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   DIóssI Csaba polgármester évértékelője

    megalakult a DunakeszI járásI hIvatal

   Ingyenes lett a helyI buszközlekedés  
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Dunakeszi Polgár

Mint a városvezető 
elmondta: a jelen-
legi képviselő-tes-
tület kiemelt kér-

désként kezeli a fejlesztések meg-
valósítását, melyet a lakosság is ér-
zékel. Dióssi Csaba kiemelte: az 
utóbbi két évben, az elmúlt cik-
lusban tapasztalt viták helyett ők 
a tényleges útépítésre koncent-
ráltak, melynek köszönhetően si-
került e téren is visszaszerezni 
a lakosság bizalmat. Az útépíté-
si program keretében már 2011-
ben 13 utca kapott szilárd burko-
latot, ebből egyet viacolorral bur-
koltak le. 2012-ben 18 utcát aszfal-
toztak le, ebből a lakókörnyezettel 
harmonizáló és a későbbi felújítá-
sok megkönnyítése érdekében 7 
utca kapott viacolor kapott borí-
tást. Hasonló burkolattal készült 
a Duna-parti sétány Szabó Zol-
tán vállalkozóval együttműködve. 
Idén kevesebb, „csak” 13 utca ki-

építését végzik el, ám ez felületben 
35 %-kal többet jelent a tavalyi-
nál, mivel hosszabb útszakaszokat 
érintenek a munkálatok. 2014-ben 
20 utca szerepel a tervekben, így a 
ciklus végére már valamennyi fon-
tosabb út szilárd burkolatú lesz. 

Dunakeszi az utóbbi évtizedben 
jelentősen beépült, ám ennek elle-
nére is megőrizte kisvárosias jel-
legét, melyben jelentős igény mu-
tatkozott a kerékpárút-hálózat ki-
építésére. Mint Dióssi Csaba pol-
gármester fogalmazott: a célok 
megvalósítása érdekében jelen-
tős erőforrásokat mozgósítottak, 
melynek eredményeként 2010 vé-
gén elkészült a Fóti úti kerékpár-
út, 2011-ben a Fő út – Liget utca 
szakasza, majd 2012-ben összekö-
tötték a két utat, ezáltal létrejött a 
gerinchálózat. Ugyancsak tavaly 
alakították ki a „nagykörút” né-
ven ismertté vált kerékpáros utat. 
2013-ban pedig a Verseny utca – a 

Posta és a Kápolna utcát összekötő 
– hiányzó szakaszát építi ki az ön-
kormányzat. Dióssi Csaba remé-
nyét fejezte ki, hogy még ebben az 
évben sikerül kiépíteni a Béke úti 
szakaszt is. Ez utóbbiak P+R par-
kolókhoz kapcsolódnak, és a meg-
lévő tervek szerint, mindhárom 
vasútállomáson – a MÁV közre-
működésével – lesz parkoló, me-
lyet a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. koordinál.  A munkála-
tok várhatóan 2014 év első felében 
fejeződnek be. Fontos beruházás 
volt a Határ úti körforgalom kiépí-
tése, mivel ezzel jelentősen csök-
kent a balesetveszély, a Béke út és 
a Fő út csomópontját is szeretnék 
rendezni, bár itt a szabvány kör-
forgalomhoz kevés a hely, de kere-
sik a megoldást. 2012-ben kezdő-
dött a zebra program, amelynek 
keretében 9 helyszínen 14 gyalog-
átkelőt alakítottak ki. Idén 6 hely-
színen 7 zebra épül, s e mellett 

tervben van, hogy a régi gyalog-
átkelőket is korszerűsítik, illetve 
akadálymentesítik. 2011-től jelen-
tős számú parkoló is épült és épül, 
2012-ben pl. 120-at vehettek bir-
tokba az autósok.

Nagy eseménynek tartja a pol-
gármester, hogy önkormányzati 
tulajdonba került a MÁV sportpá-
lya, amely a versenysport mellett 
már egész Dunakeszit, a szabad-
idősportot is szolgálja. Már meg is 
oldották az eddig hiányzó közvilá-
gítást, bővítették a parkolót, május 
elsejére pedig elkészül a BMX-, il-
letve gördeszka-pálya, amely a kör-
nyék legkorszerűbb parkja lesz. Ez 
mintegy 30 millió forintba kerül, 
de a helyi lakosok ingyen hasz-
nálhatják majd. A volt DMRV-
területen, a Toldi utca végénél is 
elindult a fejlesztés,már megva-
lósult a  növénytelepítés, több ge-
nerációs játszótér építése, amely-
ben nagy szerepe volt a Gerber 

sIkeres évet tuDhat maga mögött a város, ezt igazol-
ják a lakosság pozItív vIsszajelzéseI, a városI konzul-
táCIó, egy egyetemI hallgató által végzett, korábbI 
lapszámunkban megjelent közvélemény-kutatás 
ereDményeI, melyek mInD-mInD azt tükrözIk vIssza, 
hogy elIsmerIk annak a közel 900 embernek a tevé-
kenységét, akIk DunakeszI zavartalan műköDtetése 
érdekében munkálkodnak. dióssi Csaba polgármester 
szerInt, az ereDmények, a sok korábbI elképzelés meg-
valósítása elsősorban az összefogásnak köszönhető, 
amely az önkormányzaton belül és azon túl Is műkö-
Dött. a véleményt nyIlvánító lakosság 98 százaléka 
támogatja és IgénylI a képvIselő-testület együttmű-
köDését. a polgármester büszke arra, hogy két év 
elteltével – az lmp helyI képvIselőjének kIvételével 
- sIkerült megerősítenI az együttműköDésI nyIlatkoza-
tot, ezért bízIk abban, hogy ebben az évben Is a tényle-
ges tennivalókra tudnak konCentrálni.

Középpontban a fejlesztés
Dióssi Csaba polgármester a sikeres 2012-es és a jól előkészített 2013-as évről

Útépítés, közlekedés, sport, kultúra



Zsófia vezette civil egyesületnek, 
és – mint Dióssi Csaba kiemelte – 
az ott lakóknak, akik nemcsak ön-
kéntes munkával, hanem pénzzel 
is segítették a megvalósítást. Ezt 
rendkívül nagyra értékeli az ön-
kormányzat és emellett nagyon 
büszke arra, hogy ilyen összefogás 
jött létre az ott élők között.

Január elsejével új, a lakosság 
igényeit jobban kielégítő autó-
busz-menetrend lépett életbe. Ez 
annak a másfél éve elkezdődött, 
dr. Thoma Csaba önkormányza-
ti biztos által irányított munká-
nak köszönhető, amelynek ered-
ményeként a helyi közlekedés – az 
Auchan-járattal összeszervezve – 
hatékonyabbá vált. A megállapo-
dásnak, a járatok összehangolásá-
nak és a kedvező szolgáltatói díj-
nak köszönhetően az önkormány-
zat ingyenesen tudja biztosítani a 
helyi járatokon való utazást a du-
nakesziek számára, mindezt úgy, 
hogy a szolgáltatás a tavalyi 25-26 
milliós hozzájárulás helyett, csak 
20 millió forintjába kerül az ön-
kormányzatnak. Nagy eredmény-
nek tartja a polgármester azt is, 
hogy több mint 50 millió forin-
tot fordítottak az intézmények fel-
újítására tavaly. Emellett pályáza-
ti forrásból megújult a gimnázium 
sportcsarnokának lelátója, meny-
nyezete, kicserélték a pálya par-
kettáját. Idén - a felújítás második 
ütemében - új eredményjelző táb-
lát kap a sportcsarnok, megújul-
nak a pálya elválasztását szolgá-
ló függönyök, felújítják mind a 6 
öltözőt, megoldják a létesítmény 
szellőztetését, melyek pénzügyi fe-
dezetét ugyancsak – részben - pá-
lyázati forrásból kívánja előterem-
teni a város.  

Dióssi Csaba elismeréssel szólt 
a város polgárainak rendkívül ha-
tékony összefogásáról, akik az ön-
kormányzat kezdeményezésére a 
Let’s Colour országos pályázatán 
voksaikkal a városok versenyéből 
Dunakeszit hozták ki győztesként, 
melynek jutalmaként a felajánlott 
festékkel a szülők újjá varázsol-

ták a Bárdos iskola udvarát. Jelen-
tős összegből, mintegy 320 mil-
lió forintból korszerűsítik a város 
távhőszolgáltatásának rendsze-
rét, kazánjait, ennek oroszlánrész-
ét a Dunakeszi Közüzemi Kft. vál-
lalta, Homolya József ügyvezető 
igazgató vezetésével. A Közüzemi 
Kft. végzi a zöldhulladék begyűj-
tését is, és a város igyekezett ren-
det tenni az illegális hulladéklera-
kók felszámolásával is. A környe-
zettudatosság erősítését szolgál-
ja a Nyíri Márton tanácsnok által 
kezdeményezett köztisztasági nap 
is. Új lendülettel végzik a szelek-
tív hulladékgyűjtést, a kulturált, 
európai színvonalú lakókörnyezet 
kialakítást térfigyelőrendszer ki-
építésével is elő kívánja segíteni az 
önkormányzat. Sok helyen fásított 
az önkormányzat, mellyel igyek-
szik a zöld és a rendezett városké-
pet fenntartani.

Új feladatot jelentett, hogy já-
rásközpont lett Dunakeszi. A já-
rási hivatalt ideiglenesen a Bár-
dos iskola új épületében alakítot-
ták ki – úgy, hogy ez később ok-
tatásra is alkalmas legyen -, végső 
helyét a volt nagyállomás épüle-
tében tervezik megvalósítani. A 
polgármester szerint, a ma a vá-
ros szégyenfoltját jelentő, elhanya-
golt MÁV épületet a következő két 
évben megfelelően ki kell alakíta-
ni a hivatal számára, amely azon-
ban csak az állami finanszírozás-
sal valósulhat meg. További ered-
mények, hogy a városközpontban 
az egykori kántorház és környe-
zete felújításával ide költözhetett 
a helytörténeti gyűjtemény, a Tó-
városban pedig új orvosi rende-
lő nyílt. A polgármester reményei 
szerint az intézmény-hálózat fej-
lesztése szempontjából jelentős év-
ként íródik be majd a 2013-as esz-
tendő, melyben felépítenek egy 4 
csoportos bölcsődét, és ugyancsak 
pályázati forrásból elkezdik egy 6 
csoportos óvoda is építését, mely-
nek megnyitása 2014-ben várható. 

