyok benne, hogy még akkor is jól 
jártatok volna. Semmiféle megszólás nem ért volna Titeket a szavazótáborotok részé-
ről, viszont megerősítettétek volna azokat, akik esetleg ingadoznak köztetek és a radi-
kálisabb nemzeti irányzat között.

Mitől féltetek hát?
Mindegy, megtettétek, helyettetek nem dönthetek. Tudomásul veszem. Majd a sza-

vazóitok is tudomásul veszik. Részemről harag és sértődés nélkül folytatódik a város-
ért való munka, ahogy közvetlenül döntésetek után is tudtam támogatni azokat a ja-
vaslataitokat, amelyek Dunakeszi érdekeit szolgálták (és emellett persze nem támo-
gattam azokat, melyekről nem ez a Jobbik véleménye). De egy valamit kérnék Tőletek: 
egyikőtök se jöjjön hozzám oda a folyosón azzal a szöveggel, hogy "Marci, hidd el, én 
szívem szerint megszavaztam volna, de..." 

Na, ettől kíméljük meg egymást.
Végezetül így, karácsony felé közeledve engedjétek meg, hogy a názáreti Jézus szava-

it ajánljam figyelmetekbe: "Ne féljetek!"
Üdvözlettel:

Nyíri Márton,
önkormányzati képviselő

(Jobbik) 

Nyílt levél
Kedves 
Képviselőtársam!

Mint ahogy 
az a Városi 

Konzultáció során 
is kiderült, a duna-
keszi polgárok kife-
jezett igénye volt, 
hogy az országos 
pártpolitikát félretéve továbbra is a helyi érdekeket tart-
suk szem előtt. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a mai átpolitizált társa-
dalomban, a választások után két évvel is, szinte kivétel 
nélkül vállaltuk, hogy megerősítjük a 2010. novemberé-
ben aláírt Együttműködési nyilatkozatunkat, amire Te 
is utalsz leveledben.

Véleményem szerint, illetve a képviselői eskünk szerint 
is az a feladatunk, hogy Dunakeszi fejlődéséért dolgoz-
zunk. Ez a hozzáállás jellemezte az eddigi munkánkat, 
és szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradhatna, hiszen 
csak így tudjuk eredményesen végezni dolgunkat, így te-
hetjük a legtöbbet Dunakesziért, a Mi városunkért. Fon-
tosnak tartom elmondani, hogy a tisztelt képviselőtár-
sak Dióssi Csabát, mint országgyűlési képviselőt eddig is 
bármikor megkereshették, nyitott ajtók fogadták őket, ha 
országos jellegű ügyben szerettek volna beszélni vele vagy 
kéréssel kívántak hozzá fordulni. Úgy tudom, Te is rend-
szeresen kikéred véleményét, illetve elmondod álláspon-
todat városi és országos kérdésekben egyaránt. Erre ed-
dig is volt lehetőséged és ezután is lesz. Azért nem támo-
gattuk, hogy az előterjesztés napirendre kerüljön, mert 
úgy véljük, nem a városi képviselő-testülethez tartozik 
az ügy.

Azt pedig kifejezetten visszautasítom, hogy képviselő 
társaim félelemből vagy „megfelelési kényszerből” nem 
szavazták volna meg a napirendre vételt. Mutatja ezt az 
is, hogy volt, aki tartózkodott, volt, aki nemmel szava-
zott. Mi a frakcióülésen megbeszéljük az ügyeket, és nem 
megfélemlítjük, kényszerítjük egymást, mint ahogy azt 
egyes politikai pártoknál látni lehet.

Szeretném elmondani, hogy a szavazást nem az elő-
terjesztés tárgya, jelen esetben a turulmadár befolyásol-
ta, hanem az ügy természete, mivel a kérdés országos jel-
legű. 

A turulmadarat, mint nemzeti jelképet sosem támad-
tuk vagy utasítottuk el, sőt a XII. kerületben, 2005-ben a 
FIDESZ állított turul emlékművet a világháború áldoza-
tainak emlékére, és a mindnyájunk számára fontos du-
nakeszi turul emlékművet is mi készíttettük el, így az erre 
vonatkozó célozgatást is vissza kell, hogy utasítsam. 

Ezért természetesen mi is sajnálatosnak és elítélendő-
nek tartjuk a dunakeszi szobor megrongálását.

Mi eddig sem hoztuk az országos politikát a Városhá-
za falai közé - legyen szó bármelyik párt ügyeiről – és 
ezután sem fogjuk. Bízom benne, hogy az előttünk álló 
években is az összefogás fogja jellemezni az önkormány-
zati munkát és továbbra is eredményesen dolgozhatunk 
Dunakeszi fejlődéséért.

Seltenreich József, 
FIDESZ képviselő csoport frakcióvezetője
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A helyi önkormányzat a Helyi 
adókról szóló törvény jogsza-
bályi keretei között élhet adó-
megállapítási jogával, kizá-
rólag a törvény keretei között 
rendelkezik döntési szabadság-
gal a helyi adópolitika kialakí-
tásában. Ezzel együtt az egyes 
adózók adókötelezettségeit az 
önkormányzati adórendeletek 
keletkeztetik.

Az adópolitika irányának 
meghatározása során figye-
lembe vételre kerültek az ön-
kormányzat gazdálkodási kö-
vetelményeinek függvényében 
a közszolgáltatások finanszíro-
zásának költségei és az elvárha-
tó, méltányos és igazságos köz-
teherviselés elve alapján kerül-
tek kialakításra az adóterhek, 
az adóalanyok teherviselő-ké-
pességéhez igazodóan. 

Adókoncepciónk alapján, a 
lakosság és a városunkban lévő 
vállalkozások teherbíró ké-
pességét figyelembe véve, nem 
számolhatunk a jelenlegi helyi 
adók mértékek növelésével.  

Továbbra is cél az adózók fo-
kozottabb ellenőrzése, a beval-
lási kötelezettségüket nem tel-
jesítő adózók koncentrált fel-
derítése és a behajtás hatékony-
ságának növelése. 

Az építményadónál és a te-
lekadónál folytatni szükséges a 
felderítő munkát, annak érde-
kében, hogy minden dunakeszi 
lakos kivegye a részét a közte-
herviselésből, elősegítve ezzel a 
város fejlődését. 

Továbbiakban is érvényesít-
jük a helyi adók bevallására és 
befizetésére vonatkozó adómo-
rál javítása érdekében beveze-
tett 0-ás adóigazolás feltételét, 
melynek értelmében a tulajdo-
nosi hozzájárulás kiadásához a 
kérelmező köteles minden he-
lyi adónem tekintetében adó-
igazolást csatolni a kérelmé-
hez.

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata 2013. évre vonat-
kozó adókoncepciója termé-
szetesen nem lehet független 
a Kormány adópolitikájától, a 
helyi adókra vonatkozó eset-
leges jogszabályváltozásoktól, 

hiszen a helyi önkormányzati 
rendeletek szabályainak – így a 
helyi adókra vonatkozó önkor-
mányzati rendeletek előírása-
inak is - mindig összhangban 
kell állniuk a magasabb szintű 
jogszabályok rendelkezéseivel.

2013. évtől az önkormányza-
ti feladatellátás, ezzel együtt a 
finanszírozási rendszer is alap-
jaiban változik meg. A koráb-
ban az önkormányzatok által 
ellátott feladatok egy része az 
államhoz kerül, ehhez igazo-
dóan a feladatellátást szolgáló, 
eddig az önkormányzatoknak 
átengedett források is átrende-
ződnek, pl. az önkormányzat 
által beszedett gépjármű adó 
összegének várhatóan 55%-a 
marad önkormányzati bevétel. 

Dunakeszi Város Önkor-
mányzat képviselő-testület-
ének jelenleg hatályos adóren-
deletei:

- 38/2010. (XII.10.) számú 
önkormányzati rendelete a he-
lyi iparűzési adóról

- 55/2011. (XII.21.) számú 
önkormányzati rendelete a he-
lyi építményadóról

- 56/2011. (XII.21.) számú 
önkormányzati rendelete a he-
lyi telekadóról

- 39/2010. (XII.10) számú ön-
kormányzati rendelete a helyi 
idegenforgalmi adóról

A következő táblázat mu-
tatja adónemenként a törvé-
nyi maximum adómértéket, 
illetve a helyi adómértékeket, 
továbbá az adókedvezmények, 
mentességek eseteit. 

Törvényi változások 2013. ja-
nuár 1-jétől 

• 500 millió forint éves árbe-
vétel felett az iparűzési adóalap 
megállapításakor az árbevétel 
bizonyos esetekben csak kor-
látozottan lesz csökkenthető az 
eladott áruk beszerzési értéké-
vel és a közvetített szolgáltatá-
sok értékével. A nettó árbevétel 
nagyságának függvényében sá-
vosan csökkenő mértékben ha-
tározták meg előbbiek levon-
hatósági korlátját (500 millió 

dunakeszi város képviselő-testülete 2012. novemBer 22-i ülésén egyhangú döntéssel fogadta el  
a város 2013. évi adókoncepcióját.

Az önkormányzat 2013. évi adókoncepciója

Összehasonlító táblázat 
a törvényi adómaximumok és a helyi adómértékek között

Adónemek Tv. szerinti
max. érték + -infl.

Helyi rendelet
szerinti érték

Kedvezmények, mentes-
ségek

Építményadó 1.100,- Ft/m2/év Lakás esetén:
 800,-Ft/ m2/év
Nem lakás céljára 
szolg. építmény:
- kereskedelmi, szolg. 
tev: 800,-Ft/ m2

- egyéb: 600,-Ft /m2 
Ipari, kereskedelmi 
övezetben:
- kereskedelmi, 
szolgáltató tev: 1080,-
Ft/ m2

az ehhez tartozó egyéb 
nem lakás célú épít-
mény 800, - Ft/m2 
- egyéb: 600,- Ft/ m2

- magánszemély nem gazd. 
tev. céljára szolg. ép. után 
75 %
- lakás esetén érv. állandó be-
jelentett lakóhellyel rendelkező 
személyek utáni kedv.:
1 fő esetén 65%
2 fő esetén 70%
3 fő esetén 75%
4 fő esetén 80 %
5 fő esetén 85 %
6 vagy több 90%
- nyugdíjas 50%
Mentesség: 
- Htv. 3. § és 3/A §-ban 
megjelölt adóalanyok
- Htv. 13. §-ban megjelölt 
építmény

Telekadó 200-, Ft/m2/év Belterületi telek esetén 
120,-Ft/m2/év

Külterületi telek esetén 
10 Ft/m2/év

Mentesség: 
- magánszemélyek 3000 
m2 alatti alapterületű telke 
(kivéve ha a tulajdonában lévő 
több telek együttes mérete 
meghaladja a 3000 m2-t) 
- Htv. 3. §-ban és 3/A. §-ban 
megjelölt adóalany
- Htv. 19. §-ban megjelölt telek

Idegenforgalmi adó 300,-Ft/fő
/vendégéjszaka 

100,-Ft/fő
/vendégéjszaka

Mentesség:
- Htv. 3. §-ban, 3/A §-ban és a 
31. §-ban megjelölt adóalany

Helyi iparűzési adó 
állandó jelleggel 
végzett iparűzési 
tevékenység esetén

Adóalap 2 %-a Adóalap 2 %-a Mentesség:
- Htv. 3. §-ban és 3/A. §-ban 
megjelölt adóalany

Helyi iparűzési adó 
ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési 
tevékenység esetén

5.000,-Ft/ nap 5.000,-Ft/ nap         - Htv. 3. §-ban és 3/A. §-ban 
megjelölt adóalany

és 20 milliárd forint között 85 
százalék, 20 és 80 milliárd fo-
rint között 75 százalék, 80 mil-
liárd forint fölött 70 százalék). 
Az exportértékesítéshez kap-
csolódóan elszámolt eladott 
áruk beszerzési értéke és a köz-
vetített szolgáltatások értéke 
továbbra is 100 százalékban le-
vonható marad. 

• Ideiglenes építőipari tevé-
kenység végzése esetén az ipar-
űzési adókötelezettség időtar-
tama az építőipari tevékenység 
megkezdésének napjától (kez-
dő nap), a felek közti szerző-
dés alapján a megrendelő tel-
jesítés-elfogadásának napjáig 
(végnap) tart.

• A telekadó tekintetében 
korrekciók történnének az in-
gatlan-nyilvántartási szabá-
lyokkal való összhang megte-

remtése érdekében. Amennyi-
ben az építmény- és telekadó 
alanya a vagyoni értékű jog jo-
gosítottja, és adófizetési köte-
lezettségét 2012. december 31-
ét követő időszakra nem tel-
jesíti, akkor az adóhatóság az 
ingatlan tulajdonosát határo-
zattal kötelezheti az adótarto-
zás megfizetésére. 

Ezúton is felhívjuk lakosa-
ink figyelmét, hogy adóbeval-
lási nyomtatványaink a www.
dunakeszi.hu honlapról, a Le-
tölthető dokumentumok me-
nüpont alól letölthetők. Hon-
lapunkat folyamatosan frissít-
jük, ott mindig naprakészen 
tájékozódhatnak az aktuális 
adókötelezettségekről. 

Pállné Kovács Mária
Pénzügyi 

osztályvezetó
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a himnusz közös eléneklése után az alkotóemBer örömével köszöntötte a kemény idővel is dacoló ünneplők sokaságát 
skripeczky istván. töBB százan tartották fontosnak, hogy a helyszínen élhessék át az országzászló avatásának történelmi 
pillanatait a gyártelepi köröndön. felemelő érzés volt látni a csillogó tekintetű fiatalokat, a nehéz évtizedek súlyát a vál-
lúkon hordozó ősz halántékú férfiak rendíthetetlen elszántságát, a nők szelíden megengedő mosolyát. ünnepre készült 
dunakeszi, az országzászló avatására, a nemzeti díszloBogó felvonására.

A Köröndön emelkedő emlékmű-
vet körbe ölelte a méltóságtel-
jesen várakozó dunakeszi pol-
gárok népes tábora, akiket – a 

határon túlról érkezett díszvendégekkel 
együtt – kedves szavakkal üdvözölt a Du-
nakeszi Civilek Baráti Köre elnöke. Kö-
szöntötte Dióssi Csaba polgármestert, or-
szággyűlési képviselőt, az Országzász-
ló építésének fővédnökét, Melocco Miklós 
Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászmű-
vészt, a pályázatokat elbíráló szakmai zsű-
ri elnökét, aki a 9 pályamű közül, a felava-
tásra került konzervatív stílusú alkotást 
tartotta megvalósításra méltónak – mond-
ta büszkén Skripeczky István. Nagy szere-
tettel méltatta Dobes Sándor építész önzet-
lenségét, aki az emlékmű terveit díjmente-
sen ajánlotta fel Dunakeszinek. 

A meghívott vendégek, az ünneplő du-
nakesziek köszöntése után így szólt az 
egybegyűltekhez: „Összefogtunk, és meg-
csináltuk! Az Országzászló Dunakeszin 
is hirdeti a Kárpát-medencében, és a vi-
lágon szétszórtan élő magyarság együ-
vé tartozását, összefogását és áldozatvál-
lalását. Sokan gondoljuk úgy, hogy csak 
így van jövőnk. Örömmel mondhatom, 
hogy sokan és elegen is voltunk, akik a ki-
vitelezésben és más módon támogatták 
az emlékmű megvalósítását!” – hangzot-
tak a köszönet szavai és a támogatók hosz-
szú névsora, akik önzetlensége nélkül nem 
valósulhatott volna meg e gyönyörű alko-
tás – mondta Skripeczky István. (A támo-
gatók teljes névsorát és Dobes Sándorral 
készített interjút a Dunakeszi Polgár 2013 

januári lapszámában közöljük. A szerk.)  
- A sok-sok támogatás közül talán az állt 
legközelebb mindannyiunk szívéhez, amit 
a két gyermekét egyedül nevelő édesanya 
írt az adománya mellé: „Szerényen, de jó 
szívvel!” – mondta tisztelettel a hangjá-
ban, majd Klebersberg Kunót idézte: „Há-
romféle hazaszeretet van: szónoki, keser-
gő, és alkotó.” - Itt áll egy alkotás, és mi 
– a Dunakeszi Civilek Baráti Köre tagjai 
- ezen a szenthelyen ígérjük, hogy tovább 
folytatjuk városszépítő programunkat – 
jelentette be Skripeczky István.

Ezt követően Guttmann Vilmos Wass 
Albert: Láthatatlan lobogó című versét 
mondta el megrendítő átéléssel. 

S elérkezett Dunakeszi legújabb kori 
történelmének legmagasztosabb pillana-
ta, amikor Dióssi Csaba polgármester, or-
szággyűlési képviselő az ünneplő polgá-
rok fátyolos tekintetétől kísérve leleplez-
te a Köröndön emelkedő Országzászló 
emlékművet, melyre – miközben felcsen-
dült a Szózat - felvonták a díszzászlót, amit 
zúgó vastaps köszöntött. 