Dióssi Csaba többször hang-
súlyozta az összefogás fontossá-

gát, a megnövekedett lélekszámú 
városban elengedhetetlen közös-
ségépítést, amelynek egyik elő-
mozdítójaként hozták létre a Du-
nakeszi Programirodát, melynek 
széles körű tevékenységét elisme-
rés övezi. A hagyományos prog-
ramok - gyermeknap, majális - 
mellett folytatódott a Vincze Géza 
képviselő által szervezett szeretet-
karácsony. Ebben a ciklusban in-
dult Seltenreich József képviselő ál-
tal segített lakótelepi piknik, egy-
re több látogatót vonz a Dunakeszi 
Feszt, a városi búcsú, amely egyre 
inkább visszakapja hagyományos, 
tradicionális jellegét, a Dunakeszi 
Viadal, a labdarúgó EB-hez köthe-
tő Plázs, a Bocsák Istvánné képvi-
selő asszony által szervezett Vá-
rosházi esték. 2012-ben megújult 
az adventi vásár is, a Szabó Jó-
zsef tanácsnok által irányított ese-
ményhez ajándékdoboz-gyűjtés is 
kapcsolódott. A sok száz leadott 
doboz tartalma a rászorulókat se-
gítette, ezzel is bizonyítva, hogy 
Dunakeszi lakóközössége önzetle-
nül támogatja a jó ügyeket. A pol-
gármester a köszönet szavaival be-
szélt arról is, hogy számos rendez-
vény szervezője és közreműködő-
je volt a nyugdíjas kirándulóklub 
Terbe Józsefné vezetésével. 

- Tulajdonképpen a program-
iroda jó teljesítménye és sikere in-
dította az önkormányzatot arra, 
hogy létrehozza a városi sport-

igazgatóságot – mondta a polgár-
mester. Bár a város sportéletével 
többnyire elégedett a lakosság, fej-
lődésre-fejlesztésre szükség van. A 
volt MÁV-sportpálya korszerűsí-
tése mellett, új műfüves pályát is 
építenének a Fazekas iskola mel-
lett.

Miután a sportág és a városi 
futsal csapat – amelyet a városi 
sportcsarnok ingyenes használa-
ti lehetőségével támogat a város 
- egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend.

A járásközponttá válás mellett, 
jelentős változást hozott az iskolák 
átadása, mivel a teljes szakmai irá-
nyítás, a felügyelet az állam kezébe 
került. Az épületek üzemeltetése, 
karbantartása azonban az önkor-
mányzat feladata maradt, amely 
ezt a változást arra használta fel, 
hogy 2013-tól az ingatlanok üze-
meltetését egy hivatásos – „profi” 
– csapat, a Dunakeszi Közüzemi 
Kft. hatáskörébe adja, kialakítva 
egy központi üzemeltetési rend-
szert. Mint Dióssi Csaba polgár-
mester hangsúlyozta, a rendszer-
váltással majdnem azonos méretű, 
nagy változásokat még „meg is fe-
jelték”, olyan fontos lépéseket tet-
tek, amelyek révén bizakodva te-
kinthetnek az idei év elé, és bizto-
sak lehetnek abban, hogy a lakos-
ság is elégedett lesz a már lezajlott 
és a tervezett változásokkal.

A Szerk.
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– A 2013. január 1-jétől újra működő já-
rási rendszer nem csupán a polgármeste-
ri hivatalok átalakulását eredményezte, 
hanem a közigazgatás számos más terüle-
tén feladatokat ellátó hivatalok átalakulá-
sát is. Dunakeszi lakosságát ezekből azon-
ban leginkább a polgármesteri hivatal át-
alakulása érintette. A Kormány döntése 
alapján a korábban a polgármesteri hiva-
talban ellátott hatáskörök egy részét a jö-
vőben a járási hivatal látja el. Ezek közül a 
legfontosabbak az okmányirodai, a gyám-
hivatali és gyámhatóságok által ellátott, 
különböző szociális tárgyú feladatok, illet-
ve az egyéb olyan államigazgatási felada-
tok, amelyek jövőbeni ellátása a járási hi-
vatalokban hatékonyabban, gazdaságosab-
ban valósíthatók meg. A reform egyik leg-
nagyobb értéke, hogy végre elkülönültek 
egymástól az állami és az önkormányzati 
feladatok. A szakmai „profiltisztítás” érte-
lemszerűen magával hozta a hivatal szer-
vezeti változását is. Bár a Dunakeszi Pol-
gármesteri Hivatal átalakulás utáni szer-
vezeti struktúráját várhatóan Dunakeszi 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a január végi ülésén fogja tárgyalni és elfo-
gadni, de az elképzelésről, a tervezetről el 
tudom mondani, hogy a jövőben várható-
an 3 osztállyal fog működni a hivatal. Eb-
ből a három osztályból kettő gyakorlatilag 
a korábbi hatásköreit látja el. A legutolsó 
szervezeti átalakításkor arra törekedtünk, 
hogy a várható változásokból adódó át-
szervezési kényszer minél kevésbé érintse 
a hivatal jelenlegi struktúráját és a hivata-
li munkatársak tevékenységét. Az önkor-
mányzati és jogi osztály, valamint a pénz-
ügyi osztály eddig is létezett és működött. 
Új osztály kerülhet kialakításra a megma-
radt hatósági-, szociális- és városüzemelte-
tési feladatok ellátására. 

– A közigazgatási reform milyen hatás-
sal volt a polgármesteri hivatal szakappa-
rátusának létszámára?

– A közigazgatási reform következtében 
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalá-
nak létszáma a korábbi 108 főről 68 főre 
csökkent, melyet – a feladatokhoz optima-
lizálva – törvény határoz meg. Azt is meg 
kell említeni, hogy a korábbi évek megfon-

tolt személyzeti politikájának köszönhe-
tően a polgármesteri hivatalból a közigaz-
gatási reform miatt senkit nem kellett el-
bocsátani. A Dunakeszi Járási Hivatalhoz 
átkerült 40 főn kívül a polgármesteri hi-
vatalban a központi költségvetés által el-

ismert létszám maradt meg. A ránk háru-
ló feladatokat ezzel a létszámmal kell el-
látnunk. A kevesebb létszám indokolttá 
tette egyrészt az előbbiekben vázolt hiva-
tali szervezeti változást, másrészt a felada-
tok újra elosztását. A kisebb létszámú pol-
gármesteri hivatal – a jelenlegi ismerete-
im szerint – garantálja a város biztonságos 
működését. 

– A járási hivatalok és az önkormány-
zatok között kialakított feladat megosz-
tásban milyen szerep és feladat jutott a 
polgármesteri hivatalnak?

– A járási és polgármesteri hivatalok 
egymáshoz való viszonya nem alá- és fö-
lérendeltséget jelent. A két hivatal egymás 
mellett, de különböző hatásköröket gya-
korolva működik. Míg a járási hivatalok-
nál kifejezetten az államigazgatási hatás-
körökben járnak el az ügyintézők, a pol-
gármesteri hivatalban alapvetően önkor-
mányzati hatósági ügyekkel, egyéb,  az 
önkormányzati képviselő-testület által ho-

zott döntések végrehajtásával, illetve szá-
mos – a járási hivatalokhoz át nem adott 
– államigazgatási hatósági ügyekkel fog-
lalkoznak munkatársaim. A polgármesteri 
hivatalban maradt konkrét hatáskörök fel-
sorolására – terjedelmi okok miatt - ebben 
a cikkben nem vállalkoznék, mert azok 
önmagában is nagyobb terjedelmű kiad-
ványban találhatók. Ami tény, hogy a jö-
vőben is a polgármesteri hivatal látja el a 
képviselő-testület kiszolgálását, a város-
üzemeltetési feladatok ellátását, egyes szo-
ciális ügyek intézését, a helyi adóztatást, az 
első fokú építéshatósági hatáskörből faka-
dó ügyintézést, és még sorolhatnám hosz-
szasan.

– A polgármesteri hivatal létszámának 
csökkenése magával hozza az intézmény 
ingatlanállomány felhasználásának új-
ragondolását, ésszerű hasznosítását? 

– A hivatali létszám csökkenése révén 
a hivatal épületében több iroda is szabad-
dá vált. Mivel a jelenlegi városvezetés szá-
mára kiemelten fontos kérdés a takarékos 
gazdálkodás, ezért a hivatal üresen álló 
irodahelyiségeiben olyan – a hivatal épüle-
tén kívül tevékenykedő, de az önkormány-
zat illetve a polgármesteri hivatal feladata-
it ellátó – szervek kerülnek be, mint pl. a 
Sportigazgatóság, vagy az anyakönyv-ve-
zetők. Ezzel az ésszerű ingatlan gazdálko-
dással is a költséghatékonyabb működést 
kívánjuk biztosítani. 

– A lakosság, az ügyeit intéző állam-
polgár mennyiben lesz a közigazgatási re-
form nyertese? 

– A lakosság számára a változás első lá-
tásra furcsa lehet. A cél, ami a közigazgatá-
si reformot indokolta egyrészt az évek alatt 
teljesen összekeveredett és zavarossá vált 
önkormányzati és államigazgatási ügyek 
rendszerének letisztítása, másrészt ezt kö-
vetően egy a lakosság számára is átlátható 
rendszer kialakítása. Pillanatnyilag ennek 
a folyamatnak az elején járunk. A lakosság 
annyiban lesz nyertese a közigazgatási re-
formnak, hogy a gyorsabb, hatékonyabb 
ügyintézés kevesebb időt, és energiát igé-
nyel majd az ügyeit intéző állampolgártól.  

(Vetési)

2013. január 1-jével Ismét létrejöttek a magyar közIgazgatás egykor szerves egységét képező járások és járásI hIva-
talok, amelyek elválaszthatatlan részeI voltak a magyar közIgazgatásnak. a több száz éves múltra vIsszatekIntő 
járásI renDszert 1983-ban szüntették meg. IDén, harmInC év után, De új szervezetI renDben és új Céllal alakultak meg 
Ismét a járások a megyeI kormányhIvatalok szervezetI egységeIként. a járásI renDszer - benne a DunakeszI járásI 
hIvatal megalakulása - mIlyen strukturálIs átalakulást kívánt meg a polgármesterI hIvataltól? – kérDeztük Dr. 
molnár györgy jegyzőtől, a hIvatal vezetőjétől.

KÖZIGAZGATÁSI REFORM: 
Átalakult a Polgármesteri Hivatal 
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– Hivatalvezető úr, az országos sajtó 
nagy figyelmet szentelt a járási hivata-
lok év eleji indulására. Hogyan sikerült 
megkezdeni a működését az új hivatalnak 
Dunakeszin?