Dr. Kisida Elek: 
„Ne féljünk a szótól, 
ami a legszentebb…”

Dr. Kisida Elek egyetemi magántanár, 
a Százak Tanácsa tagja ünnepi beszédét 
az anyaországban és a Kárpát-medencé-
ben élő magyarsághoz intézte, aki a hideg 
időjárás ellenére is szívet, lelket melenge-
tő eseménynek nevezte az avató ünnep-

séget. „Csak arról beszélek, ami a sz í-
vemen van, ami a legfontosabb, és ami a 
legszentebb. Ne féljünk a szótól, ami a leg-
szentebb. Bölcsemberek mondják, ki mi-
ben hisz, abban üdvözül…” – jelentette ki 
az ünnepi szónok, aki példa értékűnek ne-
vezte a dunakesziek hazaszeretetét, a Kár-
pát-medencében élő magyarság érdekét 
szolgáló összefogást, a Millecentenárium 
évében elindított nyári szabadegyetem 
életrehívását. - A Százak Tanácsának or-
szágos hírű tagjai tartanak előadásokat, 
adnak ki nyilatkozatokat, melyek öregbí-
tik Dunakeszi jó hírét. Annak a Dunake-
szinek, amely emlékművet állított Árpád-
nak, Szent Istvánnak, a rosszemlékű Tri-
anon helyet a magyar nemzeti összetar-
tozás érzésének… és most, itt az 
Országzászló. A zászló szimbólum, 
amely eszményt fejez ki. Az együ-
vé tartozás érzését, ami ál-
dozatot kíván, melynek ju-
talma a közösség. Ez teszi az 
embert, emberré – mondta. 

Dr. Kisida Elek örömét fe-
jezte ki, hogy: „Dunakeszin 
felszállni készül a lélek, az 
önzetlenség szimbóluma. A 
Városházánál közösségi teret 
alakít ki az önkormányzat, a 
Fő út mellett épül egy kicsi, 
bizánci stílusú görög katoli-
kus bazilika. Ez mind-mind 
hozzájárul ahhoz, hogy 
olyan közösségi, lelki életet 
éljünk, mint Európa szeren-
csésebb felében, ahol ez év-
századokon keresztül való-
sult meg.” 

Az ünnepség szónoka be-
szédét a nyári szabadegye-
tem egykori hallgatójának 
leveléből idézett gondolattal 
zárta:„A viszonzás reménye 
nélkül gyakorolt nagylelkű-
ségnél nem adhatjuk alább”. 
Mert szívünk mélyén mind-
nyájan eszményeket őrzünk 
– tette hozzá. - Ez Dunake-
szi. Illesse köszönet és meg-
becsülés az Országzász-
ló építőit, támogatóit – 
mondta fejet hajtva. 

KŐBE VÉSETT HAZASZERETET
Felavatták a magyarság együvé tartozását szimbolizáló Országzászlót
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Varga István András Wass Albert: Vi-
gasztaló levél magyarok földjére című ver-
sét szavalta el, majd Szombat István – az 
emlékművet építő szervező közösség egyik 
jeles személyisége – bejelentette, hogy az 
Országzászló talapzatánál egy urnát he-
lyeznek el tavasszal, melybe a határon túli 
magyar katonai temetőkből és templom-
kertekből hozzák a magyar nemzet egysé-
gét szimbolizáló földet. Az emlékmű kör-
nyezete várhatóan júniusban válik teljessé, 
melynek felszentelését állampolgári eskü-
vel tesznek maradandóvá. 

Dióssi Csaba: 
„Példaértékű 

a civilek összefogása”

Az ünnepség a József Attila Művelődé-
si Központban folytatódott, ahol elsőként 
Dióssi Csaba polgármester arról beszélt, 
hogy nagy hatással volt rá az emlékmű-
avatás, amely jelentős esemény Dunakeszi 
történelmében. – Országzászlót emeltünk 
az összefogás szimbólumaként. A városi 
és nemzeti összefogás lehetőséget ad arra, 

hogy Dunakeszi és hazánk az őt 
megillető helyzetbe kerüljön Eu-
rópában. 

Mint mondta, különö-
sen megérintette az em-
lékmű talpazatán olvas-
ható mondat: „Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazá-
ban: Hiszek egy isteni örök 
igazságban, / Hiszek Ma-
gyarország feltámadásá-
ban.” – Először gyermek-
ként nagymamámtól hal-
lottam, aki saját lakásá-
ban is csak suttogva merte 
elmondani. A diktatúra 
éveiben ez túlságosan val-
lásos, túlságosan nemze-
ti mondatként hangzott, 
amivel nagymamán telje-
sen azonosult. Ezért fon-
tosnak tartotta, hogy ne-
kem elmondja – idézte 
gyermekkora társadalmát 
Dióssi Csaba.   

- Reménykedem, hogy 
a félve idézett korszak – 
melynek nem csak szim-
bólumait, de történelmét 
is meghamisították a szo-
cialista évtizedekben – 
eredményeihez hasonló-
ra ma is képes lesz a nem-
zet – fogalmazott a város 

polgármestere, aki pél-
daértékűnek 

nevezte a 
D u -

na-

keszi Civilek Baráti Köre összefogását, 
melyhez hasonló együttműködéssel érhe-
ti el céljait Magyarország. 

Az országgyűlési képviselő után a hatá-
ron túlról érkezett vendégek fejtették ki a 
hazaszeretetről, a magyar nemzet iránt ér-
zett – olykor szívet markoló – felelősséggel 
átszőtt gondolataikat, melyek közben fel-fel 
csendült egy verses, zenés összeállítás is.

Kárpát-medence üzenete

Kosik Jánosné, Ipolykeszi polgármeste-
re a felvidéki magyarok nevében a szét-
szakított magyarság bíztató fénysugará-
nak nevezte az Országzászló avató ünnep-
séget. „Annak ellenére, hogy szétszakí-
tottak bennünket, egy valamit soha nem 
szabad elfelejtenünk, hogy mi akkor is egy 
szent haza fiai, gyermekei vagyunk. Egy-
mástól függő, és egymásért felelős magya-
rok… Mit is jelent külföldön, Felvidéken 
magyarnak lenni? Nekem elsősorban hi-
tet, reményt és szeretetet jelent magyarnak 
lenni. Azután jelent öntudatot és büszke-
séget, édesanyámat, édesapámat, akiktől a 
magyarságomat kaptam, és a családomat. 
A dalt, a magyar haza szeretetét, annak 
szépségét, a szerelmet, a hűséget, a jóságot, 
és természetesen önöket. Most itt, együtt 
önökkel, a közös együvé tartozást is jelenti 
– mondta a polgármester asszony, akinek 
beszédét vastapssal fogadták a Kárpát-me-
dencétől érkezett delegációk és az ünneplő 
dunakesziek. 

A nyitrai Katona László szerint „bárho-
vá is húzzák a jelenlegi hatalmak a határo-
kat, mindig is magyarnak kell maradnunk, 
őriznünk kell őseink üzenetét.” 

Melocco Miklós azt emelte ki, hogy a 
nemzetet ősök nemzették, a nemzet csa-
ládokból, nem szinglikből és agglegények-
ből áll. 

Ugocsa vármegyei Kutlán András festő és 

grafikusművész a hazaszeretetben példa-
mutatóan összetartó közösségként üdvö-
zölte a dunakeszieket. Dunakeszi hazánk-
ban a legjobbak közé tartozik, ha a városért 
valamit közösen kell alkotni – tolmácsolta 
a festőművész gondolatait Debreczeni Mi-
hály, az MTVA főszerkesztője. 

Kovács Sándor író, Kárpátalja szerelme-
se, Ung és Máramaros vármegye üzenetét 
hozta el, aki a szétdarabolt történelmi vár-
megyék bemutatása után úgy beszélt Bereg 
megyéről, Vereckéről, a honfoglalás kapu-
járól, mint egy szakrális fogalomról. Szép 
szavakat egymásba öltve mesélt a magyar-
ság szent folyójáról, a Tiszáról, amely Kár-
pátalján ered. 

Fári Fábián László József Attila-díjas 
költő, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Fő-
iskola docense Ugocsa és Bereg vármegye 
magyarságának köszönetét tolmácsolta. - 
Két éve Magyarország kitárta kapuit a ha-
tárokon túlra kényszerített nemzeti testvé-
rei előtt. Hazajöhetünk, immár törvénye-
sen. Köszönjük Dunakeszi, köszönjük Ma-
gyarország – mondta meghatódottan. 

Száraz György helytörténész, Dunakeszi 
kitüntetettje kijelentette: - Ez az ünnep-
ség kizárólag magyar megemlékezés, más 
nemzeteket nem érint, hiszen, ami közel 
100 éve történt, azt hozta magával, hogy 
nyolc országban él a magyarság, egy nem-
zetként. Annyi lelki gyötrődés és szomo-
rúság után ma egy olyan eseményen vehet-
tem részt, amiről csak azt tudom monda-
ni: Káprázat az élet!

A több mint két órás ünnepség végén 
a résztvevők elénekelték a Székely him-
nuszt. 

Dunakeszi civil közössége 2012. decem-
ber 9-én történelmet írt az Országzászló 
felavatásával, melyen magasan leng a ma-
gyarság együvé tartozását jelképező nem-
zeti lobogó.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress



Peti Sándor   
fotóművésznél 

– Régi ismeretségünkre tekintettel bizo-
nyára elnézi az olvasó, ha tegeződünk. Mi 
vonzott Dunakeszire?

– Gyerekkorom Gyöngyöshöz, ifjúko-
rom több magyarországi városhoz köt-
hető. Felnőttként már hosszabb ideje Bu-
dapesten éltem, amikor egy barátom ré-
vén 1993-ban kapcsolatba kerültem Du-
nakeszivel. Lehetőségem nyílt választani a 
nagyváros zaja, vagy a közelségében lévő 
kisváros viszonylagos nyugalma között. 
Családommal döntöttünk, s immár 16 éve 
itt élünk. Idővel sok közös dolgom lett az 
itt élő emberekkel, köztük művészekkel is. 
Több itt rendezett önálló kiállításom mel-
lett az évenkénti Nyári Tárlat egyik kiál-
lítója lettem. Megismertek, elfogadtak, ta-
lán a város is befogadott ennyi idő után. 
Rendszeresen hív előadásokat dokumen-
tálni Uray Zsuzsánna, a Pinceszínház, és 
Lengyel István grafikusművész, a Radnóti 
Diákszínpad rendezője. Gyakran fotózom 
a városi néptánc gálákat is. 

– Térjünk át művészi alkotómunkádra. 

Képeid korántsem hagyományos fotók, 
főleg az utóbbi időben már-már festmé-
nyek hatását keltik.

– Tizenévesen vettem kezembe a mo-
dern világ egyik legegyszerűbb box fény-
képezőgépét. Akkor még csak éreztem, 
de nem volt tudatos bennem, hogy a vi-
lágot úgy is vissza lehet tükrözni, ha nem 
egyszerűen leképezem. A permanens él-
mény újrafogalmazása, az átformálás kí-
sértő ereje mozgat munka közben. Kör-
nyezetem fotóművészként ismer és e mű-
fajban szerzett három oklevelem tükrében 
ez érthető is. A műterem mellett már a di-
gitális technikának megfelelő "labor" kör-
nyezetre is szükségem van, ugyanis képe-
im a computeres utómunkák nyomán vál-
nak véglegessé.

Megmaradtam kísérletező embernek, 
így folyamatosan feszegetem a fotográfia 
és a társművészetek, köztük a festészet kö-
zös határait. Képeim nem "szépek", mint 
egy természetfotó, de nem is "csúnyák, 
vagy visszataszítóak", mint egy jól kom-
ponált, környezetszennyezést bemutató 

felvétel. Sokkal inkább az általam való-
ság részeként definiált álmokat, belső uta-
kat, történéseket, emlékeket dolgozok fel. 
Így mint minden kép, az én alkotásaim is 
gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, csak 
egy kissé sajátosabb képi világ által. 

Ezért aztán azokkal az emberekkel, akik 
inkább szép tájakat, városképeket, csend-
életeket szeretnek, általában nehezen 
"emészthetőnek" tartják képeimet. Mun-
káim előtt inkább azon befogadók időznek 
el, akik szeretnek felfedezni egy új világot, 
egy másik teret és időt. Ezért számom-
ra egy kiállítás nagyszerű lehetőség arra, 
hogy az alkotó és a befogadók olyan közös 
szellemi dimenzióba kerüljenek, ahol az 
azonos nyelv által létrejött élmény teremti 
meg a teljes oda-vissza kommunikációt.

– Mi indokolta az egyre ismertebbé váló 
egyesület létrehozását?         

– Rendszeres kiállításaink során, mint a 
városban élő művészek egyre jobban meg-
ismertük egymást. Kiderült, hogy gyak-
ran még az egy utcában élők sem tudtak 
egymásról, csak a kiállításokon, köztük 
elsősorban az évenkénti nyári tárlatokon 
találkoztunk. Így történt, hogy 2010-ben 
huszonegyen kinyilatkoztattuk megala-
kulásunkat. 

Ma már rendszeresek közös bemutat-
kozásaink, és bekapcsolódtunk a Duna-
keszi Feszt rendezvényeibe is a Művésze-
tek Utcájával. Jelenleg legfőbb feladatunk 
egy állandó kiállítási lehetőséget megte-
remtő galéria létrehozása. Ennek érdeké-
ben szeretnénk, ha a város vezetése segít-
séget tudna nyújtani az egyesületnek. 

  

Katona M. István
A szerző felvételei

dunakeszi országos viszonylatBan kiemelkedő számú alkotóval, 
művésszel Büszkélkedhet, kiknek közösségépítő/városszépítő 
alkotásaival gyakran találkozhatunk nem csak kiállításokon, de 
köztereken, intézményekBen is. e művészek egy csoportját – sza-
kítva a magányos alkotó mítoszával – a dunart képzőművészeti 
egyesület fogja össze. az egyesület elnökével, peti sándor fotó-
művésszel Beszélgettünk.
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Skripeczky István: 
„A múltunk tisztelete 
nélkül nincs jövőnk”

A teljes élet titka

– Gondolta volna, hogy ami-
kor 43 évvel ezelőtt a Kárpátaljá-
ról ideköltözött, az akkori kicsiny 
faluból egy negyvenezres régióköz-
pont válik?

 - Amikor annak idején átjöttem 
Magyarországra, Dunakeszi, illetve 
Alag valóban egy kicsiny falu volt, 
ahol az utcák nem voltak leaszfal-
tozva, és mindenki ismert minden-
kit. Egy meghitt település volt. Az 
elmúlt, mondjuk tíz évben hatal-
mas fejlődésnek indult Dunakeszi, 
és mára egy igazi, szép várossá nőt-
te ki magát, annak minden előnyé-
vel és hátrányával együtt.

– Néha-néha az is előfordulhat, 
hogy egy településnek a hátrányá-
ra válik az, ha nagyon felfedezik az 
emberek. Ön miként látja ezt Du-
nakeszi esetében?

– Mivel mindig is imádtam ezt 
a várost, és érdekelt a sorsa, ráadá-
sul három ciklusban önkormányza-
ti képviselőként is megtettem min-
dent a fejlődése érdekében, egyér-
telműen az a véleményem, hogy a 
város jó irányba megy. Élhetőbb 
lett, ráadásul az egyre több emlék-
mű miatt egyre többen érzik magu-
kévá Dunakeszit.

– Ha már említette az emlékmű-
vet. Ha valaki, hát Ön tesz azért, 
hogy az itt élők ne felejtsék el a ma-
gyarság múltját. 

– Számomra egyértelmű, hogy a 
gyökerek nélkül elpusztul egy nem-
zet. Ráadásul fontos tudni mindenki-
nek, hogy a múlt ismerete és tisztelete 
nélkül nincs jövő. Az Árpád-emlék-
mű után most vasárnap avattuk fel a 
gyártelepi Köröndön a város Ország-
zászlóját. Körülbelül egy esztende-
je jutott eszembe, ha Gödnek és Vác-
nak már van a magyarság összefogá-
sát jelképező Országzászlója, akkor a 
mi városunk sem maradhat ki a sor-
ból. Nagyon sokan a kezdeményezés 
mellé álltak, és politikai hovatarto-
zás nélkül szinte mindenki magáénak 
érezte, hogy a tervből valóság legyen. 
Ennek a szép esztétikai élménynek az 
az igazi ereje, hogy lakossági összefo-
gásból jött létre, amihez a város szép 
gesztusként a teret biztosította.

– Ha jól tudom, az avatáson 
mindkét gyermeke is jelen volt. Ők 
is itt élnek Dunakeszin?

– A lányom ugyan a főváros-
ban él, de itt dolgozik, míg a fiam 
Dunakeszin lakik és nemrég nyitot-
ta meg az ügyvédi irodáját. Mind-
kettőjüknek sikerült átadnom azt a 
fajta lokálpatriotizmust, ami ben-
nem megvan, és mindketten hason-
lóan gondolkodnak a múltunkkal 
kapcsolatban. Szinte teljes az éle-
tem, egyvalami hiányzik csak: az 
unoka. Elárulom, a vágyamról már 
tudnak a gyermekeim…

- molnár -

 "Nekem valóban az én városom 
Dunakeszi. Az édesapám itt dolgozott 
a Főmühelyben. Petőfi örökbecsű sza-
vaival "Itt születtem én ezen a tájon", 
a Műhelytelepen. Csodálatos gyer-
mekkorom volt, a családok, akik egy 
lépcsőházban laktak, összetartottak. 
Vasárnaponként körbejártak a süte-
mények, az óvodába, amit az apácák 
vezettek, (most Eszterlánc) a Muki 
vonat vitt minket. Mikor Dunake-
szit is elérte a háború, akkor kezdtük 
az első osztályt a Műhelytelepi iskolá-
ban Körmendi Lajos igazgatóval. Ok-
tóberben félbeszakadt a tanítás, 1945 
elején kezdtük újra. Sok kedves taná-
rom volt, köztük a legkedvesebb Maár 
Tihamérné Irma néni, aki matemati-
kát tanított. Az ő lánya a nagyszerű 
reumatológus, dr. Maár Ildikó…

Mindig tanítónő akartam lenni. 
Bekerültem az Abonyi utcai tanító-
képzőbe, az utolsó évet már a Vendel 
utcai intézményben végeztem el. Utá-
na vidékre kellett menni, így kerültem 
Tápiósülyre 19 évesen. Akkor már ud-
varolt a férjem, aki építészmérnök 
volt, a műemlékvédelemnél dolgo-
zott, ő tervezte az Állatkertben a teve-
házat majd a rovarházat. Aztán a Vár-
ba került, a rekonstrukciós munkák-
hoz, ott volt főmérnök. A piaristáknál 
érettségizett, rendkívül művelt volt, 
sokat tanultam tőle. Két lányunk szü-
letett, három unokám van, már ők is 
nagyok. Ötven évi boldog házasság 
után három éve elveszítettem őt, sú-
lyos beteg volt, tizenkét évig ápoltam 
itthon… 

A mai Bárdos iskolába 1959-ben 
kerültem, mindig is itt akartam taní-
tani. Major József, egyik kedves taná-
rom azt mondta, hogy úgy vállaljam 
el itt a tanítást, hogy senki sem lehet 
próféta a saját hazájában. De ha úgy 
élsz, mondta, hogy nyitott könyv az 
életed, mindig a gyerekekért és a szü-
lőkért dolgozol, akkor minden rend-

ben lesz. Igaza volt, negyven évnyi ta-
nítás igazolta ezt nekem vissza…

Aktív, mozgalmas életet éltem s 
élek ma is. Az iskolában csapatvezető 
voltam, rengeteget kirándultunk, tá-
boroztunk. Királyréten a Környezet- 
és természetvédelmi madarász szak-
tábor börzsönyi helyi csoportját ve-
zetem már régóta. Ugyanitt rendez-
zük évente az országban egyedülálló 
nagyszülő-unoka nyári tábort…

Amikor betöltöttem az 57. életéve-
met, Szakáll Lászlónéval, Lujzi néni-
vel, az akkori igazgatóval együtt én, 
mint a helyettese, kértük a nyugdíja-
zásunkat. De nem maradtam tétlen, 
mert már korábban is dolgoztam a 
nyugdíjas klubban, segítettem Bálint 
Jánosné Esztikének, az akkori veze-
tőnek. Aztán átvettem a stafétabotot. 
Ennek már közel húsz éve. Nagyon jó 
csapat segíti a munkámat, megszám-
lálhatatlanul sok kirándulás, kulturá-
lis program, rendezvény gazdagította 
már eddig is a klubéletet. Nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, amikor 
2008-ban, a hetvenéves születésna-
pomra megkaptam a Dunakeszi Vá-
rosért kitüntetés arany fokozatát…

December 17-én lesz nálunk a sze-
retet ünnepe. Erre minden évben ké-
szülünk, sok egyedülálló klubtár-
sunknak ez a nap a szenteste. Ha-
gyomány, hogy köszönti a közösséget 
Dióssi Csaba polgármester, mi pedig 
átadjuk az éves beszámolót…

Mi a boldogság számomra? Az 
egyik, amikor összejön nálam a csa-
ládom és látom a mosolygó tekintetü-
ket. A másik, amikor a klubtagokért 
dolgozhatok, örömet szerezhetek ne-
kik. Úgy gondolom, ha másokért te-
szünk és megtaláljuk a hozzájuk ve-
zető utat, akkor lehet teljes az éle-
tünk…" 

Elmondta: Terbe Józsefné
Lejegyezte és fotó: 

Katona M. István

noha 43 évvel ezelőtt 
a kárpátaljáról költö-
zött a településre, igazi 
lokálpatriótává vált. 
tanárként ment nyug-
díjBa, ám ma is aktív, a 
helyi civilek Baráti kör 
szervezője, motorja. úgy 
véli, a magyarságnak 
akkor lehet jövője, ha a 
múltjával tisztáBan van 
és tiszteli azt. az ő ötle-
te alapján lett valóság 
az árpád-emlékmű, míg 
vasárnap avatták fel 
DUNAKESZIN AZ ORSZÁG-
ZÁSZLÓT, AmINEK SZIN-
tén ő az ötletgazdája. 
skripeczky istvánnak 
már csak egyvalami 
hiányzik az életéBől: az 
unoka. 

a családjáról, a dunakeszi 
nyugdíjas kirándulókluBról, 
AZ ORNITOLÓGIAI TÁbORRÓL 
egyaránt nagy szeretettel 
Beszél. SZAVAIT ÁTHATJA AZ AZ 
őszinte érzés, amivel azok 
RENDELKEZNEK, AKIK TELJES 
életet élnek. ELKöTELEZETTEN 
TETTE S TESZI A DOLGÁT, AKÁR 
egykor tanítóként, tanárként, 
AKÁR JELENLEG, AmIKOR A Több 
mint négyszáz tagot számláló 
nyugdíjas közösség életét 
gazdagítja élmények sokasá-
gával. igen, ő terBe józsefné, 
vagy ahogy számosan ismerik 
a városBan, csöpi néni.
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V O K E  J ó z s e f  A t t i l a 
M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t 

( 2 1 2 0  D u n a k e s z i , 
Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . )  

w w w . v o k e j a m k . h u

2012. DECEMBER HAVI PRogRAM
VOKE József Attila Művelődési Központ

December 13. csütörtök 
10-13.30 óra

Bombardier Véradás

December 14. péntek 18 óra
Városi Karácsonyi Hangverseny

December 15. szombat 19 óra
Uray György Színház:

A hallei 
Belépő: 1. 000.-

December 17. hétfő 14 óra
Idősek karácsonya

December 19. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Karácsonyi ünnepség a klubban.

Uzsonna, egymás megajándékozása.

December 28. péntek 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Elő-szilveszter, batyus bál.

AHOGYAN ÖNÖK LÁTJÁK

 A kérdőív célja az volt, hogy 
felmérjem Dunakeszi város la-
kosai miként vélekednek a vá-
rosról, mennyire érzik itt ma-
gukat otthon, és mely területe-
ken éreznek hiányosságokat.

A kérdőív első kérdése 
arra irányult, hogy megtud-
juk, az emberek általánosság-
ban mennyire érzik otthonos-
nak Dunakeszit, jó lakóhelynek 
tartják-e. A válaszok nagyon 
pozitívak voltak, a kitöltők túl-
nyomó többsége (71%-a) jó, il-
letve nagyon jó lakóhelynek je-
lölte meg a várost, míg alig 4% 
szerint rossz, vagy kifejezetten 
rossz Dunakeszin élni.

A következő kérdésben a vá-
laszadók különböző szempont-
ok alapján minősíthették Du-
nakeszit, amely alapján részle-
tes képet kaptunk arról, hogy 
a polgárok melyik területekkel 
elégedettek, és hol éreznek hiá-
nyosságokat. 

A kiértékelt válaszok alapján 
a lakosok a városi iskolák okta-
tásának minőségével, a házior-
vosi ellátással és a vásárlási le-
hetőségekkel a legelégedetteb-
bek. 

A többség jónak, illetve elfo-
gadhatónak ítélte a környező 
településekre irányuló tömeg-
közlekedési lehetőségeket, a vá-
rosi közbiztonságot és köztisz-
taságot, a sportolási lehetősége-
ket és a szakrendeléseken törté-
nő ellátás minőségét is. 

A lakók által problémásnak 
ítélt területek a városon belüli 
szórakozóhelyek hiánya, és a tö-
megközlekedés, illetve nem tel-
jesen elégedettek az orvosi el-
látás színvonalával. A Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai 
elmondták, hogy várhatóan ja-
nuár 1-jétől lép életbe a tavaly 
elkészített új buszmenetrend. A 
menetrendet szakértők dolgoz-
ták ki, akik a város képviselőivel 
és intézményvezetőivel többszö-
ri egyeztetés után alakították ki 
a véglegesnek szánt verziót.

Az elmúlt évek városi fejlesz-
téseinek eredményét jelzi, hogy 
a kitöltők nagy része annál a 
kérdésnél, hogy mely területe-
ken éreztek leginkább javulást, 
a városi programok színesedé-
sét illetve az infrastruktúra fej-
lődését jelölték meg. A progra-
mok színvonalát az is mutatja, 
hogy a válaszok alapján a lakók 
90%-a vesz részt alkalmanként, 
vagy rendszeresen városi ren-

dezvényeken, amelyekről a leg-
többen a Dunakeszi Polgárból, 
a Kultúrnegyedből, illetve a 
kultúr7 online hírlevélből érte-
sülnek. A kérdőív kiértékelésé-
nél azt is megtudtuk, hogy leg-
inkább a kulturális és a családi 
programokat részesítik előny-
ben, valamint szívesen látogat-
ják a koncerteket is.

A mindezeket átfogó, egyfaj-
ta összegző kérdés a városve-
zetésre és az erről szóló lakos-
sági tájékoztatásra irányult. A 
kiértékelésnél kiderült, hogy a 
város irányítását a válaszadók 
54%-a találja átlagon felül len-
dületesnek, 40%-a gondolja át-
lagosnak és csupán 6%-a nem 
elég lendületesnek. A közössé-
get érintő hírekről való tájékoz-
tatással pedig 76% elégedett.

A kérdőívem eredményét el-
juttattam a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársainak, hogy az 
eddigi munkájukról visszajel-
zést kaphassanak és az ered-
mények tükrében tudják a fent 
említett területeken a jövőbeni 
lépéseket megtervezni.

Járvás Boglárka 
végzős hallgató

 Az online kitölthető kérdőívet összesen 325 ember töltötte ki, akik-
nek 62%-a női, és 38%-a férfi lakos. A kitöltők átlagéletkora 44 év, 

akiknek 87%-a több mint 5 éve Dunakeszi város lakosa. 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette munkámat a 

kérdőív kitöltésével

dunakeszi város marketingtevékenysége című szakdolgozatomhoz kutatást végeztem a lakosság köréBen a dunakeszi prog-
ramiroda segítségével. úgy gondoltam, a kérdőív kiértékelése során kapott eredményt érdemes megosztani az itt élő lakók-
kal, ezért egy rövid összefoglalót készítettem a Beérkezett válaszokBól, amelyet természetesen a polgármesteri hivatal 
munkatársai számára is eljuttatok. 
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József atyáról tudni kell, hogy Kállói 
életét megelőzően 1971-től 1992-ig  
Dunakeszin szolgált a Szent Mihály  

      plébánia plébánosaként, nyugdíjba vo-
nulását követően még közel 10 évig segí-
tette utódja, Kurdics József plébános atya 
munkáját. Városunk idősebb polgárai-
nak nem kell őt különösebben bemutatni. 
Mégis úgy gondolom, fontos legalább né-
hány mondatban felidézni mennyi min-
den fűződik nevéhez. Az itt töltött évek 
alatt eredményesen gazdagította egyház-
községünket mind a közösségépítés és lel-
ki élet területén, de sokat tett templomunk 
liturgikus terének felújításáért is. Szolgála-
tának ideje alatt a plébániai területén kán-
torlakás és hittanterem épült. Nyitottságá-
nak egyik jele, hogy elsőként a Szent Mi-
hály-templomban voltak gitáros énekek a 
szentmiséken. Az egyházközség fiatal fel-
nőttjei ma is szívesen emlékeznek azokra 
a gyerekmisékre, amelyeken végtelen tü-
relemmel, kedvesen és a gyerekek számá-
ra érthetően adta át a hit értékeit. A felnőt-
tek pedig mindig bizalommal fordulhat-
tak hozzá, gyakran volt együtt velük örö-
mükben és vigasztalást adott bánatukban, 
személyes példamutatásából sokan merí-
tettek erőt.

Ezen bevezető után térjünk rá magára 
az ünnepségre. Az előkészületek rendkí-
vül izgalmasan kezdődtek, mivel a kállói 
szervezők az ünnepelt előtt titokban sze-
rették volna tartani szándékukat. A duna-
keszi hívek tudomást szerezve e jeles ün-
nepről, sorra bejelentkeztek a buszos ki-
rándulásra, amelyet a Szent Mihály Egy-

házközség egyik tagja, Budai Lászlóné 
szervezett rendkívül aktívan és lelkiisme-
retesen. Egy busz nem volt elég, megtelt a 
második busz is. A buszokról lemaradók 
autókkal indultak az 55 km-es utazásra. 
Így Dunakesziről közel 200 ember indult 
tiszteletét tenni. A Kállói Római Katolikus 
Templom ajtajára ki lehetett volna tenni a 
„megtelt” táblát, mert nem csak a dunake-
szi hívek, hanem a kállóiak is szép szám-
mal voltak jelen, sőt az ünnepi szentmisét 
követő agapén tanújelét adták vendégsze-
retetüknek is. A szentmisét Kurdics József 
atya celebrálta, aki maga is a dunakeszi hí-
vekkel együtt érkezett. Dr. Gyombolainé 
Kindler Edit vezetésével énekes szolgála-
tot teljesítettek a Szent Mihály Kórus egy-
kori tagjai. Mindnyájunk nagy örömére a 
kórus basszus szólamába maga Brusznyai 
atya is beállt, mint örökös tag, boldogan és 
magabiztosan énekelve az általa is ismert 
darabokat.

A szervezés Brusznyai atya előtti titok-
ban tartása valóban jól sikerült, mert na-
gyon meglepődött és megilletődött a sok 
régi ismerős láttán. Az ünnepi szentmi-
sét követően a köszöntéseken volt a sor. 
Elsőként a Dunakeszi hívek nevében Dr. 
Gyombolai Márton mondta el gondolata-
it, majd ez követően Dunakeszi Város Ön-
kormányzata nevében jómagam köszönt-
hettem József atyát, felolvasva Dióssi Csa-
ba polgármester úr köszöntő levelét, va-
lamint átadva e jeles alkalomra kiállított 
díszoklevelet, és egy jelképes ajándékot. 
A köszöntők sorát a Kállói egyházköz-
ség plébánosa, majd a község polgármes-
ter asszonya folytatta. Ezt követően József 
atya emelkedett szólásra. Köszönő gon-
dolatai mindenki számára meglepetés-
sel szolgáltak, részünk volt egy rendha-
gyó történelem órában, hitünkről való el-
mélkedésben, és előremutató, lelki útrava-
lóban. Mindeközben tanúi lehettünk a 90. 
születés napját ünneplő József atya rend-
kívüli szellemi frissességének.

A köszöntőt követően került sor a már 

említett agapéra, melyen minden jelenlévő 
személyesen is köszönthette az ünnepeltet. 
A vendéglátóktól elköszönve a népes du-
nakeszi küldöttség vidám hangulatban in-
dult hazafelé. Brusznyai atya példamutató 
optimizmussal köszönt el mindenkitől.

Ez úton is szeretném megköszönni a 
kállói hívek odaadó szervezését és vendég-
látását, a dunakeszi híveknek az agapéra 
készített sok finomságot. Külön köszönet 
a dunakeszi részről történő szervezésért 
Budainé Kati néninek.

A rövid tudósítást József atya szavaival 
szeretném zárni. Beszédében kitért arra, 
hogy neki van még egy születésnapja, 
mégpedig augusztus 8. Ugyanis ezen a na-
pon szentelték pappá. Az atya minden je-
lenlévőt meghívott 2015. augusztus 8-ára, 
amikor is pappá szentelésének 70. évfor-
dulóját szeretné megünnepelni.

Kedves Brusznyai atya! Ezúton is kívá-
nunk sok erőt, jó egészséget, Isten áldását 
Rád, hogy ezt a szép évfordulót a dunake-
szi hívek együtt ünnepelhessék Veled.

Szabó József

– Mi az üzenete ennek a színvonalas rendez-
vénysorozatnak dunakeszi lakosai számára? 

– Elsősorban a lokális kultúra bemutatá-
sa, amely a városban szépen jelen van, hagyo-
mányaival együtt. Tulajdonképpen egy reflek-
tor, ami rávilágít kulturális életünkre. Kiegé-
szítve hivatásos, szélesebb körben ismert mű-
vészekkel.

– Ez az amatőr és a hivatásos művészek ta-
lálkozója is?

– Mind a kettő jelen van a programban, erre 
nagyon vigyázunk. A nem képzett művészt al-

Folytatás a 27. oldalon

különleges esemény helyszíne 
volt 2012. novemBer 11-én a váci 
egyházmegye területén találha-
tó kB. 1500 lelket számláló kis 
FALU, kálló. itt él dr. Brusznyai 
józsef atya, aki novemBer 8-án 
ünnepelte 90. születésnapját. 

hét helyszínen huszonöt programmal 
rendezték meg az idei, sorrendBen 42. 
dunakeszi művészeti napokat.  az ese-
ménysorozat keretéBen kiállításokat 
tekinthetett meg a közönség a műve-
lődési központBan, a könyvtárBan és 
A ZENEISKOLÁbAN IS, bEmUTATÓT TARTOTT 
a dunakeszi pinceszínház. a művészeti 
napok központja, mint koráBBan is, a 
voke józsef attila művelődési központ 
volt, amelynek igazgatójától, palásti 
Bélától kértünk egy rövid összegzést.