- Január másodikán úgy tudta kinyit-
ni kapuit a Dunakeszi Járási Hivatal, hogy 
minden kolléga számára biztosított volt az 
elhelyezés, működtek a számítógépek és a 
telefonvonalak. Az első ügyfeleket zökke-
nőmentesen tudtuk fogadni. Köszönhe-
tő volt ez egyfelől annak, hogy a Hivatal 
munkatársai már karácsony előtt át tudtak 
költözni az épületbe, másfelől a megfelelő 
színvonalú munkavégzés feltételeit Duna-
keszi Önkormányzata biztosította a felújí-
tott épületben.

– Melyek azok az ügytípusok, amiket az 
idei évtől már nem a polgármesteri hiva-
talokban, hanem a Járási Hivatalban kell 
intézniük az állampolgároknak?

– A Járási Hivatalhoz kerülő ügyek leg-
nagyobb részét az okmányirodai feladatok 
jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyil-
vántartással, útlevél-igazgatással és a köz-
lekedési igazgatással kapcsolatos felada-
tok. A jelenlegi okmányiroda a járási hiva-
tal törzshivatalának szervezeti egységeként 
működik tovább a Szent István u. 19. szám 
alatt, változatlan ügyfélfogadási idővel.

2013. január 1-jétől a járási hivatal szak-
igazgatási szerveként működő járási gyám-

hivatalhoz kerültek a jegyzői és a városi 
gyámhivatali feladat- és hatáskörök. A járá-
si gyámhivatal jogosult eljárni a gyermek-
védelmi feladatokkal kapcsolatos ügyek-
ben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vé-
tel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, 
gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkö-
tésének engedélyezésével, örökbefogadás-
sal, családi jogállás rendezésével, gyámsá-
gi és gondnoksági, valamint vagyonkeze-
léssel kapcsolatos ügyekben.

A gyermekvédelmi ellátások közül azon-
ban egyes gyermekvédelmi támogatások 
(rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az 
óvodáztatási támogatás) továbbra is jegy-
zői hatáskörben maradnak, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatással kapcsolat-
ban pedig a települési önkormányzat kép-
viselő-testülete a döntéshozó szerv.

A járási hivatal hatósági osztályának 
hatáskörébe tartoznak az egyes szociá-
lis ellátásokkal - időskorúak járadéka, 
alany és normatív alapon megállapított 
közgyógyellátásra való jogosultság, ápo-
lási, emelt összegű ápolási díjra való jogo-
sultság, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság - , a kommunális igazgatással 
összefüggő feladatok, például a temetően-
gedélyezés, a menekültügyek, az egyes víz-
ügyi, illetve védelmi igazgatási, földrende-
zési és földkiadási ügyek, az érettségi vizs-
gával, oktatással, valamint egyes távhő, 

villamos energia és földgázellátással kap-
csolatos ügyek.  Szabálysértési hatáskör-
ben 2012. április 15-étől már a Pest Megyei 
Kormányhivatal járt el, január 1-jétől a járá-
si hivatal hatósági osztályára kerültek a sza-
bálysértési ügyintézők.

2013. január 1-jétől a munkaügyi kiren-
deltségek, a népegészségügyi intézetek, a 
körzeti földhivatalok, az állategészségügyi 
és élelmiszerellenőrző hivatalok, valamint 
az építésügyi hivatalok is járási szinten 
végzik a feladataikat. A Dunakeszi Járás 
esetében a Járási Földhivatal változatlan 
helyszínen, a Vasút u. 11. szám alatt mű-
ködik, a többi feladatokat a Váci Járási Hi-
vatal látja el.

Az állampolgároknak állandó ügyinté-
zésre a járási hivatal székhelyén kívül a já-
rás városaiban, nagyközségeiben kialakí-
tott kirendeltségen is lesz lehetőségük. A 
Dunakeszi Járási Hivatal gödi kirendelt-
sége Gödön a Pesti út 60/a. szám alatt ér-
hető el. Az illetékességi területhez tartozó 
Csomádon pedig heti 2 alkalommal tart 
ügyfélfogadást a települési ügysegéd.

– A járási hivatalok felállításával a 
magyar közigazgatás rendszerében újra 
megjelent a több évszázados hagyomány-
nyal rendelkező járási szint. De vajon eb-
ből mit fognak megérezni az ország és vá-
rosunk polgárai?

- Emberséges ügyintézés, tisztelet a hoz-
zánk forduló állampolgárokhoz – ebben 
foglalható össze a január 1-jétől a magyar 
közigazgatás rendszerében újra működő 
járási hivatalok működésének lényege. A 
Járási Hivatalban dolgozó kormánytisztvi-
selők munkájának legfőbb mércéje az lesz, 
hogy az állampolgárok valóban úgy érez-
zék, az átalakulással minőségi változás tör-
tént. A járások kialakításának ugyanis ép-
pen az a célja, hogy a polgárok egyszerűb-
ben és gyorsabban intézhessék ügyeiket. 
Mindannyiunknak, akik januártól a Járá-
si Hivatalban dolgozunk, mindig és min-
denkor azt kell szem előtt tartanunk, hogy 
nem az emberek vannak a közhivatalokért, 
hanem a közhivatalok az emberekért.

A szerk.

a DunakeszI járásI hIvatal a pest megyeI kormányhIvatal szervezetI egységeként 2013. január 1-jével jött létre, s a fő 
út 143. szám alattI, egykorI szakmunkásképző kollégIum épületében érhető el. a hIvatal vezetőjévé a helyI közIgazga-
tásban 10 éve tevékenykeDő bíró attIlát nevezte kI navraCsICs tIbor mInIszterelnök-helyettes.

Milyen feladatokat látnak el 
a járási hivatalok?  

– kérdeztük Bíró Attilát, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjét
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körzeti képvi  selőink jelentik
Az Új Esztendő is munkával kezdődött

- November 26-án csőtörés 
volt a Tábor és a Kazinczy u. 
sarkon. A DMRV gyors intézke-
désének köszönhetően a hiba 
elhárítása még aznap délelőtt 
megtörtént, és 28-án már a be-
tonozási munkálatokat is elvé-
gezték. A végleges helyreállí-
tás az úttest aszfaltozása de-
cember 5-én készült el.

- A gyártelepi aluljáró letö-
redezett lépcsőinek helyre-
állítását 2012 tavaszán jelez-
tem első alkalommal, melyre 
egy Bajza u.-i hölgy hívta fel 
a figyelmet. Anno az osztály 
illetékesétől kértem intézke-
dését a MÁV vezetősége felé, 
mely kérést a főtanácsos to-
vábbított. A MÁV vezetősége 
„harmadszori” érdeklődésem-
re a nyár folyamán tájékoz-

tatott: „jelenleg nincs kellő 
anyagi fedezet a lépcsők fel-
újítására. Az országban szá-
mos helyen az állomások sok-
kal rosszabb állapotban van-
nak, és ha lesz rá keret, akkor 
meg fog történni a kért mun-
kálatok elvégzése”. A hely-
szín újbóli szemlézése igazol-
ta, hogy a feljáró mindkét ol-
dalán a lépcsők állaga tovább 
romlott, több helyen a lépcső 
széle 40-60 cm hosszúságban 
töredezett. A balesetveszély 
elhárítása végett december 
18-án kértem, hogy ismétel-
ten továbbítsák a MÁV veze-
tősége felé megkeresésemet 
és szólítsák fel a hiba elhárí-
tására az illetékeseket. 

 - Csoportos közvilágítási 
hibák megszüntetését – Fóti 
úton és a Huba u.-ban – de-
cember elején kértem a cso-
portvezető asszonytól. Intéz-
kedésének köszönhetően 2 
napon belül helyreállt a köz-
világítás. 2 héttel később új-
ból ugyanezen a címeken volt 
szükség intézkedésére, mely 
szintén eredményesen végző-
dött.

- December 4-én a Tátra u.-
ban  23 db. lombkőris ültete-
tése történt.

- Érdeklődés a Görgey u. 31. 
számú ingatlannal szemben 
lévő villanyoszlopra való lám-
patest kihelyezését illetően, 
mely kérés teljesítése novem-
ber végéig lett ígérve.

- Közel 1 éve kérem rendsze-
resen a Kossuth L. u. 22. sz. 
előtti rácsos víznyelő helyre-
állítását, mely balesetveszé-
lyes a gépjárművekre nézve. 
A Magyar Közút Zrt. vezetősé-
ge „már” egy alkalommal vá-
laszlevélben közölte, hogy ki-
helyeztek egy figyelemfelhí-
vó, úgymond kikerülő táblát, 
mely jól látható és egyben jel-
zi is az ott közlekedőknek a 
problémát. Ugyanez a prob-
léma a Kossuth L. u. 18., vala-
mint a Hunyadi u. 17. sz. előtt, 
ahová szintén kihelyeztek ki-
kerülő táblákat (utóbbi két 
helyszínen lakossági bejelen-
tés is történt).

- Szemetesek kihelyezését 
végezték el a közüzemisek 14-
én két címen, a Batthyány E. 
és a Mihály u., illetve a Kos-

suth L. és a Huba u. sarokra. 
- KRESZ táblák helyreállítását 
kértem, melyek oszlopának a 
havas úton neki csúszhattak 
gépjárművek. Az Óvoda köz 
elején a „Zsákutca”, és a Nagy-
sándor József téren a „Körfor-
galmat” jelző táblák helyreál-
lítása megtörtént, míg a Kál-
mán u. és a Rákóczi út sarkon 
az „Elsőbbségadást” jelző táb-
la visszaállítására az új évben 
fog sor kerülni. 

- Beadványomban a Város-
üzemeltetési Osztály vezető-
jétől, majd a DMRV kirendelt-
ség vezetőjétől kértem intéz-
kedését a Kossuth L. u. 9., a 
Kossuth L. u. 23. sz. előtti víz-
akna fedelek melletti kátyúk 
megszüntetésével kapcsolat-
ban a balesetveszély elkerülé-
se végett.

- A Kölcsey u. 6. sz. előtt be-
szakadt a telefonakna, mely-
nek helyreállításával kapcso-
latban az Invitel felé kértem 
intézkedést az osztályon.