Dr. Brusznyai József atya köszöntése

Dunakeszi Művészeti Napok – Őrizni a város hagyományait
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Most útjuknak három 
szakaszára figyeljünk. 
Adventi várakozásunk-

ban készítsük magunkat a közelgő 
ünnepre önvizsgálattal, saját hely-
zetünk felismerésével.

1. Babilontól Jeruzsálemig. Több 
mint ezer kilométerről indultak 
útnak a bölcsek. Szellemileg is 
messziről jöttek, hiszen csillagjós-
ok, asztrológusok voltak ők. Tud-
juk, ez tényleg nagyon távol áll a 

Biblia Istenének gondolkozásától. 
Ez az első örömhír a történetben: 
Jézushoz bármilyen messziről is 
odatalálhat az ember. 

Onnan, ahol megszülettünk, 
ahol felnövekedtünk visszata-
lálhatunk az élő Istenhez. A ma-
gunk tévedéseiből, önhittségéből, 
babonaságaiból, kételyeiből eljut-
hatunk az Élet Fejedelmének igaz 
megismerésére.

2. Jeruzsálemtől Betlehemig. Je-
ruzsálemben felvilágosítást kér-
tek az ország első emberétől, He-
ródestől, hogy hol született meg a 
zsidók új uralkodója. Itt azonban 
senki sem tudott a megszületett 
Királyról. 

Nagy csalódás lehetett ez ne-
kik, a tájékozatlanság és a kö-
zöny. Csoda, hogy nem fordultak 
vissza. Sokakat ért már csalódás, 
akik megismerték az egyházat 
közelről, és annak hibáiból álta-
lánosítottak. Igen, ma is vannak 
Krisztusnak méltatlan hívei. Ez 
azonban ne legyen akadály a Hoz-

zá vezető úton. A bölcseknek sem 
Jeruzsálem volt az úti céljuk, ha-
nem a megszületett Király. Őhoz-
zá kellett megérkezniük. Éppen 
így van velünk is. 

Ha például sok évtizeddel ez-
előtt megfenyített egy hitoktató, 
vagy mindig azt hallom, ahogyan 
a templomba járó szomszédom 
káromkodni szokott, az semmit 
sem változtat azon a tényen, hogy 
mindnyájunknak Jézusra van 
szükségünk. Nekünk Isten Fiához 
kell eltalálnunk. Ne legyünk olya-
nok, mint az írástudók, akik pon-
tosan tudták, hogy hol fog meg-
születni a Megváltó, de mégsem 
keresték fel Őt.

3. Betlehemből Babilonba. Mi-
után a bölcsek átadták ajándéka-
ikat és kifejezték hódolatukat Jé-
zusnak, más úton tértek vissza ha-
zájukba. Előző éjszaka álmot lát-
tak, és ennek engedelmeskedtek. 
Hazafelé Isten vezeti őket. Mert 
nem lehet Betlehemben maradni. 

Se nekik, se nekünk. Életünk 

legjelentősebb eseménye az élő 
Krisztussal való találkozás. Mi-
után azonban ez megtörténik, a 
találkozás küldetéssé válik. Visz-
sza kell menni hazánkba. Vissza, 
de más úton, más szívvel, más em-
berként. Ez Karácsony célja. Hogy 
a Jézussal való találkozás teljesen 
átalakítson és elnyerjük életünk 
igazi tartalmát.

Vajon mi magunk hol járunk 
a Babilonból Betlehem felé tartó 
úton?

Szőke Attila Szilárd
református lelkipásztor

A közönséget elsőként 
Horváthné Szentléleki Ka-
talin igazgató asszony kö-

szöntötte, majd Dr. Mervald Anna, 
az önkormányzat elnöke mon-
dott üdvözlő szavakat, hangsú-
lyozva, hogy harmadik esztendeje 
rendez a német kisebbség adventi, 
karácsonyváró ünnepséget. Meg-
köszönte az elnök asszony mind-

azok segítségét, támogatását, bele-
értve az iskola vezetését, akik az év 
során bármilyen formában figye-
lemmel kísérték tevékenységüket. 
Szólt az adventi áhitat lélekemelő 
hangulatáról, majd meggyújtotta 
az első adventi gyertyát.

Az iskola Cantemus kórusa 
Altsach Gergely vezetésével német 
és magyar nyelvű karácsonyi da-
lokat és verseket adott elő. Ezt kö-
vetően Peti Sándor fotóművész, a 
DunArt Képzőművészeti Egyesü-
let elnöke méltatta a szobrait kiál-
lító Vincze József szobrászművész, 
költő és dalszerző alkotói életút-
ját. Versei általában a természetről, 
az emberi szeretetről, szerelemről, 
szabadságról szólnak. Eddig há-

rom kötete, s a közelmúltban meg-
zenésített verseit tartalmazó Cd-
lemeze jelent meg. Fémplasztiká-
ival a legváltozatosabb, sokszor 
egészen különös elképzeléseit va-

lósítja meg. Néhány munkája sza-
badtéren is megtalálható. Ő készí-
tette a csörögi Magyar Hősök Em-
lékművének acélkompozícióját és 
keze munkáját dicséri Dunakeszi 
56-os emlékművének, a Gólyának 
vasszerkezete. Rendszeres résztve-
vője a Dunakeszi Képzőművészek 
Nyári Tárlatának és alapító tagja 
az egyesületnek. 

A tárlatnyitót követően Babják 
Annamária színművésznő és 
Vincze József zenés irodalmi mű-
sorával, majd a kórusnak az Ó 
Tannenbaum kezdetű dal elének-
lésével fejeződött be az emlékeze-
tes est.

Katona M. István
A szerző felvételei

KEDVES OLVASÓ! a napkeleti Bölcsekről sok színes történet, népdal és vers látott már napvilágot. AbbÓL, 
hogy háromféle ajándékot vittek, a néphit arra következtetett, hogy hárman voltak. az 5. századtól 
már azt is tudni vélték, hogy nem csupán Bölcsek, hanem királyok voltak. a 8. századBan pedig már nevet 
is kaptak (gáspár, menyhért Boldizsár). sőt, elterjedt a tévhit, hogy személyükBen három földrész három 
Bőrszínű emBerisége indult el jézushoz.

a fenti címmel rende-
zett estet a művészetek 
jegyéBen decemBer 6-án 
A bÁRDOS LAJOS ÁLTALÁ-
NOS ISKOLÁbAN A DUNA-
keszi német nemzetiségi 
önkormányzat. 

Zene, irodalom, képzőművészet, adventi hangulatban

„Amikor Jézus megszületett… 
   bölcsek érkeztek napkeletről…”

(Máté ev. 2:1-12)



nem mindennapi lehetőségBen volt része 
annak a huszonhét diáknak, aki a dunakeszi 
radnóti miklós gimnáziumBa jár és novem-
Ber 9-14. között strasBourgBan hazánkat 
képviselte. 

Nemcsak felnőtt képviselők ta-
nácskoznak az Európai Parla-
ment strasbourgi üléstermé-
ben, hanem diákok is lehető-

séget kapnak nézeteik megvitatására. Az 
"Európai Fiatalok Parlamentje" formájá-
ban megrendezésre kerülő találkozókon 
angolul vagy franciául jól beszélő, 16-18 
éves fiatalok vehetnek részt. Az Euroscola 
program keretében minden évben alkal-
manként körülbelül 500 uniós középisko-
lás diák ismerkedik az Európai Parlament 
munkájával. 

A diákoknak - az Európai Uniós ismere-
teken túl - tartalmilag is fel kellett készül-
niük a részvételre. A parlamenti látoga-
tás mellett pedig rengeteg színes program-
ban volt része a csapatnak, akiket Felekné 
Csizmazia Erzsébet, Szűcsné Stadler Lilla 
és Lutter Andrásné Hegedűs Ildikó tanár-
nők készítettek fel és kísértek el.

„Az egész éjszakán át tartó autóbuszos 
utazást követően november 10-én érkez-
tünk meg Svájc második legnagyobb vá-
rosába, Bázelbe. A rövid városnézést köve-
tően Freiburgba vezetett az utunk. Vasár-
nap megismerkedtünk Elzász és az Európai 
Unió egyik központjával, Strasbourggal. 
Az egyik legnagyobb élményt vitatha-
tatlanul a közel egy órás sétahajós város-
nézés jelentette. Egyébként a szállásunk 
is igazi unikum volt: a Jugendherberge 
Schloss Ortenberg az egyik legkülönlege-
sebb német ifjúsági szálló. Egy hegy tete-
jén álló, több száz éves kastélyban töltöt-
tünk három éjszakát.” – mondta Felekné 
Csizmazia Erzsébet tanárnő beszélgeté-

Euroscola 2012 – 
Radnótis diákok 
Strasbourgban

sünk során. A negyedik nap volt a legfon-
tosabb és egyben az utazás tulajdonkép-
peni célja, amikor a csoport 17 tagállam 
diákjaival együtt részt vett az Euroscola 
programon. Az egésznapos program so-
rán először az EP-képviselők helyén ülve, 
hivatásos tolmácsok segítségével előadá-
sokat hallhattak a fiatalok. Az Európai 
Parlament igazgatói bemutatták az intéz-
ményt, az Európai Uniót és ismertették a 
legaktuálisabb kérdéseket. Ezt követően a 
diákdelegációk is bemutatkoztak: orszá-
gukról, városukról és iskolájukról beszél-
tek röviden. A közös ebéd után kezdődött 
az érdemi munka: az előzetesen kiadott té-
mák megvitatására először kisebb, majd 
nagyobb munkacsoportokat alakítottak. 
A végcél az volt, hogy a közös gondolko-
dás végén minden témából szakértői jelen-
tés készüljön, amit a plenáris ülésen vitára 
és szavazásra bocsátanak. Így vált teljessé a 
parlamenti munkafolyamat modellezése.

„Az előkészített témák változatosak vol-
tak, köztük könnyebb és nehezebb kérdé-
sekkel: az Európa által képviselt értékek 
helye a világban, migráció és integráció, 
környezetvédelem és megújuló energiák, 
stb. A közös munka során a diákok köze-
lebbről is megismerhették más országbeli 

kortársaik gondolatait, az őket foglalkozta-
tó gondokat. A program további nagy elő-
nyének tekinthető, hogy a résztvevők nem-
csak újabb ismeretekre tettek szert, hanem 
idegennyelv-tudásukat is próbára tehet-
ték, hiszen a munkanyelv angol vagy fran-
cia volt. És természetesen belekóstolhattak 
a nyilvános szereplésbe is. Külön büszke-
ség, hogy az egyik munkacsoport Kontra 
Krisztián 12.a osztályos tanulót választot-
ta meg szóvivőnek. A migrációs és integrá-
ciós kérdéseket kidolgozó jelentés ismerte-
tése után Krisztián remekül válaszolt a fel-
tett kérdésekre. A radnótisok érdeklődé-
séről tanúskodik az is, hogy többször szót 
kértek és kérdeztek a képviselői sorokból 
(Szíj Bálint, Szász Zsombor).”

Az Euroscola-nap után sem tétlen-
kedtek a diákok. Hazafelé megálltak Al-
bert Einstein szülővárosában. A Baden-
Württemberg és Bajorország határán talál-
ható Ulm nemcsak nagy szülöttéről híres, 
hanem a világ legmagasabb templomtor-
nyáról is, amit véletlenül sem lehetett ki-
hagyni: 768 keskeny csigalépcsőt meg-
mászva jutottak fel a vállalkozó szellemű 
látogatók a 141 m magasan található kilá-
tóig. Az utolsó előtti napot esti augsburgi 
belvárosi séta és zenélés zárta a városhá-
za előtt. Karskó Kende és Rácz Bálint gi-
tárkísérete mellett dalra fakadt a kis csa-
pat. Az utazás hatodik napján az augsburgi 
Fuggerei megtekintése után rengeteg él-
ménnyel gazdagodva hazaindultak a rad-
nótisok.

Úgy gondolom, joggal érezhetünk büsz-
keséget dunakeszi lakosként, hiszen he-
lyi diákok ilyen jellegű uniós programban 
való részvétele eddig példa nélküli város-
unkban. A diákok részéről sok felkészü-
lést, a kísérő tanárnők részéről pedig szor-
gos szervezést igényelt, hogy ez hat napos 
szakmai és tanulmányi kirándulás megva-
lósulhasson.

Legindi Tímea
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– Ha azt mondom, Humphrey 
Bogart…

– Akkor azt mondom, Casablan-
ca, vagy inkább Ingrid Bergman. 
Ugyanakkor őszintén remélem, 
hogy a marokkói világváros szá-
momra nem az elválást és a mene-
külést jelenti majd, hanem egy pá-
lyafutás sikeres kezdetét.

– Mennyi időre hagyta el a csa-
ládi fészket, hogy a casablancai 
közönséggel számos, kiváló zongo-
radarabot megismertessen egy 23 
éves magyar hölgy előadásában?

– November 30-án utaztam ki, 
és kerek egy hónapon keresztül 
heti hat alkalommal adok kon-
certet az itteni közönségnek. Na-
gyon izgalmas időszak következik 
az életemben, ami akár döntő be-
folyással is bírhat további pályafu-
tásomra.

– Kiknek a darabjait játssza Ca-
sablancában?

– Liszt, Schumann, Beethoven, 
Mozart, Rachmaninoff, valamint 
igazi hungarikumként Bartók Béla 
műveiből állítottam össze az egy-
órás koncertem anyagát. Egy biz-
tos, mire a sorozat véget ér, az álló-
képességem sokat javul majd.

– Egyedül koncertezik, vagy ne-
tán zenekari kísértettel adja elő a 
műsorát?

– Egyedül játszom, ám maga 

a koncert két részből áll, ugyanis 
rajtam kívül egy Sevillából érkező 
spanyol szaxofonos is ugyanannyi 
időt játszik, mint én.

– Hogyan jutott ehhez a nem 
mindennapi lehetőséghez? Ugyan-
is ha jól tudom, nem minden utca-
sarkon áll egy impresszárió, hogy 
fiatal magyar tehetségeket karol-
jon fel, és juttasson ilyen remek 
feltételekhez?

– Ez pontosan így van. Egy spa-
nyol hölgynek köszönhetem ezt 
a lehetőséget, aki egyrészt velem 
együtt járt a debreceni egyetemre, 
és mindent hallgattunk ott közö-
sen, ami csak a zenéhez kapcsoló-

dik, másrészt pedig hallotta, hogy 
a Rome 2012 elnevezésű zongora-
versenyen, a 25 év alattiak viada-
lán a harmadik helyet szereztem 
meg 41 versenytársam között. Ő 
ajánlott be a casablancai koncert-
szervezőnek, aki nagy örömöm-
re szerződtetett erre az egy hónap-
ra. Nem titok, éppen ezért a római 
versenyprogramom is része a mos-
tani egyórás műsoromnak.

– Alább olvasható, hogy eddigi 
tanulmányai során a zene, vagy 
inkább a zongora mindig is jelen-
tős szerepet játszott. Ha csak egy 
nevet kellene kiemelni azok közül, 
akiknek rengeteget köszönhet, ki 
lenne az?

–  Nagyon nehéz választanom, 
mert mindenkitől, aki csak taní-
tott, nagyon sok dolgot tanultam. 
Ám az elsőség mindenképpen a 
pótanyai szerepben is jelesre vizs-
gázó dr. Domoszlai Erzsébetet ille-
ti, aki az első zongoratanárom volt, 
és amióta mester és tanítványként 
elváltunk egymástól, azóta is kap-
csolatban vagyunk, figyelemmel 
kíséri a pályafutásomat.

– Jelenleg a Szegedi Tudomány-
egyetem zeneművészeti karának a 
hallgatója. Miként fogadták az in-
tézmény vezetői és a tanárai azt, 
hogy a szorgalmi időszak végén, 
a vizsgaidőszak első hónapjában 
Ön Észak-Afrikában koncertezik?

– Nagyon hálás vagyok az egyete-
men mindenkinek, ugyanis ahogy 
megkaptam ezt a casablancai lehe-
tőséget, támogattak mindenben. A 
vizsgáimat januárban letehetem, 
így nem kell halasztanom.

– Családja miként fogadta, hogy 
a „kicsi” Noémi egycsapásra nem-
zetközileg is ismert, és remélhető-
leg elismert zongoraművésszé vált?

– Fantasztikus családom van, 
akik nélkül biztos, hogy nem tar-

tanék itt. Édesanyám és édesapám 
úgy talált egymásra, hogy mind-
kettőjüknek voltak már gyerme-
keik, és én lettem a közös pont. 
Azonban olyan szeretetben ne-
velkedtünk fel és élünk mind a 
mai napig, hogy például az a szó, 
hogy féltestvér, ismeretlen, ugyan-
is mind a négyen édestestvér-
ként szeretjük és segítjük egy-
mást. Nem titok, sokszor előfor-
dul otthon, hogy amikor leülök 
gyakorolni a zongorához, szépen 
lassan beszivárognak a szobába, 
és házikoncert lesz a gyakorlás-
ból. Sőt, nem egyszer volt rá pél-
da, hogy a szomszédok is becsön-
gettek, ha meghallották, amint ját-
szani kezdek.

– Hát most egy darabig nem él-
vezhetik a játékát. Tényleg, pont 
szilveszterkor érkezik haza. Lesz 
újévi házikoncert?

– Tényleg pont az év utolsó nap-
ján érkezem haza. Nem tudom, mi 
lesz akkor, csak annyit, hogy már 
szervezik nekem a meglepetésbulit 
szilveszterre.

- molnár -

noha az ő sorsát nem kertész mihály rendezte, történetét nem az epstein-fivérek írták, 
személyét nem ingrid Bergman alakítja, nem Bolondul érte humphrey Bogart, viszont a 
zongorának az ő életéBen is rendkívül fontos szerepe van. ezúttal Bergl noémi, egy 23 
éves csinos, dunakeszin élő lány alakítja egy hónapon keresztül a főszerepet casaBlan-
cáBan. a marokkói világvárosBan értük utol a rendkívül tehetséges fiatalt, aki a római 
zongoraversenyen elért 3. helyének köszönhetően egy hónapon keresztül heti hat 
koncertet ad egy spanyol szaxofonossal közösen.

A BILLENTYŰK VARÁZSÁBAN

Iskolái
• Bárdos Lajos Általános Iskola, ze-
nei tagozat
• Farkas Ferenc Művészeti Iskola - 
Tanárom: Dr. Domoszlai Erzsébet
• Fóti Önkormányzati Zeneisko-
la – Dr. Horváth István - zeneel-
mélet tanár
• Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskola és Gimnázium (Bu-
dapest) - Tanárom: Dr. Ábrahám 
Mariann
• Debreceni Egyetem Zeneművé-
szeti Kar - BA diploma - Tanárom: 
Pless Attila
• Szegedi Tudományegyetem Zene-
művészeti Kar - Tanárom: Dr. Lucz 
Ilona - Művész Master képzés

Fontosabb 
versenyeredményei
2001: Kadosa Pál és Soproni József 
zeneszerzők tiszteletére rendezett 
zongoraverseny II. korcsoport I. díj 
2004: I. Farkas Ferenc Zongoraver-
seny III. korcsoport II. hely
2012: 22. Nemzetközi Zongoraver-
seny - "Rome 2012" - Soloist B (25 
év alattiak) III. hely

Casablancáig repítette a római zongoraversenyen 
elért harmadik helyezése Bergl Noémit

nem mindennapi lehetőségBen volt része 
annak a huszonhét diáknak, aki a dunakeszi 
radnóti miklós gimnáziumBa jár és novem-
Ber 9-14. között strasBourgBan hazánkat 
képviselte. 

Nemcsak felnőtt képviselők ta-
nácskoznak az Európai Parla-
ment strasbourgi üléstermé-
ben, hanem diákok is lehető-

séget kapnak nézeteik megvitatására. Az 
"Európai Fiatalok Parlamentje" formájá-
ban megrendezésre kerülő találkozókon 
angolul vagy franciául jól beszélő, 16-18 
éves fiatalok vehetnek részt. Az Euroscola 
program keretében minden évben alkal-
manként körülbelül 500 uniós középisko-
lás diák ismerkedik az Európai Parlament 
munkájával. 

A diákoknak - az Európai Uniós ismere-
teken túl - tartalmilag is fel kellett készül-
niük a részvételre. A parlamenti látoga-
tás mellett pedig rengeteg színes program-
ban volt része a csapatnak, akiket Felekné 
Csizmazia Erzsébet, Szűcsné Stadler Lilla 
és Lutter Andrásné Hegedűs Ildikó tanár-
nők készítettek fel és kísértek el.

„Az egész éjszakán át tartó autóbuszos 
utazást követően november 10-én érkez-
tünk meg Svájc második legnagyobb vá-
rosába, Bázelbe. A rövid városnézést köve-
tően Freiburgba vezetett az utunk. Vasár-
nap megismerkedtünk Elzász és az Európai 
Unió egyik központjával, Strasbourggal. 
Az egyik legnagyobb élményt vitatha-
tatlanul a közel egy órás sétahajós város-
nézés jelentette. Egyébként a szállásunk 
is igazi unikum volt: a Jugendherberge 
Schloss Ortenberg az egyik legkülönlege-
sebb német ifjúsági szálló. Egy hegy tete-
jén álló, több száz éves kastélyban töltöt-
tünk három éjszakát.” – mondta Felekné 
Csizmazia Erzsébet tanárnő beszélgeté-

Euroscola 2012 – 
Radnótis diákok 
Strasbourgban

sünk során. A negyedik nap volt a legfon-
tosabb és egyben az utazás tulajdonkép-
peni célja, amikor a csoport 17 tagállam 
diákjaival együtt részt vett az Euroscola 
programon. Az egésznapos program so-
rán először az EP-képviselők helyén ülve, 
hivatásos tolmácsok segítségével előadá-
sokat hallhattak a fiatalok. Az Európai 
Parlament igazgatói bemutatták az intéz-
ményt, az Európai Uniót és ismertették a 
legaktuálisabb kérdéseket. Ezt követően a 
diákdelegációk is bemutatkoztak: orszá-
gukról, városukról és iskolájukról beszél-
tek röviden. A közös ebéd után kezdődött 
az érdemi munka: az előzetesen kiadott té-
mák megvitatására először kisebb, majd 
nagyobb munkacsoportokat alakítottak. 
A végcél az volt, hogy a közös gondolko-
dás végén minden témából szakértői jelen-
tés készüljön, amit a plenáris ülésen vitára 
és szavazásra bocsátanak. Így vált teljessé a 
parlamenti munkafolyamat modellezése.

„Az előkészített témák változatosak vol-
tak, köztük könnyebb és nehezebb kérdé-
sekkel: az Európa által képviselt értékek 
helye a világban, migráció és integráció, 
környezetvédelem és megújuló energiák, 
stb. A közös munka során a diákok köze-
lebbről is megismerhették más országbeli 

kortársaik gondolatait, az őket foglalkozta-
tó gondokat. A program további nagy elő-
nyének tekinthető, hogy a résztvevők nem-
csak újabb ismeretekre tettek szert, hanem 
idegennyelv-tudásukat is próbára tehet-
ték, hiszen a munkanyelv angol vagy fran-
cia volt. És természetesen belekóstolhattak 
a nyilvános szereplésbe is. Külön büszke-
ség, hogy az egyik munkacsoport Kontra 
Krisztián 12.a osztályos tanulót választot-
ta meg szóvivőnek. A migrációs és integrá-
ciós kérdéseket kidolgozó jelentés ismerte-
tése után Krisztián remekül válaszolt a fel-
tett kérdésekre. A radnótisok érdeklődé-
séről tanúskodik az is, hogy többször szót 
kértek és kérdeztek a képviselői sorokból 
(Szíj Bálint, Szász Zsombor).”

Az Euroscola-nap után sem tétlen-
kedtek a diákok. Hazafelé megálltak Al-
bert Einstein szülővárosában. A Baden-
Württemberg és Bajorország határán talál-
ható Ulm nemcsak nagy szülöttéről híres, 
hanem a világ legmagasabb templomtor-
nyáról is, amit véletlenül sem lehetett ki-
hagyni: 768 keskeny csigalépcsőt meg-
mászva jutottak fel a vállalkozó szellemű 
látogatók a 141 m magasan található kilá-
tóig. Az utolsó előtti napot esti augsburgi 
belvárosi séta és zenélés zárta a városhá-
za előtt. Karskó Kende és Rácz Bálint gi-
tárkísérete mellett dalra fakadt a kis csa-
pat. Az utazás hatodik napján az augsburgi 
Fuggerei megtekintése után rengeteg él-
ménnyel gazdagodva hazaindultak a rad-
nótisok.

Úgy gondolom, joggal érezhetünk büsz-
keséget dunakeszi lakosként, hiszen he-
lyi diákok ilyen jellegű uniós programban 
való részvétele eddig példa nélküli város-
unkban. A diákok részéről sok felkészü-
lést, a kísérő tanárnők részéről pedig szor-
gos szervezést igényelt, hogy ez hat napos 
szakmai és tanulmányi kirándulás megva-
lósulhasson.

Legindi Tímea
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A vendéglátó tanin-
tézmény mellett a 
Bárdos Lajos és a 
Szent István Álta-

lános Iskolák, valamint a Rad-
nóti Miklós Gimnázium négy-
négy fős csapatai az őket felké-
szítő tanárok – Kaszáné Sze-
keres Erika, Baloghné Bozsó 
Judit, Ádám Balázs és Andrá-
si Anikó – hathatós segítségé-
re és önnön szorgalmukra ala-
pozva álltak csatasorba, hogy 
megmérettessék tudásukat, 
felkészültségüket.

A házigazdai tisztet betöl-
tő Kárpáti Zoltánné igazga-
tó asszony köszöntötte a ver-
sengő diákokat, és a közön-
séget. Harangozó Katalin ta-
nárnő, a verseny moderátora 
bemutatta a zsűrit: az elnöki 
tisztet idén is betöltő Szakáll 
Lászlóné nyugalmazott iskola-
igazgatót, Borbély Emma nyu-
galmazott könyvtárigazgatót, 
Csonka Máriát, a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár igazga-
tóját, Csoma Attila helytörté-
nészt, a Dunakeszi Program-
iroda vezetőjét, és Duló Károly 
Balázs Béla-díjas filmrende-
zőt. Átadta a rendezvény fő-
védnöke, Dallos Gyula díjlo-
vagló, örökös Magyar Bajnok, 

olimpikon, városunk Díszpol-
gára üdvözletét, aki a győztes 
csapat számára Díszserleget 
ajánlott fel. 

A jubileum alkalmat adott 
a visszatekintésre. A kezde-
teket Borbély Emma, a vá-
rosi könyvtár egykori mun-
katársa idézte fel. Húsz esz-
tendeje, 1992. december 6-án 
volt a versmondó megméret-
tetés döntője és ekkor beszél-
getett Mucsa Csabáné Katival, 
a Kőrösi iskola akkori igazga-

tóhelyettesével, aki felvetette, 
hogy el kellene indítani alsó 
tagozatos diákok részvételével 
az iskolák közötti helytörté-
neti vetélkedőt, melynek házi-
gazdája a Kőrösi iskola lenne. 
Az elhatározást tettek követ-
ték, Kati a tanintézményeket 
kereste fel, Emma pedig össze-
állította a vetélkedő anyagát, 
biztosította a versengő tanu-
lóknak a szakirodalmat és se-
gédleteket. 

A gyerekek találkozhat-
tak neves, ma már legen-
dás személyiségekkel, köz-
tük Hesp Edéné Mária néni-
vel, Esch Sándor zsokéval, Béki 
Lajosnéval, akinek népviselet-
be öltözött babái a helytörté-
neti gyűjteményben láthatók. 

A Városvédő Egyesület – 
melynek elnöke Hámor József, 
titkára Borbély Emma volt, 
vándorserleget alapított, me-
lyet elsőként 1993-ban a Bár-
dos Iskola, 1994-ben az akkori 
ötös, ma Fazekas Mihály Álta-

lános Iskola, egy évvel később 
a Kőrösi iskola, ezt követően 
ismét az ötös majd 1997-ben 
újfent a Kőrösi iskola nyert 
meg. Ebben az évben már kö-
zösen vetélkedtek az alsósok 
a felső tagozatosokkal, majd, 
miután a két alapító-szerve-
ző munkahelyet változtatott, 
a szervezést és rendezést át-
vállalta Harangozó Katalin 
tanárnő, aki azóta is a mun-
káját segítő pedagógus kollé-
gáival együtt példásan lelkes, 

hozzáértő motorja a verseny-
sorozatnak. 

„Emlékek nélkül nemzetnek 
híre csak árnyék” idézte mot-
tóul Vörösmarty Mihály örök-
becsű sorait, s kezdetét vet-
te a szellemi "viadal". A csapa-
toknak bemutatkozásuk után 
a városunk nevezetességei-
ről készült fényképeket kellett 
megnevezni. A római kori em-
lékeket az ókori harci díszbe 
öltözött kőrösis Rudolf Mar-
tin 6.c osztályos tanuló érdek-
feszítő módon idézte fel. 

Ezt követően régi használa-
ti tárgyak és öltözékek felis-
merése okozott izgalmat a di-
ákok között. A csapatok egy-
egy tagja néhány nappal ko-
rábban Enyedi Lajos operatőr 
által rögzített felvételen tárlat-
vezetést tartott a Révész István 
Helytörténeti Gyűjteményben. 
A produkciókat a zsűri előze-
tesen értékelte és az "Év tárlat-
vezetője" díjat Rácz Petrának, 
a Kőrösi iskola 6.b osztályos 

tanulójának ítélte meg, aki át-
vehette a Tóth Mariska Ha-
gyományőrző alapítvány által 
felajánlott szép karórát Terbe 
Józsefné kuratóriumi tagtól.  

Dunakeszi múltjának egyik 
legkiemelkedőbb személyisé-
ge volt Révész István plébá-
nos, akinek idén ünnepli a vá-
ros születése 150. évfordulóját. 
A csapatok előzetesen felada-
tul kapták életútjának és érde-
meinek feldolgozását tablón és 
kiselőadásban. Ezt követően a 
Ki kicsoda? játék keretében is-
mert személyiségek életrajza-
it és neveit kellett összepáro-
sítani, majd záró feladatként 
a mindent eldöntő villámkér-
désekkel küzdöttek meg a ver-
senyzők.

Mindössze egy pont kü-
lönbséggel lett első a Bárdos 
iskola Ádám Gabriella, Ga-
zsi Gréta, Kiss Ákos és Pata-
ki Alexa 6.b osztályos tanulók 
"Körmendi Lajos" nevű csa-
pata s velük örvendezhetett 
Baloghné Bozsó Judit felkészí-
tő tanár. Őket követte a Rad-
nóti gimnázium "Pannon Fő-
nix", harmadikként a Kőrösi 
iskola "Kőrösi lányok" s ne-
gyedik lett a Szent István is-
kola "Hősök" csapata. 

A győzteseknek a vándor-
serleget Szakáll Lászlóné adta 
át, aki zárszavában megdi-
csérte a felkészült versenyző-
ket, Megkapták a Kőrösi iskola 
jutalmát a Lengyel István által 
készített emlékérmet, és vala-
mennyien a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár által felaján-
lott díjat, Hesp Edéné Mária 
néni Madárlátta című posztu-
musz verseskötetét, valamint 
Csoma Attilától az Önkor-
mányzat ajándék könyveit. 

Egyébiránt köszönet illeti a 
képviselő testületet a verseny 
minden szempontból színvo-
nalas megrendezéséhez nyúj-
tott anyagi hozzájárulásáért. 
Emellett a magánszemélyek, 
cégek és társadalmi szerveze-
tek is segítették, hogy a jubile-
umi vetélkedő sikeres és emlé-
kezetes maradjon.

Katona M. István
A szerző felvétele 

a hely, ahol élünk, duna-
keszi, múltBeli és jelen-
kori történetek, emBeri 
SORSOK, mIKROVILÁGUN-
kat formáló események 
sokasága. a hely, ahol 
élünk, lüktető történe-
lem. ezt megismerni, tudni, 
értékelni és gyarapítani 
mindannyiunk közös ügye. 
és a mai ifjú generációnak 
minderről számot adni 
méltó alkalom a gazdag 
hagyományokkal Büsz-
kélkedő helytörténeti és 
lakóhelyismereti vetél-
kedő, melyet immár 15. al-
KALOmmAL RENDEZETT mEG 
novemBer 24-én a kőrösi 
csoma sándor általános 
iskola. 

A hely, ahol élünk…
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Farkas Ferenc neve fogalom a zenében. Szá-
mos kitüntetése mellett – kétszeres Kos-
suth-, egyszeres Liszt Ferenc- és Erkel Fe-

renc-díjas, a Magyar Köztársaság Érdemes Mű-
vésze és Kiváló Művész – számos magyar zeneis-
kola viseli a nevét. Pályáját meghatározó hatások 
között ott találjuk a magyar népzenei elemeket, 
a klasszikus hagyományt, az olasz és általában a 
mediterrán dallamosságot, valamint a tizenkét 
fokú technikát egyaránt. Zeneszerzői életmű-
ve – több mint 700 mű – szinte valamennyi mű-
fajra kiterjed: komponált operákat, operetteket, 
baletteket, filmzenét, színpadi kísérőzenét, ze-
nekari- és versenyműveket, kamarazenét, kan-
tátákat, oratóriumokat, miséket, kórusműveket 
és dalokat.

A Dunakeszin található, a zeneszerzőről el-
nevezett zeneiskolában immár hagyomány, 
hogy Farkas Ferenc munkássága előtt tiszteleg-
ve zongoraversenyt rendeznek, ami mára már 

országos szintűvé emelkedett. „Kétévente ren-
dezzük meg névadónk tiszteletére ezt a ver-
senyt, és idén november 16-17-én már ötödször 
láttuk vendégül hat megye, a főváros és Farkas 
Ferenc nevét viselő iskoláinak legtehetségesebb 
művészpalántáit. Négy korcsoportban 35 isko-
la 95 tanulója mutatta be a két nap alatt a tudá-
sát, és büszkén állítom, a nagyon magas szín-
vonalú versengés alatt több olyan tehetséget is 
felfedezett a szakmai zsűri, akik előtt jelentős 
pályafutás állhat” – fogalmazott Ruszinkóné 
Czermann Cecília, a versenyt rendező Farkas 
Ferenc Zeneiskola igazgatónője.

Az idei gálán – melyet november 17-én ren-
deztek meg – ezúttal a verseny fővédnöke, a ze-
neszerző Svájcban élő karmester fia, Farkas 
András is részt vett, valamint a verseny első 
napját a 17 éves Ránki Fülöp gyönyörű zongo-
rajátéka zárta le hatalmas sikerrel.