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

2012. év végének egyik leg-
jelentősebb eseménye az új 
helyi busz szolgáltatóval tör-
ténő szerződés aláírása volt. 
Városrészünk szempontjá-
ból kiemelem, hogy összesen 
17 db helyi járat közlekedik a 
Fóti úton Alagliget és a Nagy-
állomás között, oda és visz-
sza is. Ez a szám eddig 13 já-
rat volt oda és 10 vissza. A 17 
járatból 10 db a vasútállomás-
tól kiindulva városi körjárat-
ként folytatja az útját, ugyan-
így visszafelé is, 10 városi kör-
járatból lehet átszállás nélkül 
a Fóti úton kifelé továbbha-
ladni. A főbb intézmények el-
érése és onnan történő haza-
térés tehát átszállás nélkül 
biztosított. A járatok inkább a 
Temető vagy a Repülőtér felé 

való elfordításának kérdését 
az Alagligetről érkező vélemé-
nyek alapján döntöttük el az 
utóbbi javára.

A helyközi és bevásárló jára-
tok továbbra is integráns ré-
szét képezik a helyi tömeg-
közlekedésnek. A Mogyoród-
ról érkező 8 db Volánbusz já-
rattal a Barátság út és a Fóti 
út között lehet közlekedni, to-
vábbá délelőtt 3, délután pe-
dig 2 járat bemegy közülük a 
Vasútállomáshoz is, kiegészít-
ve a helyi közlekedést. A vas-
úti csatlakozások eléréséhez 
járul hozzá 8 Auchan járat, a 
Fóti úton kifelé pedig 9 Tesco 

járat segíti az utazókat. Ha 
csak a Fóti úti szakaszt néz-
zük, az oda-vissza közlekedő 
napi 33-34 db buszjárat már 
jelentősnek mondható, eljött 
az idő, hogy kijelentsük: Alag 
többé nem elszigetelt város-
rész.

Új járatokhoz szép új busz-
megálló is jár. A Repülőtér úti 
megállók térkövezése már ta-
valy megtörtént, idén év ele-
jén pedig megkezdődött az 
induló oldalon a váró megépí-
tése is.

Büszke vagyok arra a Fenyő 
lakóparki civil kezdeménye-
zésre, amelyet az itt lakó tett-

re kész polgárok indítottak el 
2012-ben, ez pedig a Szomszé-
dok Egymásért Mozgalom, 
ami az Amerikában bevált 
"Neighbourhood Watch" rend-
szer tapasztalataira és a Du-
nakeszi Rendőrkapitányság, 
valamint Polgárőrség szak-
mai véleményére és segítsé-
gére is épített. Most már a la-
kópark bejárataihoz - a Fenyő 
Lakópark Egyesület szervezé-
sében - tavaly decemberben 
kihelyezett táblák is felhívják 
a figyelmet a mozgalmunkra, 
miszerint: "Fokozottan figye-
lünk egymás értékeire."

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

alag már nem elszigetelt városrész



Tisztelt Lakótelepi Polgárok, ez-
úton is szeretnék minden itt élőnek 
Boldog és Eredményekben Gazdag 
Új Esztendőt kívánni 2013-ra!

Sajnos szomorú hírrel fejeződött 
be az előző év, Fodor Sándorné, Ma-
rika képviselőtársam hosszas be-
tegség után elhunyt. Három ciklu-
son át dolgoztunk együtt, s mind 
emberileg mind a képviselői mun-
kájával példát mutatott minden 
képviselő számára! Sokat segített 
ötleteivel a közösségteremtésben 
is, hiszen maga is egyéni képviselő 
volt Alsón, és sok új rendezvénnyel, 
eseménnyel tette igazi közösséggé 
azt a körzetet. Nagyon fog hiányoz-
ni az állandó jókedve, optimizmusa, 
tettrekészsége, áldott jó szíve!

Visszatekintve a 2012-es esz-
tendőre, ha csak a Lakótelepet 
nézzük is, igen sok apró és na-
gyobb változás, fejlesztés tör-
tént, melyekről már beszámol-
tam Önöknek több írásomban is. 
Szeretném, ha az együtt végzett 
munkánk, tovább erősödne, javul-
na ebben az évben is ezért sok régi 
és új tervvel, ötlettel szeretnék elő-
állni magam is, és várom ezeket 
Önöktől is!

A Casalgrande tér megújulásá-
nak fontos éve kell, legyen ez az 
esztendő! Bízom benne, hogy az itt 
élők többségének örömére szolgált 
az adventi vásár és programok a té-
ren, remélem hagyományteremtő 
rendezvény volt, s csak gazdago-
dik, szépül a következő alkalomra! 
Nagy és állandó feladat a közleke-
dési rend korszerűsítése, biztonsá-
gosabbá tétele, ez az a terület ahol, 
sosem lehetek elégedett az ered-

ményekkel, mert mindig akad to-
vábbi tennivaló, s sajnos az igények 
is sokszor ellentmondásosak.

Szép reményeket fűzök a közös-
ség építés folytatásához ez évben 
is, tovább bővülnek azok a prog-
ramok, amelyek ezt a célt szolgál-
ják! Szeretnék egy olyan kezdemé-
nyezésben is részt venni, amelyik 
a lakóközösségek munkájára, öt-
leteire is építve, megszépítheti a 
közvetlen környezetünket. A Garas 
utca elején lévő betonos terület he-
lyén talán hamarosan már egy kis 
zöld park lehet, s több olyan terü-
let is megszépülhet, akár a Nap ut-
cában, akár a Barátság úton, vagy 
a Tallér és Krajcár utca környékén, 
amelyekre bizony ráférne valami 
hasonló.  

A Fillér utcai járda megújulása, 
sok hasonló intézkedést felvetett 
a körzetben, a lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk ezt is folytatni, 
addig is remélem ez az új szakasz is 
sokak számára szerez örömet!  To-
vábbra is nagyon sokan keresnek 
meg levélben, e-mailben, és tele-
fonon vagy személyesen a körzet 
gondjaival, s néha örömeivel is. Ez 
nagyon fontos számomra, ezért to-
vábbra is kérem segítsék a munká-
mat! Beszámolóimban igyekszem 
a pozitívumokat, eredményeket, 
közös örömöket bemutatni, de ter-
mészetesen kapom és várom a kri-
tikus, javító szándékú megkeresé-
seket is, mert ezek is előre viszik 
közös ügyeinket!

Kérem Önöket, hogy észrevéte-
leikkel, javaslataikkal a jövőben is 
segítsék képviselői munkámat! Kö-
szönöm szépen az eddigi támoga-
tást, jó szándékú kritikát! Levelei-
ket a dkgesz@dunaweb.hu, vagy a 
Garas utca 4. címen várom.

A műszaki problémák bejelen-
tésére közvetlenül is van lehető-
ség, munkaidőn kívül és hétvégén, 
a 06-70-380-64-73 ügyeleti telefon-
számon, munkaidőben a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki osztá-
lyán, az 542-818-as számon, vagy 
a muszak@dunakeszi.hu  e-ma-
il címen.

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve
Elöljáróban engedjék meg, 

hogy az előttünk álló 2013. évre 
sikerekben gazdag Boldog Új Esz-
tendőt kívánjak önöknek!

A körzet fejlesztései az elmúlt 
évben

Régi hiányosság valósult meg 
azzal, hogy a Fő út Vác felőli olda-
lán két buszmegállóban is fedett 
váró került kialakításra.

A közlekedésbiztonság foko-
zása érdekében gyalogátkelő ki-
építése valósult meg a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában, valamint a közvi-
lágítás bővítése a Vasút utcában.

A fejlesztések sorában a Rad-
nóti M. Gimnázium Sportcsarno-
ka is megújult.

Terület rendezés keretében fel-
újításra került a Szent István u. 
48. (régi kántorház). Kialakításra 
került egy kicsi park, az épület-
ben pedig a felújítást követően 
mindenki nagy örömére a Szent 
Mihály Templom búcsújának nap-
jára időzítve ünnepélyes keretek 
között a Révész István Helytörté-
neti Gyűjtemény költözött.

A gyártelepi Jézus Szíve Temp-
lomba járóknak és a mellette 
lévő háztömbök lakóinak régi vá-
gya teljesült azzal, hogy a temp-
lomi közösség szervezésében az 
Önkormányzat anyagi támogatá-
sával szilárd burkolatot kivitele-
zésére került sor. A munkálatok I. 
ütemeként a közösségi terem és 
a sekrestye előtti tér került bur-
kolásra.

Az útépítési program kereté-
ben elkészült a Budai Nagy An-
tal köz szilárd burkolattal való el-
látása.

Megkezdődtek a járdaépíté-
sek, melynek során elkészült a 
Szent Mihály Templom főlépcső-
jéhez vezető járdaszakasz. Kie-
gészült és javításra került a Kis-
templom utcai járda.

Felújításra kerültek a rendkívüli 
módon elhasználódott Szent Ist-
ván utcai buszmegállók. 

Intézményi felújítás keretében 
folytatódott a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskolában tavaly megkez-
dett kerítés festése.

Az önkormányzat benevezte 
a Bárdos iskolát a „Let’s Colour!” 
iskolaszépítő pályázatára, amit 
legnagyobb örömünkre meg is 
nyert, így az iskolaudvar szürke 
falait szép, színes külső váltotta 
fel.

Az Eszterlánc Óvodában az 
óvodai alapítvány, a szülői mun-
kaközösség, valamint az Önkor-
mányzat példás együttműködé-
sének köszönhetően a játszóud-
var új speciális burkolatot kapott 
a kicsinyek nagy örömére.

Újabb udvari játékkal gazdago-
dott a Szent István Általános Is-
kola.

Sajnos egész éves eseményfo-
lyam keretében kellett időről idő-
re beszámolnom arról, hogy a 
Béke úti játszótér kerítését van-
dál módon több részletben szét-
verték.  A Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Beruházá-
si Osztályának szervezésében az 
őszi időszakra sikerült a játszótér 
kerítését helyreállítani.

Lakossági bejelentések
Lakossági bejelentések érkez-

tek arról, hogy a 2011-ben a Gyár-
telepen lévő volt kollégiumban a 
Bárdos Lajos Általános Iskola ré-
szére átadott osztálytermekkel 
a gépjármű forgalom jelentősen 
megnőtt, időszakonként kaoti-
kus állapot kialakulását okozva és 
ezzel megnehezítve az ott lakók 
nyugalmát. A Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési és Beruhá-
zási Osztályának szervezésében 
tervezés alatt van ennek a terü-
letnek a forgalmi rendje, mellyel 
egyrészt tehermentesíteni sze-
retnék Gyártelepnek a Körönd és 
Béke út felöli részét, valamint biz-
tosítani az iskola és a leendő óvo-
da épületének megközelítését.