„Fülöp jó példa lehet a fiatalok számára, 
hogy egy igazi tehetség már ennyi idős korá-
ra is milyen magas művészi színvonalat képvi-
sel. Kifejezetten örültem annak, hogy ezúttal a 
fiatal korosztályok is élénk érdeklődést mutat-
tak a komolyzene iránt. Úgy érzem, ebben a fel-
gyorsult világban szükségük van a harmóniá-
ra, ezért fontossá válik a modern, diszkókban 
hallható zene mellett a klasszikus művek meg-
hallgatása is a számukra” – jelentette ki az is-
kola vezetője.

Az idei zongoraverseny nemcsak a létszámá-

ban volt más, mint az eddigiek, hanem abban 
is, hogy a főtámogató, a Roland East Europe-
cég jóvoltából az interneten élőben is követhető 
volt valamennyi fiatal zongorajátéka.

„Nagyon jó kezdeményezésnek tartottam 
ezt, ugyanis egyrészt így a világhálót sűrűn 
használó fiatalokhoz is eljutottak Farkas Fe-
renc művei, másrészt így azon gyermekek hoz-
zátartozói is élőben izgulhatták végig a ver-
senyt, akik a távolság miatt nem tudtak a hely-
színre eljutni” – árulta el Czermann Cecília.

Persze, az igazsághoz az is hozzátartozik, 
hogyha eljöttek volna Dunakeszire, vélhetően 
akkor is az internet segítségével nézhették vol-
na végig a színvonalas versenyt.

„A mostani rendezvény egyértelműen bebi-
zonyította, a verseny szó szerint kinőtte a hang-
versenytermünket. Szívmelengető volt látni, 
hogy a gálakoncerten például még a lépcsőház 
is teljesen megtelt, ahol a világháló segítségével 
kivetítőn követhette mindenki a műsort. Úgy 
tűnik, igény van a városban a színvonalas, mi-
nőségi komolyzenei koncertekre, éppen ezért 
kellene már egy megfelelő hangversenyterem 
Dunakeszin” – ecsetelte az igazgatónő.

- molnár -

immár ötödik alkalommal rendezték 
meg a farkas ferenc zongoraversenyt 
a kétszeres kossuth-, egyszeres liszt 
ferenc- és erkel ferenc-díjas magyar 
zeneszerző nevét viselő zeneiskoláBan 
dunakeszin. a megmérettetésen 95 gyer-
mek vett részt az ország hat megyéjéBől 
és a fővárosBól, és a fantasztikus zenei 
élményt első ízBen lehetett élőBen meg-
tekinteni az interneten.

Komolyzene fiataloknak  
– élőben az interneten

Az iskola névadójának, Farkas Ferencnek 
Svájcban élő fia, Farkas András is részt vett a gálán 

kotóak hívjuk, de bizony vannak, akik bőven 
megütik a művészet színvonalát, igazi művészi 
élményt kínálnak. A pinceszínház is egy ama-
tőr műhely, de az ott folyó színészi munka nem 
amatőr teljesítmény. Ötvenkét éve működik, 
művészi színvonalának köszönhetően, országo-
san elismert a társulat. 

– A művelődési központ kiállítótermében 
Duló Károly Balázs-Béla-díjas filmrendező, 
tehát egy professzionális művész képeit látták 
vendégül.

– Itt egy fotókiállítását láthattunk Kínáról. A 
21. századi Kína mellett azokat a pontokat pró-
bálta megtalálni, amit nálunk népi kultúrának 
hívnak. Múlt és jelen, a sajátságos, egzotikus tá-
jak, az ősi kultúra, a mindennapi élet apró rez-
dülései varázsolják el a látogatót, vágyat keltve, 

hogy egyszer majd a valóságban is megtekint-
hesse e különös világot. 

– Milyen más programok voltak a művészeti 
napok keretében?

– A színházi produktum mellett megjelentek a 
gyermekszínházi előadások, az oktatáshoz kap-
csolódó zongorahangverseny a Farkas Ferenc 
művészeti iskola rendezésében, sajnos a műve-
lődési központ nem is tudott helyet adni neki. 
Ugyanott kiállításokat rendeztek. Bérletes elő-

adás keretében délszláv est, sváb bál a nyugdí-
jas klubban, ami megint egy másik nemzetiséget 
mutatott be. Az irodalmi szalonunk is közked-
velt. Megpróbáltuk úgy összeállítani a progra-
mokat, hogy megfizethető és kifizetődő legyen. 
És így, ezekkel a rendezvényekkel is küzdünk a 
betelepült város megnevezés ellen, ápoljuk, meg-
őrizzük a hagyományainkat, tradícióinkat. 

V. I.

Folytatás a 22. oldalról

Dunakeszi Művészeti Napok – Őrizni a város hagyományait
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azon már egy pillanatra 
sem csodálkozhatunk, 
hogy feke pál képtelen 
LEÁLLNI, A DUNAKESZIN 
élő színész-énekes mIN-
dig kitalál valamit. ha a 
sors úgy hozza, jézus-
ként játszik a színpadon, 
ha kell, énekesként 
járja az országot, vagy 
éppen zenekart alapít és 
lemezt ad ki. most éppen 
üzletemBerként doB 
piacra egy olyan ter-
mékcsaládot – cd, Bor, 
csokoládé és pálinka –, 
amely egyértelműen a 
minőséget képviseli.  
az év legszenteBB 
ünnepének tartja a ka-
rácsonyt, amire a renge-
teg teendője mellett is 
hetek óta készül. 

Feke Pál: „A karácsony 
a legfontosabb ünnep”

A színész-énekes az élet legtöbb területén szeretne maradandót alkotni
– Önnel kapcsolatban adja 

magát az a legkevésbé sem 
frappáns kérdés: vajon miként 
készül a Karácsonyra Jézus 
Krisztus megformálója…

– Bármilyen hihetetlenül 
hangzik, de amióta Jézust ala-
kíthatom a Madách Színház-
ban, mintha másként élném 
át a számomra legfontosabb 
ünnep valamennyi pillanatát. 
A harmóniáról, a szeretetről, 
az egymásra való figyelemről 
szól minden. Gyermekkorom-
tól kezdve már hetekkel koráb-
ban készültem a Karácsonyra, 
ám amíg korábban kapni volt 
jó az ajándékokat, most már 
adni szeretek a szeretteimnek. 
Nagyon jó érzés meglepni őket, 
semmi sem tudja elvenni azok-
nak a pillanatoknak a varázsát, 
amikor örömet látok a család-
tagjaim arcán.

– A külsőségekre is odafigyel 
ilyenkor?

– Természetesen, hiszen már 
hetek óta vásárolgatok a szeret-
teimnek, valamint a kertem-
ben már feldíszítettem az öreg 
fenyőt, amely kivilágítva már-

már az ünnepek pillanatát idé-
zi fel a számomra, amikor a 
nagy pörgésből hazaérek.

– Hogy pörög, az már nem 
meglepő, hiszen fellépésről fel-
lépésre jár, hol színpadi szerep-
ben, hol pedig énekesként talál-
kozik a közönséggel. Ám mind-
ez nem volt elég, hiszen komoly 
üzletemberként is jelen kíván 
lenni az emberek mindennap-
jaiban.

– Évekkel ezelőtt a szín-
ház egyszer csak hozta nekem 
Egert, Eger hozta a barátságot, 
és ez a barátság hozta nekem a 
borászat és a borászok igazi vi-
lágát Az elmúlt néhány évben 
az életem fontos részévé vált a 
borászat is. Több évnyi előké-
születet követően döntöttem 
el, hogy egy igazi, minőségi ne-
dűvel is megpróbálom ugyan-
azt a minőséget biztosítani az 
emberek számára, amit az élet 
más területén megszoktak tő-
lem. Az első bort éppen ezért 
az egri borvidék egyik legelis-
mertebb borászával, Bolyki Já-
nossal készítettük el. Dehogy 
a jó magyar bor mellé magyar 

slágerek is szóljanak, a száraz, 
vörösbor mellé kiválóan illik 
az új lemezem, melyet az új ze-
nekarommal, a Paul&Hód for-
mációval alkottunk meg egye-
di, csak ránk jellemző akuszti-
kus hangvételben. Egy férfi-nő 
közti kapcsolat olyan sokféle 
lehet. A lemez ezt is megmutat-
va tart tükröt mindannyiunk 
elé és szól emberi viszonyokról, 
szerelemről, hitről, csalódásról, 
szenvedélyről. Ezzel már kész 
is a Paul&Hód termékcsalád 
fele, ami már most is kapha-
tó, és nemsokára készen lesz a 
csokoládénk, illetve a prémium 
pálinkánk is. Ez lesz „Az első 
harapás” a részünkről, ame-
lyet reményeink során még sok 
fog követni. Mivel közel a Ka-
rácsony, Dunakeszin is keres-
tünk és találtunk egy minősé-
gi helyet, a Bormánia üzletet, 
ahol a termékcsaládot ünne-
pi díszcsomagolásban, elérhető 
áron akár ajándékként megvá-
sárolhatja bárki. 

– Honnan jött ez a név, hogy 
Paul&Hód? A Pault még ér-
tem…

– Mint említettem, Eger ba-
rátságot is hozott a számomra, 
és az egyik "könnyesre nevetős" 
este Csabával és Gézával "sza-
badította" rám ezt a kedves fi-
gurát, a hódot, akivel örök szö-
vetséget kötöttem. Ebből lett a 
Paul&Hód, ami nem csak egy 
termék, sokkal inkább egy stí-
lus, amely játékos és egyedi. A 
bortól a csokoládén át a zené-
ig mindenhol ugyanazt kere-
si szüntelenül: a magas élveze-
ti értékkel párosuló egyedisé-
get, gondosságot és a különle-
ges megoldásokat.

– Meglepődnék, ha a lemez 
megjelenésével együtt már 
nem lenne úton a zenekar. Van 
igény erre a műfajra?

– Már túl is vagyunk az első, 
telt házas bulin Székesfehérvá-
ron, és az Országos Színházi 
Lemezbemutató Turné, ahogy 
mi hívjuk, nyárig zakatol majd 
tovább. Nagyon remélem, hogy 
Dunakeszin is megmutathat-
juk magunkat.

- molnár -
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Borok és más finomságok

Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor
Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok

Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben
Tel.: 27/632 794 Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

Decemberben vasárnap is nyitva vagyunk!
www.bormania.hu

Egyedi ajándékcsomagok 
széles választékban kaphatók, összeállíthatók!

Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

Egy olvasóm írta, 
hogy több diplomá-

ja is van, csak az angol 
nem megy neki. Kb. 30 
éve próbálja már megta-
nulni, többször is neki-
kezdett. 

Az idegen nyelve-
ket nem úgy kell tanul-
ni, mint a matekot vagy 
a történelmet.  Bicikliz-
ni is megtanultunk. Ki-
csit másképpen kellett 
tanulni, mint az iskolai 
tantárgyakat. Amikor 
kerékpározni tanultam, 
elég volt egy rossz moz-
dulat, és máris elestem, 
bevertem a kezem, meg-
ütöttem a lábam. Úgy 

könnyű volt megjegyez-
ni, hogy nem jól csinál-
tam. 

A nyelvtanulásnál nem 
ütjük be sem a kezünket, 
sem a lábunkat, ha rossz 
módszerrel tanulunk, 
csak nem haladunk, ha-
nem kínlódunk, és úgy 
érezzük, nincs nyelvér-
zékünk. 

Sokkal könnyebb akár 
az angol, akár a német, 
mint a matek, mert ha 
kimarad a mondatból 
egy-két szó, attól még 
megértik. Például a „Két 
sört kérek!” helyett a 

„Két sört!”  ugyanúgy 
megértik. 

Ezzel nem azt aka-
rom mondani, hogy ele-
ve hibás mondatokat ta-
nuljon meg. Mindössze 
arra kérem, hogy ne ret-
tegjen attól, ha hibázik. 
Az angol a matekhoz ké-
pest könnyen megtanul-
ható. Ha nehéznek érzi 
az angolt, akkor rossz 
módszerrel tanulja. Te-
gye könnyebbé. Tanul-
ja meg a szavak kiejtését 
a jelentésükkel együtt, 
és ne különálló szavakat 
tanuljon, hanem kész 
mondatokat.

Nehéznek érzi az angolt? 
Akkor rossz módszerrel tanulja.

Neményi András
(angolul, németül, 
oroszul, olaszul és 
franciául beszél,
a RIAN 4 YOU 

Nyelviskola alapítója)

További hasznos 
nyelvtanulási tippeket 

talál a honlapon: 
www.

nyelvmesternyelviskola.hu 
és a blogon: 

www.nyelvmester.hu
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Talán azért nem takarítunk 
meg rendszeresen, mert 
úgy érezzük, felesleges ki-

sebb összegekkel bajlódni. Pedig 
ha átmenetileg nincs szükségünk 
minden bevételünkre, érdemes 
egy részét félretenni, hogy idővel 
nőjön az értéke, illetve egy várat-
lan kiadás esetén is segítség lehet 
a „vésztartalék” képzése – tudtuk 
meg Tatár-Kis Balázstól, az OTP 
Bank dunakeszi fiókjának veze-
tőjétől.

A lakosság nagy része számára 
a biztonság és a rugalmasság a két 
legfontosabb szempont a megta-
karítási termékválasztás során. 
Na de milyen megtakarítási for-
mát érdemes választani?

Az ideális megtakarítási for-
ma kiválasztásánál meghatáro-
zó lehet, hogy milyen korban, 
élethelyzetben vagyunk, mekko-
ra kockázatot szeretnénk vállal-

ni, és persze, hogy milyen közép- 
illetve hosszú távú céljaink van-
nak. 

Amennyiben képesek vagyunk 
havonta akár csak pár ezer fo-
rintot félretenni, akkor érde-
mes olyan formát választanunk, 
amely a rugalmas hozzáférés 
mellett jutalom kamattal díjazza 
a rendszeres megtakarítást.

Ha nyitottak vagyunk a pénz 
lekötésére, akkor a legkiszámít-
hatóbb befektetéseknek a bank-
betétek, számítanak. A fix kama-
tozású bankbetéteknél a kamat a 
futamidő végéig változatlan. 

Számos pénzintézet kínálatá-
ban megtalálhatók az úgyneve-
zett kombinált megtakarítási le-
hetőségek is, amelyek – ahogy 
nevük is jelzi – többféle megta-
karítási lehetőséget egyesítenek. 
Az ilyen termékek általában egy 
rövid futamidejű lekötött betét-

ből, valamint egy hosszabb távú 
megtakarítási lehetőségből áll-
nak. Ezeknek a termékeknek az 
előnye az, hogy egyszerre több-
féle takarékoskodási lehetőséget 
ötvöznek, ráadásul oly módon, 
hogy a rövid távú betéti részük 
még az akciós betétekhez képest 
is magasabb kamatot kínál. 

Fontos ugyanakkor megismer-
ni a termék minden feltételét, s 
nem csak a néhány hónapra szó-
ló magas kamat alapján dönteni 
– figyelmeztet minket Tatár-Kis 
Balázs.

Az év vége közeledtével érde-
mes odafigyelni az adóoptima-
lizálást támogató megtakarítási 
formákra is, mert előre tervezés-
sel és egy kis odafigyeléssel jelen-
tős összegekkel növelhetjük meg-
takarításainkat.

A megtakarítás elkezdése so-
hasem késő. Tekintse meg az 

OTP Bank Téli Megtakarítási 
Programjának ajánlatait. 

Jelen hirdetés nem minősül 
ajánlattételnek. A tájékoztatás 
nem teljes körű, a részletes felté-
telekről a www.otpbank.hu ol-
dalon és a Dunakeszi, Barátság 
útja 29. szám alatti fiókunkban 
tájékozódhat.

A betéti szerződés részletes le-
írása és minden további informá-
ció megtalálható az OTP Bank 
fiókjaiban és honlapján közzé-
tett vonatkozó üzletszabályzat-
okban és hirdetményben. www.
otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 
6666 • 06 40 366 666
Dunakeszi, Barátság útja 29. 
szám alatti fiókunk nyitva tar-
tása: Hétfő: 07:45-17:00, 
Kedd– Péntek: 07:45-16:00

magyarországon a hosszú távú pénzügyi tervezés sajnos egyelőre kevésBé elterjedt. az otp öngondoskodási index 2012-es 
iv. mérésének adatai szerint, az emBerek keveseBB, mint fele készít magának pénzügyi tervet a következő hónapra, alig 
negyedrészük tervez a következő évre, és csupán 12%-uk gondol 5 évnél hosszaBB távra. 

MEGTAKARÍTANI soha sem késő

dunakeszi egyik legje-
lentőseBB közössége 
a 12 éve tevékenykedő 
rotary kluB, melynek 
tagjai hosszú évek óta 
önzetlenül segítik a rá-
szorulókat, ösztöndíjjal 
támogatják a tehetséges 
tanulókat. a minap a 35. 
születésnapját ünneplő 
gödi topház speciális 
otthon lakóit 2 ezer 
tányérBól és evőeszköz-
Ből álló étkészlettel 
ajándékozták meg.

A Rotary Klub kül-
detéséhez híven 
igyekszik támoga-
tást nyújtani a rá-

szoruló, bajbajutott embertár-
sainknak. Társadalmi felelős-
ség vállalásunk jegyében ki-
emelt figyelemmel kísérjük a 
gödi TOPhÁZban élők sorsát, 
akik élethelyzetén három éve 
pl. egy lépcsőlift ajándékozá-

sával igyekeztünk segíteni - 
tájékoztatott Horváth Judit, a 
Dunakeszi Rotary Klub soros 
elnöke, aki a nagy örömmel 
fogadott ajándékot november 
12-én adta át Formanek Ta-
másnak.

Az intézmény igazgatója kö-
szönetét és elismerését fejez-
te ki, hogy a dunakeszi klub 
nemcsak anyagilag támogat-

ja az otthonban élőket, hanem 
partner a sikeres társadalmi 
integráció elősegítésében is. - 

A klub tagjai több rendez-
vényünkön is részt vettek. 
Számos közös programunk 
közül szeretném kiemelni 
az idei Dunakeszi Feszt ren-
dezvény-sorozatot, melyen a 
Rotary Klubbal közös sátor-
ban mutatkozhattunk be a 

nagyközönségnek - hallhat-
tuk Formanek Tamástól, aki 
az otthon lakói nevében is kö-
szönetet mondott a kétezer 
darab étkészletért, mely na-
gyon nagy segítséget jelent az 
intézmény újrainduló kony-
hájának. 

V. I.
Fotó: KesziPress

Rotary Klub segítsége a gödi ToPhÁZnak



31Dunakeszi Polgár

olvasónk egy furcsa párbeszédnek volt tanúja a kórház sürgősségi részlegén. följelentéssel fenyegette valaki azt az orvost, aki egy hete 
kibocsátotta hozzátartozóját a kórházból. a vizsgálatok során kiderült, hogy egészen más természetű betegség miatt szállította a men-
tő a beteget kórházba, mint amivel korábban kezelték. amilyen hangos volt a hozzátartozó gyalázkodása, annyira  maradt el az elnézés ké-
rés az orvostól. mit tehet ilyen esetben a becsületében, szakmai tisztességében megvádolt orvos – kérdezem a dunakeszi polgár állandó 
egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu   honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, 
szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. 
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  

Szívelégtelenség ambulanciákról ol-
vasott egyik olvasónk. Tulajdonkép-
pen mit értünk szívelégtelenség alatt 
és mit várhatunk ezektől az ambu-
lanciáktól  – kérdezem a Dunakeszi 
Polgár állandó egészségmegőrzési 
tanácsadóját, Dr.Metz Edit angio-
lógus, belgyógyász, kardiológus 
szakorvost .

– Amikor a szív nem képes a szer-
vezet tápanyag és oxigén igényét kielé-
gítő mennyiségű vért pumpálni, akkor 
beszélünk szívelégtelenségről. Tipikus 
esetben ez a krónikus betegség, las-
san, fokozatosan alakul ki.  A szív el-
kezd egyre gyorsabban verni, izomzata 
megvastagszik és a kamrák jobban ki-
tágulhatnak, hogy több vért tudjanak 
befogadni. Nemzetközi adatok alapján 
a felnőtt lakosság mintegy 3%-a szen-
ved szívelégtelenségben - a szív nem 
győzi a ráháruló munka végzését, a víz 

felhalmozódik a szervezetben, lábda-
gadás, nehézlégzés, máj megnagyob-
bodás lehet többek között, a tünete -, 
azonban a 65 év fölöttiek körében a 
betegség megjelenése eléri a 10%-t is. 
Az elmúlt 15 év terápiás sikerei ellené-
re a betegség egyre súlyosbodik és ma-
gas halálozású. Legsúlyosabb esetben 
a betegek fele egy éven belül meghal, 
de az enyhébb eseteknél is csak a be-
tegek 50 százaléka éli túl a 4 évet. „A 
szívelégtelenséggel kórházba felvet-
tek 30%-ánál megfelelő gyógyszeres 
kezeléssel, a beteg gondozásával elke-
rülhető lenne az intézményi gyógyítás 
és a rehospitalizáció”- mondja a szív-
elégtelenség hazai készített interjúban 
Tomcsányi János professzor. 

– Ezt végzik a szívelégtelenségi am-
bulanciák…

– Ezt végeznék, de jelenleg a hazánk-
ban működő 5-10 szívelégtelenség am-

bulancián a szívelégtelenségben szen-
vedők alig 10%-át, mintegy 5-6000 be-
teget gondoznak. A szívelégtelenség 
gondozás hatékonyságát elemző kont-
rollált, vizsgálatok azt mutatták, hogy 
elsősorban a specializált gondozás ré-
vén a betegek halálozása 16-25%-kal, 
szívelégtelenség miatti kórházi keze-
lés 26-31%-kal csökkent. A szívelégte-
lenség ambulanciák működésének ha-
tékonyságát firtató nagy tanulmányok 
elsősorban előrehaladottabb, már elő-
zetesen kórházban kezelt, illetve első 
vizsgálatkor súlyosabb funkcionális 
stádiumú betegeken bizonyították azt.  
A gond az, hogy amíg Svédországban a 
gondozást elsősorban igénylő, előreha-
ladottabb szívelégtelenségben szenve-
dő betegek mintegy 90%-át, Olaszor-
szágban több, mint 50%-át gondozzák, 
Magyarországon ez az arány néhány 
százalék körülinek becsülhető.

– Mire számíthatunk, mit tehe-
tünk?

– Számos szívelégtelenséghez veze-
tő rendellenességet nem lehet vissza-
fordítani, azonban bizonyos esetek-
ben egyszerűen kezelhető probléma 
áll a háttérben. Az életmód változta-
tásai, többek között a rendszeres moz-
gás, a csökkentett sóbevitel, a stressz 
és a depresszió kezelése, a súlyfölös-
leg leadása mind hozzájárulhat a szív-
elégtelenség romlásának megelőzé-
séhez, és az életminőség javításához.  
A szívelégtelenség elleni legjobb vé-
dekezés az, ha megelőzi vagy kezelteti  
a betegség kialakulásának rizikófakto-
rait, illetve kezeli a háttérben álló be-
tegségeket, így a koszorúsér betegséget, 
a magasvérnyomást, a koleszterin szin-
tet, a cukorbetegséget és az elhízást. 
Fontos, hogy néha feltegye magának  
a kérdést: Hogy vagy szívem?

Hogy vagy szívem?



A fent említett, Új 
Széchenyi Terv ke-
retein belül elnyert 

uniós támogatást a vállal-
kozás egy nagyobb hor-
derejű beruházás kapcsán 
használta fel. A projekt po-
zitív elbírálásának ered-
ményeképp rendelkezésre 
álló 71 919 651 Ft a beruhá-
zás összköltségének 30%-
át tette ki, míg a fennmara-
dó, még szükséges 70%-ot 
a gazdasági társaság maga 

szolgáltatta. Az új kereske-
delmi egység egy bemutató-
teremből, egy irodaépület-
ből és egy raktárépületből 
áll, de a beruházás a tevé-
kenység végzéséhez nélkü-
lözhetetlen kellékek és be-
rendezések (mint például 
polcrendszerek, targoncák, 
reklámelemek) beszerzését 
is tartalmazta. 

A projekthez kapcsolódó-
an olyan kiegészítő szolgál-
tatásokat is igénybe vehe-

tett a vállalkozás a pályázat 
biztosította lehetőségeknek 
köszönhetően, mint válla-
lati stratégiai- és marketing 
tanácsadás, melyek műkö-
désoptimalizálást, hatéko-
nyabb értékesítési folya-
matokat és csatornákat tet-
tek elérhetővé. A dunakeszi 
fejlesztés mellett a pályáza-
ti projekt költségvetésében 
a cég halásztelki üzletének 
informatikai fejlesztése is 
helyet kapott.

töBB mint 70 millió forintos európai uniós vissza nem térítendő 
támogatás segítségével nyitotta meg új áruházát a cu-impex kft. 
dunakeszin az új széchenyi terv keretein Belül kiírt 
kmop-1.2.1.-10/B kódjelű, „komplex vállalati technológiafejlesztés 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára” elnevezésű pályázat 
sikeres elnyerésével.

Új kereskedelmi egység létesítése 

A CU IMPEX KFT-NÉL

Bővebb információ:

CU-Impex Kft.
Boross Gábor

ügyvezető
E-mail.: cuimpex@

cuimpex.hu

Arkánum X Bt.
Orémus Eszter

PR és Marketing munkatárs
oremus.eszter@arkanum.hu

06 20 610 8128

ünnepélyes keretek között, novemBer 30-án adták át a regionális 
príma díjakat és a regionális príma különdíjakat, hat-hat kategó-
riáBan. a közép-magyarországi regionális príma díj 2012 nyertesei 
között volt – az építészet és építőművészet kategóriáBan – póczik 
róBert, aki 1994 óta él dunakeszin, itt van építész irodája, és sok 
családi házat, társasházat tervezett az elmúlt csaknem húsz évBen 
dunakeszin és környékén.

Póczik Róbert gimná-
ziumi tanulmánya-
it követően, 1986-ban 
nyert felvételt a Buda-

pesti Műszaki Egyetem Építész-
mérnöki Karára, az ötödik év-
folyam egy félévét, ösztöndíjas-
ként, a Bécsi Műszaki Egyetem 
Építészkarán töltötte, és 1992-
ben a Lakóépület-tervezési Tan-
széken diplomázott. Diploma-
munkája kiváló minősítést ka-
pott. A diploma megszerzését 
követően az Építészmérnöki Kar 
doktorandusz szakára jelentke-
zett, ahol 1993-94-ben kitűnő ta-
nulmányi átlageredménnyel tel-

jesített, miközben elkezdte ma-
gántervezői munkáját is.

- 1992-től kezdve Kerényi Jó-
zsef mellett építész munkatárs-
ként tanulhattam tovább a szak-
mát és megismerhettem az alko-
tó építész gondolkodását és fele-
lős gondoskodását – vall magáról 
a kitüntetett. - Több családi ház, 
középület, emlékmű tervezésében 
vehettem részt, melyek közül a két 
legjelentősebb a Budapesten, a ke-
leti várlejtőre tervezett „Ybl villa” 
és Sopronban, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Közgazdaságtu-
dományi Karának Erzsébet utcai 
új campusa.

Regionális Príma Díjban 
részesült Póczik Róbert  

Póczik Róbert 1994-ben költö-
zött Dunakeszire, itt alapított csa-
ládot, feleségével négy gyerme-
ket nevel. Saját építész irodáját a 
városban hozta létre. Kezdetben 
egymaga dolgozott, később pedig 
több építész kollégája is segítette 
tevékenységét. Munkái legjelen-
tősebb részét a lakóépületek ter-
vezése tette ki. 2010-ben, egy oszt-
rák céggel közösen, az ausztriai 
Gröbmingben tervezett társashá-
zat. A lakóépületek mellett köz-
épületeket (12 tantermes általános 
iskolát, nyelviskolát, üzletházakat, 
élelmiszer-áruházat), ipari épüle-
teket (kisebb üzemeket, raktára-
kat) is tervezett.

- Több mint hatszáz család él az 
általam tervezett lakóépületekben 
– mondja Póczik Róbert. - Nagy 

örömömre a lakásokban a csalá-
dok, a bennlakók visszajelzései 
szerint, igazi, jól funkcionáló ott-
honra találtak. Mindig töreked-
tem, a jogszabályok és helyszíni 
adottságok keretei között, ügyfe-
leim egyedi igényeinek teljes körű 
kielégítésére. Igyekeztem gazdasá-
gosan megépíthető és gazdaságo-
san üzemeltethető, fenntartható 
és a környezetbe illeszkedő épüle-
teket tervezni. Alkotó emberként 
igyekszem szolgálni a közösséget 
– vall ars poeticájáról.

A gratulációt szerényen fogadó 
jeles építész a Príma Díjat szak-
mai tevékenysége egyik legszebb 
elismerésének tartja, mely na-
gyon kedves karácsonyi ajándék 
számára 

(Vetési) 

Az építész munkáit 
az országhatáron túl is elismerik 
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Barangoló az eu tagországaiBan című rovatunk néhány ország 
téli képeivel kíván olvasóinknak Boldog ünnepeket! a szerk.
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a dunakeszi kinizsi futsal csapatának szakmai irányítását a román válogatott spanyol szövetségi kapitánya, 
TOmAS RIVERA AmOROS VETTE ÁT, AKI A KLUbbAL novemBer 16-án írta alá a 2013 május végéig szóló szerződését. A VILÁG 
egyik legkiválóBB szakemBere a román nemzeti válogatottal az idei európa-Bajnokságon a negyed döntőig mene-
telt, előtte 2010-Ben ő irányíthatta a futsal világválogatottat is. az nB ii-es kinizsi új vezetőedzője jó esélyt lát 
arra, hogy dunakeszi feljusson az nB i-Be.

Városunk együttesének spanyol 
mestere az első közös edzés 
után lapunknak nyilatkozva el-
mondta: érzékelhető a játéko-

sok képessége közti különbség, de így is 
alkalmasnak tartja a csapatot a feljutás-
ra. A szakmai munkában számít a korábbi 
vezetőedzőre, Fehér Zsoltra, akit játékos-
ként is az együttes egyik erősségének tart. 

A román és a spanyol futsal bajnokság-
hoz viszonyítva a magyar mezőnynek bő-
ven van pótolni valója – mondta Tomas 
Rivera Amoros, aki szerint ebben az össze-
vetésben csak a győri csapat „rúghat 
labdába.” – Nagyon nagy a különb-
ség, amit az is mutat, hogy a spanyo-
loknál az első és a másodosztályban 
már 15-17 éve profi csapatok szere-
pelnek – tette hozzá a szakember, aki 
reményét fejezte ki, hogy munkájá-
val hozzájárul a Kinizsi és a magyar 
futsal felemelkedéséhez.  

Vincze Ottó nagy megtiszteltetés-
nek tartja, hogy egy ilyen kvalitású 
profi szakember elvállalta a csapat 
irányítását. – Az ő jelenléte nagy le-
hetőség mindannyiunk számára, so-
kat tanulhatunk tőle – mondta a magyar 
labdarúgás egyik kiválósága, aki szerint az 
első edzés után az is látszik, hogy „nem ör-
döngösségekről és csodákról van szó, ha-
nem egyszerű dolgokról, amiket nagysze-
rűen kell megoldani.” - Ha így dolgozunk, 
akkor az az eredményben is megmutatko-
zik. Amikor a Barcelonában játszottam, 
ott is az alapvető gyakorlatokat csiszoltuk 

Spanyol edző irányítja 
a Dunakeszi Kinizsi futsal csapatát

Az új mester Vincze Ottó és Horváth Ferenc társaságában

Szíjjártó Péter csapatkapitány

a tökéletességig. A 
mennyiség minős-

séggé, szórakoztató örömfocivá formáló-
dik. Ilyen játékkal szeretnénk megörven-
deztetni a Kinizsi lelkes közönségét, mely-
nek buzdítása, lelkesedése magával raga-
dó. Amikor a Fradiban játszottunk, ott 
volt ehhez hasonló hangulat. Öröm itt fut-
ballozni – mondta Vincze Ottó. 

Fehér Zsolt, a csapat korábbi vezetőedző-
je nagyon sportszerűen nyilatkozott az új 

mester érkezéséről, aki-
től azt várják, hogy so-
kat lendít a csapaton. 
– Fejlődni szeretnénk, 
ezért van új edzőnk, 
ezért érkezett Tomas 
Rivera Amoros. Bízom 
az együttes fejlődésé-
ben, a bajnokság meg-
nyerésében. 

Szijjártó Péter csa-
patkapitány, a duna-
keszi futsal „atyja” óri-
ási lehetőségnek tartja, 
hogy Európa egyik leg-
jobb edzője irányítja a 
csapat szakmai mun-
káját. – Ezzel az egész 

magyar futsal társadalom jól jár, sokat ta-
nulhatunk tőle. A csapatkapitány a jövő-
beni célok között elsőként a legjobb ered-
mény elérését nevezte meg. - Minden ver-
senyt meg kell nyerni! Az én eredeti cél-
kitűzésem az volt, érmet nyerjünk, mint 
tavaly. Horváth Ferinek viszont van egy 
„megszorító érve”, hogy az ő vitrinjében 
már van mindenféle érem, kupa, de NB II-
es futsal aranyérme még nincs. Ezt is sze-
retné begyűjteni. Úgyhogy innentől kezd-
ve a dolog eldőlt – mondta sejtelmes mo-
sollyal az arcán Szijjártó Péter. 

Tomas Rivera Amoros irányításával a 
csapat folytatja menetelését a nagy célhoz 
vezető úton, melyen óriási küzdelemben 
a „Dunakeszi arénában” legyőzték a nagy 
rivális Ferencvárost is. A DREAM TEAM 
ellen pedig gólzáporos, 34-1-es győzelmet 
arattak, de utána idegenben sem jelentett 
gondot az ELTE skalpjának begyűjtése. 
A bajnoki tabellát a 33 pontos Külker SC 
vezeti, mögötte mindössze két ponttal le-
maradva a 2. helyen áll a Kinizsi, melynek 
egészen brilliáns, 126-42 a gólaránya. 