Amennyiben személyesen nem 
tudnak felkeresni, ötleteiket, kér-
déseiket küldjék el az alábbi elér-
hetőségemre:

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!

körzeti képvi  selőink jelentik
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körzeti képvi  selőink jelentik

BOLDOG és SIKEREKBEN 
GAZDAG Új Évet Kívánok min-
den kedves olvasónak!

Egy dolgos évet hagytunk 
magunk mögött, többek kö-
zött elkészült a Wass Albert 
utca, melyet díszburkolattal 
láttunk el, az utcában sma-
ragdfákat telepítettünk. Fel-
újításra került a Madách utcai 
üzletsorok előtti parkoló sor.

Elkészült a Madách Imre ut-
cában a Tóth Árpád utcát kö-
vetően a gyalogosjárda, mely 
az ott lakók kérésére, illetve 
a biztonságos közlekedés cél-
jából lett kialakítva. Az utca 
e szakaszán a gyalogosforga-
lom eddig az aszfalton történ, 
a megnövekedett gépjármű-
forgalom miatt indokolttá vált 
a járda kialakítása.

Befejeződött a Fazekas Mi-
hály Általános Iskola udvará-
nak felújítása, a salakos feke-
teföld le lett cserélve, viacolor 
járdák kerültek kialakításra, to-
vábbá az udvart parkosították. 
Felújításra került a Madách ut-
cai üzletsorok előtti parkoló 
sor, és befejeződött a bicikli út 
kijelölésének első üteme.

Idei évben tovább dolgozom 
a körzetünk fejlesztésén, hogy 
megvalósítsam a választási 
programomban kitűzött célokat.

Idei évben megkezdődő fej-
lesztések: 

P+R parkoló kialakítása a 
gyártelepi vasútállomásnál a 
rendőrség és a vasút között

Kamerás biciklitároló kilaka-
tási a rendőrség épülete mö-
gött

Klapka György utca szilárd 
burkolása

Klapka György utca végén az 
északi vasúti aluljáró fejleszté-
se

Sikeres pályázat esetén a 
Fazekas Mihály Általános Isko-
la mögötti részen, zárt műfü-
ves pálya kerülhet a későbbi-
ekben kialakításra.

Hunyadi utca - Radnóti utca 
kereszteződésében a kisbolt 
előtti parkolás rendezése, par-
kolóhelyek kialakítása

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! 
kedves olvasók!

tisztelt dunakesziek!
Boldog és sikerekben, 

eredményekben gazdag 
újesztendőt kívánok 
minden kedves dunake-
szi lakos számára!

Engedjék meg, hogy 
a magunk mögött ha-
gyott év eredményeit és 
munkálatait összefoglal-
jam Önöknek.

Az ígéreteknek meg-
felelően ősszel leasz-
faltozták a Prága utcát, 
amellyel egyidejűleg 
szikkasztót is kialakítot-
tak. Az Eötvös utcában 
is elkészült a szikkasztó, 
a Csillag utcánál pedig a 
három darab szikkasztó 
és esővíz elvezetők ki-
építése is befejeződött.

Az útépítési program keretében nemcsak a Prága utca, de a 
Déryné utca is szilárd burkolatot kapott.

Mint ahogy már korábban több képviselőtársammal együtt 
jeleztük, elindult a zebraprogram és a járdaépítési program is 
folytatódott. A mi körzetünkben a Rákóczi út 82. szám előtt to-
vább építették a járdát, megoldották a csapadékvíz elvezetést 
és kiépítették a K-szegélyt. 

A Fóti úton a Déryné és az Egressy utca között is megépült 
a járda, valamint egy kerékpáros átvezetéssel a Nándori – Fóti 
út kereszteződésében valamint a Tisza utca – Deák Ferenc utca 
kereszteződésénél gyalogátkelőhely került kialakításra.

Régi igény volt a Széchényi Iskolába járók és a környéken élők 
részéről, hogy az iskola előtti megállókban buszvárókat alakít-
sunk ki. Örömmel számolhatok be arról, hogy a fedett buszvá-
rók a napokban készültek el, így a havazások, esőzések idején 
már használatba is vehették azokat az utasok.

A körzetünkben nemcsak fejlesztések történtek, igyekeztünk 
szebbé, kicsit zöldebbé tenni környezetünket.

A Déryné és a Prága utcában összesen 31 darab fát ültettek 
el a tavalyi év végén. A vezetékek megóvása miatt gömbkoro-
nás kőrisfákat ültettünk, mivel azok magasságuk miatt nem ve-
szélyeztetik a vezetékeket. Remélem a facsemeték hamarosan 
megerősödnek és még sokáig megmaradnak az ott élők szá-
mára!

Az idei évben is tovább folytatódik a járdák építése, a zebra-
program és a természetesen a útépítések is a várt ütemterv-
ben folynak tovább. Idén a mi körzetünkben az Albert utca kap 
majd szilárd burkolatot. 

A tavalyi évhez hasonlóan az előttünk álló év is munkával fog 
telni, amihez kérem az Önök segítségét, észrevételeit is!

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője
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Kedves Marika! December vé-
gén az ünnepi készülődés köze-
pette kaptuk a lesújtó hírt! Tud-
tuk már régóta, hogy beteg vagy, 
hogy fájdalmas és legyengítő ke-
zelésekre jársz, mégis bénítóan 
váratlanul ért a földi létből való 
távozásod!

Olyan természetes jókedvvel, 
könnyedséggel viselted súlyos 
terhedet éveken át, annyi erőt és 
szeretetet, optimizmust sugároz-
tál szét jelenléteddel minden tár-
saságban, hogy eszünkbe sem ju-
tott, hogy elveszíthetünk Téged!

Bízom benne, hogy nem is 
vesztettünk el, hiszen olyan pél-
dát mutattál fel minden önkor-
mányzati képviselő számára, 
hogy hogyan kell szolgálni a kör-
zetben, a városban élő embere-
ket, hogyan kell fáradságot nem 
ismerve dolgozni kisebb és na-
gyobb ügyekért egyaránt! Ezek 
mind élni, és égni fognak ben-
nünk a jövőben is! 

De ez volt a kisebb, bár sokak 
számára így is aligha megközelít-
hető teljesítményed! 

Több mint tizenöt év közös 
munka után, bennem más tulaj-
donságaid váltották ki a soha el 
nem múló tiszteletet és szeretet. 
Ahogyan az emberek problémái 
felé odafordultál, az első gondo-
latod mindig a mások gondjai-
nak orvoslása volt, s nem a sze-
mélyes gondjaid! Az az állandó 
jókedv, pozitív gondolkodás, élni 
és tenni akarás, amely csak ke-

vesek erénye sajnos manapság! 
Ezek emeltek ki mindig is a szür-
ke tömegből! S ezt érzékelték és 
értékelték még politikai ellenfe-
leid is. Szerethető ember, szeret-
hető kolléga, szerethető ellenfél 
voltál mindenki számára! Nem 
emlékszem, hogy valaha is kicsi-
nyes érdekekért, személyes elő-
nyökért harcoltál volna, de na-
gyon sok olyan igaz ügyedre em-
lékszem, ahol nem ismertél fá-
radtságot, megalkuvást, hogy 
eredményeket érj el! Igazi csa-
patjátékos voltál, tudtad, hogy a 
közös munka lehet mindig a leg-
gyümölcsözőbb, öröm volt Veled 
együtt dolgozni, mert mindig a 
közös cél elérése vezérelt, s ezért 
minden fáradságot vállaltál is!

Talán első közös munkánk volt, 
a város első gyermeknapjának 
megszervezése, lebonyolítása, jó 
tizenhárom- tizennégy éve! Reg-
geltől estig ott voltál, kerested, 
hogy miben segíthetsz, s min-
dig meg is találtad!  Láttam az 
angyali örömöt az arcodon, ami-
kor a vidám gyermekekre néztél 
közben!

Ez az arc marad meg bennem 
örökre! Maradj velünk, figyelj 
minket felülről is és súgj, kérlek, 
ha szükségünk lesz rá, mert szük-
ségünk lesz Rád!  Szerettünk, sze-
retünk és egyéniséged, szellemi-
séged örökre nyomot hagy a vá-
ros, a körzet, az önkormányzat, a 
képviselők, a frakció, és a baráta-
id életében!

Búcsúzunk Tőled! 
 A Dunakeszi Fidesz-KDNP Kép-

viselőcsoportja nevében
Seltenreich József  

egy képviselő, egy jó ember, 
egy jó barát emlékére!

körzeti képvi  selőink jelentik

Fodor Sándornét Dunake-
szi Város Önkormányza-
ta saját halottjának tekinti.  
A családdal való egyeztetést 
követően értesítjük Önöket, 
hogy a temetés 2013. janu-
ár 23. (szerda) 15:00 órakor a 
Fiumei úti temetőben lesz.

Sorozatos gyújtogatás
Dunakeszin az elmúlt 3 hónapban 5 helyszínen gyújtottak fel 
szelektív hulladékgyűjtő edényt, ezzel több mint 2 millió forin-
tos anyag kárt okozva a városnak. A rendőrség és a polgárőrség 
nagy erőkkel keresi az egyelőre ismeretlen tettest. Az ügy sú-
lyosságára való tekintettel Dunakeszi Város Önkormányzata 300 
000 Ft nyomravezetői díjat ajánl fel annak a személynek, aki se-
gítő információkat oszt meg a hatóságokkal a bűncselekmény el-
követésével gyanúsítható személlyel kapcsolatban és ezzel segí-
ti a bűncselekmény felderítését.

tisztelt dunakesziek! 
tisztelt révdűlőiek!

Kérem engedjék meg, hogy 
2013. év első beszámolója előtt 
mindannyiuknak eredmények-
ben gazdag, boldog új évet kí-
vánjak.

- Örömmel közlöm, hogy 100. 
születésnapját töltötte be Papp 
Zoltánné (született: Osváth Má-
ria), aki Munkás utcai otthoná-
ban vehette át országunk és vá-
rosunk vezetőinek ajándékát. Ez-
úton is szívből köszöntjük Mária 
nénit, akinek jó erőt és egészsé-
get kívánunk.

- Az Iskola utcai „Kék Iskola” 
helyén kialakításra került egy 
nagy parkoló. Ide parkolhatnak 
akik a járási központba, a körze-
ti orvosi rendelőbe és a tüdőgon-
dozóba érkeznek; valamint a kör-
nyék lakói.

- Körzetünk frekventált pontja-
ira kihelyezésre került több sze-
metes, valamint a Kiscsurgó te-
rülete megtisztításra került a 
Dunakeszi Közüzemi Kft. dolgo-
zói által. Köszönjük munkájukat.

- Tájékoztatom Önöket, hogy 
2013-ban természetesen folytat-
juk útjaink aszfaltozását, a ter-
veknek megfelelően.

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

Az önkormányzat legújabb rendeletei

• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2012. 
(XII.19.) rendelete a településképi véleményezési és településképi be-
jelentési eljárás szabályairól
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2012. 
(XII.19.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2012. 
(XII.19.) rendelete a mezei őrszolgálat működéséről szóló 19/2011. (V. 
31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2012. 
(XII.19.) rendelete a 
Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2012. 
(XII.19.) rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2010.
(IV.07.) sz. rendelet módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. 
(XII.19.) rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körze-
tek meghatározásáról szóló 15/2002. (VI.24.) sz. önkormányzati rende-
let (továbbiakban: Rendelet) módosításáról
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- 2011-ben a hőtermelésünk 
valóban veszteséges volt, bár 
annak mértéke nem érte el az 
előzetesen kalkulált mérté-
ket, ezután 2012-ben a jogsza-
bályok lehetővé tették, hogy az 
infláció mértékével, 4,2 száza-
lékkal megemeljük díjainkat. 
Időközben megjelent a szak-
tárca miniszterének rendele-
te, amely a lakossági célra ér-
tékesített távhő árának támo-
gatásáról szólt. A 2012-es esz-
tendő is veszteséges lett volna, 
ha a kormányzat nem támogat-
ja a lakosságnak szolgáltatott 
távhő díjait. A tavalyi év végén 
megjelent a fejlesztési minisz-
ter rendelete, amely a 10 szá-
zalékos rezsidíj csökkentéséről 
szól. Ennek alapján minden dí-
junkat ezzel a mértékkel mér-
sékeltük. A fogyasztóink részé-
re kibocsátott januári számlá-
kon részben már látható lesz a 
díjak csökkenése, hiszen ezen 
a decemberi hőfogyasztás még 
az akkor hatályos mértéket, a 
januári alapdíj viszont már a 10 

százalékkal alacsonyabb össze-
get tartalmazza. Ez év február-
jától már minden tétel vonat-
kozásában 10 százalékkal keve-
sebbet kell fizetniük a fogyasz-
tóinknak. Aminek érthetően 
örülnek a fogyasztók, ez azon-
ban nyilvánvalóan bevételki-
esést fog okozni cégünknek. 
Kalkulációink szerint a több 
mint 2500 lakossági fogyasz-
tónál jelentkező, összességében 
35-40 millió forintos éves be-
vétel kiesés jelentkezik a Duna-
keszi Közüzemi Kft-nél, a defi-
citet azonban növekvő fajlagos 
távhődíj támogatással a kor-
mányzat kompenzálja.

- A jelen gazdasági környe-
zetben a fűtőműnek milyen le-
hetőségei vannak korszerűsí-
tésre, felújításra és karbantar-
tásra?

- Én más oldalról közelíte-
ném meg a kérdést. Ez nem le-
hetőség, hanem kényszer. Hi-
szen ha nem végezzük el a 
szükséges fejlesztéseket, fel-
újításokat, akkor nem fogunk 
tudni biztonságosan szolgál-
tatni. Jómagam és az itt dol-
gozó kollégáim is azt tekintjük 
legfőbb feladatunknak, hogy 
a biztonságos működés és a 
színvonalas szolgáltatás feltét-
eleit fenntartsuk. A tavalyi év-
ben közel 320 millió forintos 
rekonstrukciót indítottunk el, 
melyet az idei évben fogunk 
befejezni. Ennek az összegnek 
a felét uniós pályázati forrás-
ból tudtuk biztosítani. A pá-
lyázati lehetőség megragadása 
mellett fontos cél, hogy taka-
rékosan működjünk és a köte-
lező feladatainkat maradékta-
lanul ellássuk.

- A biztonságos működés-
hez szükséges, hogy a szolgál-
tatást igénybe vevő fogyasztók 
eleget tegyenek fizetési kötele-
zettségeiknek. Milyen arányú 
jelenleg a távhőszolgáltatás-

éppen egy éve, 2012 januárjában ön azt nyIlatkozta lapunknak, hogy az előző évben „befagyasztott” árak közel 55 mIl-
lIó forInt veszteséget okoztak a fűtőművet műköDtető gazDaságI társaságnak. most, amIkor a távfűtés Díját a kor-
mány Döntése alapján az IDeI év első napjától 10 százalékkal CsökkentenIe kell, ezt az összeget, ezt a kIeső bevételt 
hogyan tuDják kIgazDálkoDnI? – kérDeztem homolya józseftől, a DunakeszI közüzemI kft. ügyvezető Igazgatójától.

Milyen hatása lehet a 10 százalékos 
fűtési díj csökkenésének? 

Interjú Homolya Józseffel, a fűtőművet működtető Dunakeszi Közüzemi Kft. igazgatójával

 Homolya József elmondta, 
ebben az új helyzetben fon-
tos, hogy az önkormányzat 
továbbra is biztosítani tud-
ja az intézmények működte-
tését. Azonban egy ilyen sok-
rétű feladat elvégzésére nem 
egy hivatal a legalkalmasabb. 
Tekintettel arra, hogy a Du-
nakeszi Közüzemi Kft. elődje 

éveken át végzett üzemelteté-
si és vagyongazdálkodási fel-
adatokat, az önkormányzat a 
saját céget bízta meg ennek a 
munkának az elvégzésével. Ez 
a váltás azonban nem megy 
egyik percről a másikra, ezért 
az oktatási intézményeknél 
maradó technikai személy-
zet átmenetileg január 1-jétől 

a közoktatásI reform hatásaként az IDeI év DunakeszI 
számára Is jelentős változás hozott, hIszen az Iskolák 
államI fenntartásba kerültek, azonban az épületek 
üzemeltetésI felaDataIt továbbra Is a városnak kell 
bIztosítanIa. ezzel kapCsolatban kereste meg lapunk 
az üzemeltetésI felaDatokat átvevő DunakeszI közüze-
mI kft. ügyvezetőjét. 

A város koncentrálja   az önkormányzati  
    intézmények üzemelte   tését és karbantartását 

ból származó kinnlevősége a 
cégnek?

- Gazdasági társaságunk 
még a jó energiaszerződések és 
a kormányzati támogatás mel-
lett is minimális veszteséggel 
működik, de ez jelenleg nem 
veszélyezteti a fizetőképessé-
günket. Dunakeszi Város Ön-
kormányzata felelős pénzügyi 
politikájának köszönhető-
en egy erős tulajdonos áll mö-
göttünk, aki ha szükséges, ki-
segíti cégünket. Ami problé-
mát okoz, az valóban a lakos-
sági kinnlevőségek mértéke. 
Ez a tavalyi évben már megha-
ladta a 110 millió forintot, an-
nak ellenére, hogy nagyon szi-
gorú hátralékkezelési gyakor-
latot folytatunk. Három havi 
nem fizetés esetén már ügy-
védi fizetési felszólítást bocsá-
tunk ki, ezt követően közjegy-
zői fizetési meghagyást kap az 
érintett fogyasztó. A folyamat 
következő lépése a végrehajtási 

eljárás megindítása, mely eset-
ben sajnos az érintett lakás ár-
verezésére is sor kerülhet. Ter-
mészetesen nem ez a cél, mi 
csak az általunk nyújtott szol-
gáltatás ellenértékét várjuk el a 
fogyasztótól. Azt tapasztaljuk, 
hogy az utóbbi néhány évben 
a korábban stabilan fizető ügy-
feleink között is többen fizeté-
si gondokkal küzdenek. A ha-
tékony hátralék behajtás a fo-
gyasztóknak is érdeke. Meglá-
tásom szerint néhány hónapos 
nem fizetés esetén, megszorí-
tásokkal még van lehetőség az 
adósság rendezésére, de ha ez 
már fél éven felüli, akkor egy-
felől egyre valószínűtlenebb, 
hogy ügyfelünk képes lesz a 
felhalmozott hátralékot kifi-
zetni, másfelől a hiányzó lik-
viditás veszélybe is sodorhatná 
cégünk fizetőképességét, mű-
ködését. 

V. I.
Fotó: Hohner
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Alapos előkészítő munka 
után, egy évvel ezelőtt 
bocsátotta társadalmi 

vitára a helyi tömegközleke-
déssel kapcsolatos koncepciót 
az önkormányzat, majd pályá-
zatot írt ki a szolgáltatás vég-
zésére. Az első pályázatra ér-
kezett ajánlat túlzottan magas 
árajánlatot tartalmazott, me-
lyet nem fogadott el az önkor-
mányzat. A második kiírás si-
kerrel zárult, melyet a Komo-
Sky Kft. nyert el. Mint dr. 
Thoma Csaba kihangsúlyozta 
a nyertes pályázó szolgáltatási 
díja a város számára jelentősen 
kedvezőbb a korábbi évek vál-
lalási költségénél.

A megállapodásnak, a já-
ratok összehangolásának és a 
kedvező szolgáltatói díjnak kö-
szönhetően az önkormányzat-
nak 20 százalékkal kevesebb 
közpénzt kell fordítania erre 
a feladatra, miközben a duna-
kesziek díjmentesen vehetik 
igénybe a helyi autóbuszjára-
tokat.

Dr. Thoma Csaba kiemelte, 
hogy a helyi buszközlekedés 
része egy komplex közlekedési 
hálózatnak, mely magába fog-
lalja a Volánbusz és MÁV jára-
tait is. – Ezért a helyi menet-
rendet úgy dolgoztuk ki, hogy 
igazodjon a MÁV és a Volán-
busz menetrendhez, de figye-
lembe vettük a városban köz-
lekedő bevásárló járatokat is – 
tájékoztatott az önkormányza-
ti biztos, aki elmondta, hogy az 
önkormányzat kezdeménye-
zésére még korábban sikerült 
partneri együttműködést ki-
alakítani az Auchan vezetőivel 
az áruház járatainak helyi köz-
lekedésbe történő bekapcsolása 
érdekében. Az akkori tárgyalá-
sok során sikerült megállapod-
ni a Volánbusszal is, hogy a so-
kak által használt mogyoródi 
járat bekanyarodjon a vasútál-
lomáshoz a kereskedelmi egy-
ségek járataihoz hasonlóan. 
Ezt követte a menetrend kidol-
gozása, és mivel az új szolgál-
tatóról csak az ünnepek előtt 

a kéthetes tesztIDőszak végén, az összegyűlt vélemények fIgyelembe vételével véglegesítIk a helyI tömegközlekeDés 
új menetrenDjét, amelyet nyomtatott formában valamennyI háztartásba eljuttat az önkormányzat. a jelentősen 
bővülő, a helyI lakosok számára Ingyenes szolgáltatásról Dr. thoma Csaba önkormányzatI képvIselő, a közösségI 
közlekeDésért felelős korábbI önkormányzatI bIztos nyIlatkozott lapunknak.