A jelek szerint „aranyos év” elé néz a du-
nakeszi futsal alakulat…

Vetési Imre

Fehér Zsolt
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a világ – és európa-Bajnoki ezüstérmes, kilencszeres magyar Bajnok, kétszeres Bek- és európa-kupa győztes vízilaB-
DÁZÓ dr. Budavári imre az 1980-as évekBen a sportág rajongóinak kedvence volt. egy-egy remek húzása, gólja után 
nevét skandálta a sportuszoda közönsége. az egykori világklasszis sportoló Budapestről költözött dunakeszire, 
aki gyerekkoromBan, a Budai vizivárosBan szomszédom volt. ma már, mint két dunakeszi polgár, a város sportis-
kolájáBan, a kőrösi csoma sándor általános iskoláBan Beszélgettünk. 

Az egykori világklasszis 
sportoló Budapestről 
költözött Dunakeszire.

– Hány éves korodban és 
milyen késztetésre mentél le 
az uszodába?

– Édesapám és bátyám is ví-
zilabdázó volt, úgy 8 éves le-
hettem, amikor a bátyám le-
vitt a Császár Uszodába azért, 
hogy a vízzel ismerkedjem és 
tanuljak meg úszni. Kb. 10 
éves lehettem, amikor a „hí-
res” Medve utcai Általános Is-
kolába vízilabdásokat jöttek 
toborozni a KSI-ből. Jelentkez-
tem és a sikeres felvétel után, 
az azóta híressé lett „Szécsi” 
iskolába kerültem úszóként. 
Az úszást azonban túl mono-

tonnak éreztem, ezért átmen-
tem vízilabdázni. 

– 1975-ben – 19 évesen – már 
a Vasas bajnokcsapatának 
tagja voltál, 21 évesen meghív-
tak a válogatottba. Mi volt re-
mek eredményeid „titka”?

– Titkot nem tudok elárulni, 
mert ilyen nincs. Csak azt tu-
dom válaszolni erre a kérdés-
re, hogy nagyon szerettem ví-
zilabdázni és megtettem min-
dent annak érdekében, hogy 
a lehető legjobb teljesítményt 
tudjam nyújtani.

– 1982-ben, az Ecuadorban 
rendezett VB-n 13 gólt dobtál, 
s ezzel oroszlánrészt vállaltál 
az ezüstérem megszerzésében. 

Benne volt az akkori csapat-
ban az aranyérem megnyeré-
sének lehetősége is?

– Tulajdonképpen fél óráig 
világbajnokok is voltunk, mert 
a döntő mérkőzés utolsó pilla-
nataiban lőtt gólunkat megad-
ták a játékvezetők, de a szovje-
tek ebbe nem nyugodtak bele 
és a versenybírósághoz fordul-
tak, mondván a gól időn túl 
esett. Akkor még nem volt vi-
deó, hogy ki lehessen deríte-
ni az igazságot, így a verseny-
bíróság tagjainak döntésére 
kellett hagyatkoznunk. Tudni 
kell azt, hogy szabály szerint, 
ha a lövő játékos kezét elhagy-
ja a labda és lövés közben, azaz 
amikor a labda már a levegő-
ben repül, letelik a játékidő, 
akkor, ha a labda a gólvona-
lon túlra jut, akkor az érvényes 
gólnak számít. Nos a verseny-
bíróság tagjai 3:2 arányba úgy 
ítélték meg, hogy a játékidő be-
fejezését jelző dudaszó azelőtt 
szólalt meg mielőtt a mi lövő 
játékosunk kezét elhagyta vol-
na a labda, így a gól nem volt 
érvényes és nem mi lettünk az 
aranyérmesek.

– 1983-ban, remek eredmé-
nyeid alapján, az év játéko-
sává választottak. Ez a cím  a 
sok  kiemelkedő tudású játé-
kos között különösen szép el-
ismerés, de az 1984-es évi tel-
jesítményed sem marad el az 
előző évitől.  

– Az 1984-es év különösen 
fájó nekem, mert az ismert po-
litikai döntés miatt nem me-
hettünk el a Los Angelesi 
Olimpiára, pedig aranyesélyes 
csapatunk volt, a felkészülési 
mérkőzéseken az összes csapa-
tot, beleértve a későbbi olimpi-
ai bajnok Jugoszláviát is impo-
náló fölénnyel vertük.

– 1985-ben világklasszis já-
tékosként igazoltál Olaszor-
szágba. Hogyan fogadtak a 
„taljánok”, milyen emlékeid 
vannak olasz „korszakodról”? 

– Egyik legszebb időszaka 
volt az életemnek, az olaszok 
„tejbe-vajba fürdettek”. Meg-
tanultam a nyelvüket és na-
gyon sok barátot szereztem, 
akikkel néha még ma is tartom 
a kapcsolatot.

– Az edzések, mérkőzések és 
utazások mellett mi fért még 
az életedbe?

– Minden másra is jutott 
idő, sport pályafutásom alatt 
tanultam, majd családot ala-
pítottam. Később sajnos elvál-
tam, de a második próbálko-
zás már sikerült, a legbüszkébb 
négy gyermekemre vagyok!

– Már néhány éve csalá-
doddal Dunakeszire költöztél. 
Hogy érzitek itt magatokat?

– Feleségemmel 1999-ben 
döntöttünk úgy, hogy kiköltö-
zünk Budapestről és azért esett 
Dunakeszire a választás, mert 
még elérhető közelségben ma-
radt a munkahelyünk. Jelen-
legi házunkat a már itt élő ba-
rátaink találták. Nem bántuk 
meg a kiköltözést, sőt! Nagyon 
jól érezzük magunkat, iga-
zi jó barátokra, kedves szom-
szédokra leltünk itt és nagyon 
tetszik, hogy sokkal családi-
asabb a hangulat a környeze-
tünkben, mint egy nagyváros-
ban. Gyermekeink itt kezdtek 
tanulni és az iskolával, a taná-
rokkal is nagyon elégedettek 
vagyunk! Feleségemmel már 
nem is szeretnénk innen elköl-
tözni, egyszóval manapság már 
tőzsgyökeres dunakeszi polgá-
roknak tartjuk magunkat. 

Kollár Albin

Budai polgárból lett 
dunakeszi lokálpatrióta

Beszélgetés az egykori világklasszis vízilabdázóval
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a kőrösi iskoláBan 1978. óta (iskola Beindulása) emeltszin-
tű testnevelés tagozat működik. hat évfolyamnál tart a 
sportiskola képzést. töBB tananyagot sajátítanak el heti öt 
óráBan, és töBB sportágat ismerhetnek meg, ha felső tago-
zatBa kerülnek igazolt sportolónak kell lenniük. sok egy-
kori kőrösis ma már a kinizsiBen futBallozik.

Körösi Csoma Sándor Iskolában no-
vember 15-e nagy nap volt, ekkor 
látogatott el az Újpest labdarúgó 

csapatának két kitűnő játékosa, a 21 éves 
Lázár Bence, és a 22 éves Szokol Zsolt.

 - Tavaly született meg az ötletem, hogy 
neves sportolókat kellene meghívni órá-
inkra – mondta Baranyai Éva testnevelő 
tanárnő. - Testközelbe ismerjék meg a híres 
sportolókat, járt már nálunk Kassai Viktor 
FIFA játékvezető, Storcz Botond három-
szoros olimpiai bajnok kajakozó, szövetsé-
gi kapitány, a londoni olimpia ezüstérmes 
kajaknégyes tagjai. A labdarúgó nap tisz-
teletére ma két újpesti labdarúgó érkezett. 
Jövőre Szilágyi Áron kardvívót szeretnénk 
meghívni. A 3/a osztályosoknak jutott az a 
dicsőség, hogy részt vehettek a mai játékos 
tornaórán. A foglalkozásból nem hiányoz-
tak a tanórai elemek– mondta Baranyai 
Éva tanárnő. Péteri János kommunikációs 
munkatárs segített, ő készítette a felvétele-
ket és tette fel az Újpest SC honlapjára. Pé-
teri úr elmondta ez volt az első dunakeszi 
iskola, ahová eljöttek és szeretnék a labda-
rúgást népszerűsíteni a környező települé-
seken is. Az óra után autogramgyűjtők vet-
ték körül a játékosokat, ajándékot kaptak a 
gyerekek és ők is saját készítésű ajándéka-
ikat adták át. 

Szép és felejthetetlen óra volt. 
(Solymosi)

DUNAKESZI LABDARÚgÁSA

LABDARÚGÁS KÉZILABDA
Felnőtt

Dunakeszi K-Nagykovácsi 5-1 (Széles, Szabó, 
Horváth, Tardy Zs, öngól)

Perbál – Dunakeszi K 2-2 (Szabó, Füzesi)
Dunakeszi K – Pilisszentiván 3-2 (Szabó 2 – 

egyet 11-ből), Jávor
Dunabogdány – Dunakeszi K 1-3 (Széles, Fü-

zesi, Erdélyi)

Az őszi bajnokság befejezése után 1-2. helyen 
álló csapat egyenlő pontszámmal áll. A több a 
győztes mérkőzéssel első Üröm, 2. Dunakeszi 
Kinizsi. 

Ifjúsági

Dunakeszi K.-Visegrád 9-0 (Murka 3, Felek B, 
Szántó, Bóta, Kósa, Tallér, Szűcs)

Leányfalu-Dunakeszi K  0-12 (Parkánszky 3, 
Felek B 2, Murka 2, Tallér 2, Bóta, Szűcs, Kósa)

Dunakeszi-Biatorbágy 4-1 (Parkánszky 2, Mur-
ka, Kósa)

Gödi SE – Dunakeszi K 2-2 (Szűcs, Kósa)
Dunakeszi K-Üröm 12-0 (Szűcs 4, Tallár 3. 

Parkánszky 2, Murka, Szántó, Feith)
Dunabogdány – Dunakeszi K 8-0 (Kósa 3, 

Parkánszky 2, Tóth , Szántó, Felek B)
Perbál-Dunakeszi K 0-1
Dunakeszi K-Pilisszentiván 7-2 (Kósa 2, Szántó 

2, Parkánszky (11-ből), Szűcs, Tóth)

Az ifjúsági csapat az őszi bajnokság befejezé-
se után a Pilisvörösvár mögött a 2. helyen áll.

                                                     (SolymoSi)

Felnőtt eredmények:
Füzesabony – Dunakeszi K 33-24 (Csuka 8, 

Járdi 7, Szemenyei 3, Martin 3, Králik 1, Szőcs 
1, Bauman 1)

Dunakeszi K-Mogyoród  24-26 (Járdi 9, 
Iváncsik 3, Szőcs 3, Martisz 3, Bauman 2, 
Králik 2, Szemenyei 1, Suscsák 1)

Eger – Dunakeszi K 29-29 (Járdi 9, Tóth 
5, Iváncsik 4, Bauman 3, Králik 3, Szócs 2, 
Szemenyei 2,  Martisz 1)

Dunakeszi K-Heves 25-29 (Tóth 6, Járdi 5, 
Szemenyei 3, Králik 3, Iváncsik 2, Szőcs 2, 
Bauman 2, Violentivcs 1, Horváth 1)

Solymár-Dunakeszi K 24-19 (Tóth 7, Járdi 
3, Martisz 3, Szőcs 2, Volentics 2,  Iváncsik 1, 
Szemenyei 1)

(Dunakeszi K-Salgótarjáni Építők 26-26 
(Csuka 10, Szemenyei 

Kyokushin
 

Póka sikerek
November 24-én, 
Kispest Kupán a 

nemzetközi mezőny-
ben a -30 kilósoknál a 
kumite kategóriában 
(2004-2005) 3. Póka 
Izabella. A + 65 kiló-
sok kategóriájában 

az 1998-1999 évesek 
között 3. Póka Dávid 

Attila.
 Gratulálunk!

5, Bauman 3, Suscsák 2, Martisz 2, Járdi 2, Králik 
1, Volentics 1)

Értékes pont a bajnokság 4. helyén álló csa-
pat ellen.   

Ifjúsági eredmények
Dunakeszi K-Csömör 25-32 (Czverkon 8, 

Volentics 7)
Füzesabony-Dunakeszi K 33-30 (Volentics 13, 

Czverkon 7)
Eger Eszterházy II- Dunakeszi K 34-35 

(Volentics 11, Czverkon 7)
Dunakeszi K-Heves 31-28 (Volentics 8, Tóbik 8, 

Horváth 6, Czverkon 6)
Solymár-Dunakeszi K  24-24 ( Horváth 6, 

Volentics 6)
Dunakeszi K-Salgótarján Építők 29-21 

(Volentics 11, Horváth 6, Tóbik 5)
Az őszi bajnokság befejezése után a csapat a 

középmezőnyben foglal helyet.

                                                     (SolymoSi)
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Költöztetés,  
mIndennemű 

áruFuvarozás, 
autószállítás  

és mentés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

Konyhafelszerelés 
Műanyagáru Üzlet

KuKta,  
szifon,  
Kávéfőző  
alkatrészek  
is kaphatók.

nyItva:
Kedd-Péntek: 9-17-ig,

szombat: 8-12-ig
Cím: dunakeszi, (Új Piac) 

Barátság út 14.
telefon: +36-30-309-7597

• Veszélyes fák kivágása alpin -

tech nikával, kosaras da ru val, 

elszállítással megoldható! T.: 06-

27/337-353, +36-30-463-4070 

• Költöztetés a hét végén is, fuvaro-

zás. Igény szerint rutinos rakodók-

kal. Tüzelő, homok, sóder, termő-

föld szállítás billenős gépkocsival. 

Állandóan hívható: +36-30-623-

1481, 06-27/337-353

Apróhirdetések

FRÉDIKEVILL 
ÁRUHÁZ

Nyitva: H-P: 8.30-17h, SZo: :8.30-12h

anikovill@invitel.hu • fredikekft@mikromail.hu-

Tel.: 06-27/347-369, 06-27/342-764

Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánunk!

ADÓSZAKÉRTŐ 
VÁLLAL

PÉNZÜGYI-ÜGYVITELI 
SZOLGÁLTATÁSOKAT

DUNAKESZI-GÖD-FÓT TÉRSÉGBEN
egyéni és társas kisvállalkozások részére.

Könyvelés, tanácsadás, bevallások, 
bérszámfejtés, képviseleti feladatok ellátása.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel: 

06 30 350 1010

hulladékszállítás, 
szelektív 

hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi,  
Szt. István u. 1.

KonténereS SzállítáS, 
egyéb fuvar  

(építési hulladék, építőanyag)
tel.: 06-27-341-497, 341-789  

• Fax: 06-27-341-045
e-mail:  

kozuzem@kozuzem.hu

FűtŐMű
2120 Dunakeszi, tallér u. 1.

VeVőszolgálati iroda: 
tel.: 06-27-342-253 
Fax: 06-27-390-774

24 órás műszaki ügyelet: 
tel.: 06-27-342-942

e-mail:  
termidor@termidor.hu

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

Ledvilágítás technika

Suzuki Splash 1.0 
már 1.990.000Ft-tól 

AJÁNDÉK KOMFORT CSOMAGGAL!

Felszereltség: 
ABS, szervókormány, 2 légzsák,  
manuális klíma, elektromos ablakemelők elöl, 
központizár, gumiszőnyegek, SONY CD/MP3, 
könyöktámasz, indításgátló
Üzemanyag fogyasztás (vegyes üzemmódban): 4.7 l/100 km, 
CO2 kibocsátás (vegyes üzemmódban): 109 g/km

Inter Autóház-Vác Kft.
2600 Vác, Szent László út 29.

Tel.: (27) 502-060 
Mobil: (30) 630-7413

E-mail: info@suzukivac.hu

Az akció 2013 január 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes 
bármilyen típusú használtautó beszámítása esetén! A kép csak illusztráció.

SAKK
Sakk csapatbajnokság

Pest megye Szuper csoport

Gyömrő-Dunakeszi K 4,5 – 5,5 
(győz: Molnár Péter, Molnár Sán-
dor, Horváth Károly, Sergyán Gy 
Zoltán, döntetlen: Gránicz Já-
nos) 
Dunakeszi K- Szentendre 5.5-4,5 
(győz: Molnár Péter, Molnár Sán-
dor, Fenyvessy György, Sergyán 
Gy. Zoltán, döntetlen: Szabó Já-
nos, Mundi György, Balaskó 
Gyula)

Pest megye I. osztály
Galgavidék - Alagi DSK 7.5-2,5 
(győz: Péczeli Zoltán, döntet-
len ifj. Dióssi Csaba, Deák József, 
Bernáth Péter)
Alagi DSK- Fót 4-6 (győz: ifj. 
Dióssi Csaba, Kovács Dániel, 
döntetlen: Béki András, Lapis 
Máté, Bernáth Péter, Petró Ta-
más)

sakkversenyek és sikerek
 2012. november 3-án Turán 
megrendezett országos nyílt 
egyéni sakkversenyen a felnőt-

teknél 9. Solymosi László (Alagi 
DSK). Az V. korcsoportban 1. 
Bernáth Péter (Alagi DSK).
2012. november 17-én Fót Fáy 
Iskolában rendezték meg a II. 
Szent Erzsébet országos nyílt 
sakkcsapatversenyt: 2. Alagi 
DSK (ifj. Dióssi Csaba, Bernáth 
Péter, Kovács Dániel).

2012. november 24-én Fót Fáy 
Iskolában tartották meg a 28. 
Mikulás országos nyílt egyéni 
sakkversenyt a III-IV korcsoport-
ban: 6. Bernáth András (Alagi 
DSK).
Támogató: Valbona Tours Utazá-
si Iroda, Dunakeszi, Tábor u. 4.

denke lászló
Kép: solymosi lászló