Megújult a helyi közösségi közlekedés 
Sűrűbben és hosszabb útvonalon közlekedik az autóbusz

A város koncentrálja   az önkormányzati  
    intézmények üzemelte   tését és karbantartását 

a GESZ állományába került, s 
folyamatosan, ez év márciusá-
nak végéig kerülnek át ezek a 
kollégák a Dunakeszi Közüze-
mi Kft. alkalmazásába. 

Mint azt Homolya József-
től megtudtuk, a város veze-
tésének határozott kívánalma 
volt, hogy az aktív korú mun-
kavállalók munkahelye az át-
szervezések után is megma-
radjon. Az átvett munkákat 
a Dunakeszi Közüzemi Kft. 
összevontan szeretné kezel-
ni, amitől nagyobb rugalmas-
ságot várnak a cégnél, hiszen 
az összes üzemeltetési, kar-
bantartási, felújítási feladatot 
el tudják majd látni. Homolya 

József aláhúzta, hogy ebben 
nagy előnyt jelent az a tapasz-
talat, amelyet az évek óta az 
intézményekben dolgozó kol-
légák felhalmoztak. 

Az átalakítás érinti a gond-
nokokat, karbantartókat, ud-
vari munkásokat, fűtőket, 
portásokat, takarítókat és a 
konyhai alkalmazottakat. Ez 
több mint 200 főt jelent, akik 
tevékenységét igyekszik ra-
cionalizálni az új munkálta-
tó, amely az új gazdasági egy-
ség szakembereivel külső fel-
adatok ellátására is vállalko-
zik majd.

V. I.

született döntés, nagyon rövid 
idő állt rendelkezésre az új, he-
lyi közlekedés január elsejei be-
indítására. A Volánbusszal kö-
tött szerződés ugyanis decem-
ber 31-én lejárt.

Dr. Thoma Csaba elmond-
ta, hogy – a város három legna-
gyobb területi egységét kiszol-
gáló - helyi járat menetrendjét 
az év elejei tapasztalatok alap-
ján véglegesítik. A jobb irányú 
körjárat – amely az óramuta-
tó járásával ellentétes irányban 
halad a városban – naponta 11 
alkalommal közlekedik a MÁV 
nagyállomás – Kossuth – Szé-
chenyi – Hunyadi utca – gyár-
telepi vasúti aluljáró – Barátság 
utcai lakótelep – Főút – vasút-
állomás viszonylatban. Ennek a 
körjáratnak az újdonsága, hogy 
a Toldi, Dombliget és a Tóváros 
lakóparkok mentén is elhalad, 
aminek következtében az itt la-
kók is fel tudnak szállni rá. Az 

új menetrendnek köszönhetően 
az alagligetiek is sokkal jobban 
járnak: a járat a temetőt és a re-
pülőteret is eléri, s a Fóti úton 
lakók is jól használhatják. Ebbe 
a térségben az eddigi 10-13 he-
lyett 17 járat közlekedik. A har-
madik „zónában”, Dunakeszi-
alsó felé is nőtt a járatszám, hi-
szen 4 járaton közlekedhetnek 
az utasok. 

A képviselő nemcsak azt hang-
súlyozta, hogy a korábbinál jó-
val nagyobb távolságot tesz meg 
a helyi lakosságot kiszolgáló au-
tóbusz, hanem azt is, hogy tulaj-
donképpen folyamatosan közle-
kedik, és az utolsó esti járatok – 
a jogos igényeket kielégítve – 21 
óra után is indulnak. A végleges 
menetrendet minden háztartás-
ba eljuttatja az önkormányzat – 
húzta alá dr. Thoma Csaba a na-
pokban megfogalmazott lakos-
sági észrevételekre is utalva.

Vetési Imre
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– Mire gondolt abban a magasztos pillanat-
ban, amikor december 9-én az ön által tervezett 
emlékműre felvonták a nemzeti zászlót? – kér-
deztem Dobes Sándortól. 

– Felemelő és csodálatos pillanat volt számom-
ra. Partiumból érkezett magyarként megélhet-
tem, hogy az én alkotásomon lobog a nemzeti szí-
nű zászló. Azt a gyönyörű piros-fehér-zöld lobogót 
láthattam a szobron, melyet gyermekként szülőfa-
lumban is megkönnyeztem, amikor Erdélyt visz-
szaadták Magyarországnak. Emlékszem, hogy a 
falu közepén felállítottak egy zászlórudat, melyet 
piros-fehér-zöldre festettek. Bár gyerek voltam –- 
soha nem fogom elfelejteni – a könnyező emberek 
meghatódottságát. Ez egy örök emlék, amit az utá-
na következő lélekromboló változások – amikor 
ugyanezt a zászlórudat piros-sárga-kékre festették 
át – sem homályosítanak el. Erre gondoltam, ami-
kor a Himnusz hangjaira felvonták az emlékműre 
a nemzeti zászlót. Felejthetetlen pillanat volt… 

– Az emberek szíve szinte egyszerre dobbant, 
az összefogás, az együvé tartozás hangját közve-
títve…

– Igen… és tudja azt az érzést, amit a mi nem-
zeti lobogónk a Partiumban élőknek jelent, azt 
nem lehet elmondani, szavakba foglalni. Szil-
veszter éjszakáján, amikor a magyarországi tv 
műsorokban a Himnuszt hallgattuk, könnyes 
szemmel néztük a Parlamenten lobogó zászlót. 

Néztük, és reménykedtünk… aki nem élt még 
elszakítva az anyaországtól, az nem tudja, hogy 
ez mit jelent. 

– A ön számára ez a legkedvesebb alkotás?
– Sok-sok feladatom volt életem során. Tervez-

tem templomot, házakat, belsőépítészeti mun-
kákat, reklámokat készítettem. Több nemzetkö-
zi kiállításon dolgoztam itthon és külföldön egy-

aránt. Bulgáriában például kétszer csináltam ipa-
ri kiállítást. De Országzászlót tervezni, az egészen 
más, az alkotó gondolatait a szíve mozgatja… 

– Mióta él Magyarországon?
– 2004 óta. A kilencvenes években meglátogat-

tunk valakit Dunakeszin, amikor megérkeztünk 
Gyártelepre, akkor azt mondtam a feleségemnek 
és a gyerekeknek, vagy itt veszek lakást, vagy nem 
jövök haza. 

– E szerint ön kétszeresen hazaérkezett?
– Igen. Itt lakom az Iskola sétányon, az egyik épí-

tészeti ékszerdobozként csodált épületben, mely-
nek külsejét szerencsére sikerült felújítani. A régi 
díszítő elemek közül minden megmaradt, nagyon 
ügyeltem arra, hogy eredeti állapotában újuljon 
meg a ház külseje. Most úgy érzem, hogy itthon 
vagyok, amit csak tudok adni ennek a kis város-
nak, azt megteszem. A Jézus Szíve plébánia terüle-
tére és a templom köré pl. 2007-ben elkészítettem 
a térkövezés terveit, most decemberben felavat-
tuk az Országzászlót a Köröndön. Otthonra leltem 
Dunakeszin. Már megváltottam a nyughelyemet a 
Jézus Szíve templomban, ott is közel lesz hozzám 
az Országzászló. Nagy boldogság számomra, hogy 
az egyik lányom családja, a kis unokám – akik itt 
laknak a Köröndön, a gyönyörű tornyos épületben 
– nap, mint nap láthatják, hogy mit adtam annak a 
városnak, amely befogadott… 

Vetési Imre
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Géza, Dr. Koó Éva, Kövesdi Bri-
gitta, Kurucz Lajos, Kuti Ferenc, 
Lelovics Árpád, Lelovics Sarol-

ta, Mihály Csaba, Mihály Gyu-
la, Dr. Mihály Zoltán, Molnár 
Pál, dr. Orbán Péter, Passa Gábor, 
Péntek Lajos, Pusztai Zoltán, Roll 
Lambell Kft., Skirka Dorina Lil-
la, Skripeczky Ákos, Skripeczky 
Istvánné, Schmidt Béla, Sütő Klá-
ra, Szabados István, Szabó Fe-
renc, Dr. Szabó György, Szabó Já-
nos, özv. Száraz Györgyné, Szen-
tesi József, Szombat Istvánné, 
Sztelek Ö. Zoltán, Tatár Csaba, 
dr. Tápai Levente, dr. Tóth Zsu-
zsa, Tupi Márk, Turi Antal, Varga 
Tilia Luca, Vargáné Szabó Mária, 
Vincze Géza, Wittman Endréné, 
Wittman Lászlóné. 

További támogatók 
és segítők:
ÁBF Bowdentechnika, Ács Fe-

egy alkotóművész számára talán az a legszebb pIllanat, amIkor a terve valósággá válIk, és azt az emberek 
olyan elIsmerő CsoDálattal fogaDják, mInt a körönDön felavatott országzászlót. ezt a felelő élményt élte 
át a Díjnyertes emlékmű tervezője, Dobes sánDor építész Is, akI hálája jeléül - hogy a partIumI szülőfölD 
után DunakeszIn új otthonra lelhetett - alkotását Díjmentesen ajánlotta fel a városnak. 

Dobes Sándor: Dunakeszin 
új otthonra lelhettem

A Dunakeszi-Gyártelepen (Körönd) emelt és 2012. december 9-én előzetesen 
felavatott országzászló létrehozóiról, támogatóiról és a további teendőkről.TÁJÉKOZTATÓ:

Csoma Gábor, Skripeczky István, 
Melocco Miklós, Dobes Sándor
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renc, Bakos Betérő Kft., Bárány L. 
Viktor, Bea Richárd, Bedő Attila, 
Bencze Miklós, Bodó Kata és lá-
nya Zita, Bottyán Tibor, Czeglédi 
József, Enyedi Lajos, Egyházi Jó-
zsef, Eudoxia 20 Alapítvány, Fejős 
Gabriella, Özv. Gáspár Jánosné, 
Guttmann Vilmos, Hadi Jolán, 
Horváth Istvánné, Horog László, 
Jézus Szíve Egyházközösség, Ka-
szás Imre, Kertész Lóránd, Kese-
rű Konrád, Dr. Kisida Elek, Kiss 
József Mihály, Kliment Géza, 
Kocsa András és Vincze Kati-
ca, Kovácsné Skripeczky Mária, 
Kubó Éva, Lajtai Mariann, Mol-
nár Edit és férje Tajnafői Gábor, 
Monori Jánosné, Palásti Béla, 
Peti Sándor, Pléh Csárda, Rad-
nóti Miklós Gimnázium, Rákó-
czi úti Cukrászda, S. Pető Lász-
ló, özv. Somogyi Zoltánné, Szaba-
di Gábor, Szabó József, Szalai Ilo-
na, özv. Szakáll Lászlóné, Szanka 
Attila, dr. Szádoczky Károly ka-
nonok úr, Száraz György, Száraz 
Mihály, Szent István Általános Is-
kola, Terbe Józsefné, Thury Ilona, 
Tuzson-Berczeli Péter, dr. Urbán 
Tibor, Varga István András, Ve-
res György, VOKE JAMK, Vörös 
István.

***
Ui.: A még befejezetlen munká-

latok elvégzését követően, az Or-
szágzászlónk ökumenikus meg-
áldását és végleges felavatását a 
szervezők 2013. június 2-ra, a Hő-
sök napjára tervezik. A magyarság 
együvé tartozásának és összefogá-
sának kifejezéseként a 64 várme-
gyében és Csángóföldön élő hon-
fitársaink a katonatemetőkből és 
templomkertekből hozott egy-egy 
marék földet helyeznek el az em-
lékmű talapzatába.

Az elképzelések szerint az ün-
nepi rendezvény kiemelt része a 
határainkon túl élő magyar test-
véreink állampolgársági eskütéte-
le lesz egyéni kérelem alapján. A 
fentiek sikeres és zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében a szerve-
zők ötleteket, gondolatokat és se-
gítséget kérnek a barátaiktól és a 
támogatóktól; továbbá örömmel 
jelezték, hogy újabb helyi művé-
szek: Dusza Tibor, Kubó Éva, Ná-
dor Géza, Peti Sándor és Thury 
Ilona ajánlották fel alkotásaikat, 
melyek megvásárlásával támogat-
ni  lehet a fenti célt.

Részletes tájékoztató ez ügyben 
az alábbi telefon számon kapható: 
06-30-361- 4515 (Skripeczky Ist-
ván). A szervezők nevében köszö-
nettel:

Skripeczky István

– Sok féle szempontból mérik 
a középiskolák teljesítményét, s 
ezek alapján különböző rangso-
rokat lehet felállítani. Az említett 
kiadvány döntően a végzős tanu-
lók előző tanévi érettségi eredmé-
nyei, illetve a kompetenciaméré-
sek során elért iskolai teljesítmé-
nyek alapján készíti el a rangsorát. 
Ezekhez még figyelembe veszik a 
különböző országos versenyek 
eredményességét is. Iskolánk a 
2011. évi kiadvány alapján a 49. 
helyezett volt, az idei évben pedig 
a 36. helyet sikerült elérni. Ebben 
az eredményben főként az érett-
ségi és felvételi teljesítmények ja-
vulása okozhatták az előrelépést, 
valamint az a tény is, hogy növe-
kedett a nyelvvizsgát tett diákja-
ink száma. 

– Mekkora jelentősége van a 
rangsornak?

– Nem gondolom, hogy a 
konkrét helyezésnek lenne nagy 
jelentősége, sokkal inkább annak 
a szakmai munkának, amelyet a 
gyerekekkel közösen végzünk. 
A nálunk továbbtanuló, általá-
nos iskolából érkező diákok is az 
átlagosnál magasabb színvona-
lat érnek el a felvételi vizsgák so-
rán. Így érthető, hogy velük ma-
gasabb kimeneti célokat is lehet 

kitűzni, illetve elérni a különbö-
ző szintfelmérő és érettségi vizs-
gákon. Fontosnak tartom azt is 
jelezni, hogy diákjaink az önkor-
mányzaton keresztül az országos 
átlagot meghaladó feltételek kö-
zött folytathatják tanulmánya-
ikat, amely az emelt szintű órák 
és a tehetséggondozó foglalkozá-
sok számában is megjelent az el-
múlt években. 

Természetesen örülünk ezek-
nek az eredményeknek, de még 
jobban annak, amikor pl. egy-
egy hazai vagy külföldi egyete-
men ösztöndíjjal tanuló diákunk 
a karácsonyi szünetben hazaláto-
gat, és elém állva megköszöni az 
iskolának mindazt a tudást, ami-
vel az új iskolában is a legjobbak 
közé tartozik, s úgy véli, ebben 
az eredményben egykori tanárai-
nak, de az egész iskolai közösség-
nek is komoly szerepe van. 

– A különböző híradásokból 
tudjuk, hogy számos változás 
érinti az iskolákat az állam sze-
repvállalás növelésével. Hogyan 
érinti ez a gimnáziumot?

– Lényegében a fenntartói és 
működtetői szerepkörben tör-
tént változás. Amíg az elmúlt idő-
szakban mindkettőt a helyi ön-
kormányzat látta el, az új törvé-

nyi szabályozás szerint, a fenn-
tartói szerepet és ezen keresztül 
a szakmai kontrollt az állam veszi 
át az erre a célra kialakított szer-
vezeti egységei segítségével, míg a 
működtetői feladatok továbbra is 
az önkormányzatoknál marad-
nak. Az köztudott, hogy az okta-
tási rendszer napjainkra rendkí-
vül polarizálttá vált, amelyre az 
új törvényi szabályozás útján pró-
bált a kormányzat újszerű választ 
adni. Az ilyen óriási rendszerek 
átalakítása, mint pl. az oktatás 
és nevelés nagyon nehéz feladat, 
különösen akkor, ha az a jelen-
legi gyors ütemben zajlik. Nyil-
ván a változások érintik azokat a 
hosszú évek alatt rögzült, a min-
dennapi munkát lényegesen befo-
lyásoló folyamatokat, amelyek ez 
idáig jól ismert körülmények kö-
zött zajlottak. 

A mi iskolánk helyzete abban 
is speciális, hogy eddig az önkor-
mányzat nagyon jó gazdája volt 
az iskolánknak, szinte minden-
ben biztosította a magas szakmai 
szint elérésének feltételeit. Félel-
meink éppen abban rejlenek, hogy 
a felépülő óriás szervezet, miként 
lesz képes kezelni azokat a sajá-
tosságokat, amelyek egy-egy isko-
la különlegességét, egyedi jellegét 
adták. Jelenleg ott tartunk, hogy 
a régi rendszer már alig funkcio-
nál, az új pedig kiépülésével egyi-
dejűleg kénytelen megküzdeni sa-
ját alrendszereinek létrehozásával, 
és ezzel párhuzamosan új eljárási 
szabályok kialakításával. 

Ebből bizonyára adódnak majd 
konfliktusok és nehezen kezelhe-
tő helyzetek, de minden érintett-
nek arra kell törekednie, hogy di-
ákjaink ebből a lehető legkeve-
sebbet érezzék meg. 

– Abban a reményben köszö-
nöm a beszélgetést, hogy a gim-
názium teljesítménye és szakmai 
fejlődése az új struktúrában is 
töretlen lesz.  

V. I.
Fotó: Katona M. István

a DunakeszI raDnótI mIklós gImnázIum a 100 legjobb magyar középIskola rangsorában 
a 36. helyet érte el a 2012 DeCemberében megjelent kIaDvány szerInt. az előző évhez 
képest 13 helyet léptek előre a ranglIstán. mInek köszönhető ez a szép ereDmény? – kér-
Deztük varga tIbortól, az Intézmény Igazgatójától.

Az országos rangsorban 36. 
a Radnóti Miklós Gimnázium

A tavalyi esztendő teljesítménye alapján 
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VÁROSI ADVENTI VÁSÁR
már az első alkalommal megkeDvelte a nagyközönség a Casalgrande téren 
renDezett aDventI vásárt, melyet számos, az ünnepI várakozás lélekemelő 
hangulatával harmonIzáló kulturálIs program gazDagított. az élettel telI 
közösségI tér jó alkalmat kínált a barátI beszélgetésekre, egy-egy pohár íz-
letes forralt bor vagy forró tea elfogyasztására Is. a szervezők az ünnepI 
várakozás IDőszakában sem feleDkeztek meg a rászoruló CsaláDokról, akIk 
számára több száz Csomag aDományDobozt gyűjtöttek a lakosság önzetlen 
felajánlásának köszönhetően. 

- Idén egy olyan hagyományteremtő vá-
sárt szerettünk volna életre hívni, amely tar-
talmában és külsőségeiben is illő az ünnep-
hez. A Casalgrande téren elhelyezett fahá-
zakban hazai kézművesek termékei, forralt 
bor, forró tea, sült gesztenye várta a látoga-
tókat. A vásár része volt egy kisszínpad is, 
ahol helyi fellépőkkel, kórusokkal és betle-
hemessel készültek a szervezők – tájékozta-
tott az Adventi Vásár és az Adománydoboz 
gyűjtő akció fő szervezője, Szabó József ön-
kormányzati képviselő, egyházügyi és tár-

sadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok.  
A kicsinyek nagy örömére a téren élő nagy-
ságú betlehem, egy hatalmas adventi ko-
szorú és egy több méter magas városi kará-
csonyfa is volt, amit a helyi óvodások és is-
kolások által készített díszek öltöztettek ka-
rácsonyi köntösbe.

Ez a vásár alkalmat nyújtott a családok-
nak, baráti társaságoknak arra, hogy egy-
egy bögre forralt bor mellett találkozzanak, 
beszélgessenek, és együtt töltsenek egy kis 
időt. Ehhez a vásárhoz kapcsolódott hozzá 
az adománydoboz akció, amely annak el-
lenére, hogy először került meghirdetésre, 
rendkívül sikeres volt, több száz doboz ér-
kezett be a lakóktól.

Dióssi Csaba polgármester még tavaly év 
végén Szabó József egyházügyi és társadal-
mi kapcsolatokért felelős tanácsnokot kér-
te fel arra a feladatra, hogy dolgozza ki azt 
a programot, amely képes segítséget nyúj-
tani a Dunakeszi közösségében élő rászo-
ruló embertársainknak, családoknak, idő-
seknek, mindenkinek, akinek valamilyen 
formában segítségre van szüksége. Ennek 
a szociális közösségi együttműködésnek 
egyik első programelemeként indult útjá-
ra az adventi vásár keretében meghirdetett 
adománydoboz akció. 

A dunakeszi civil egyesületek, szerveze-
tek és egyházi közösségek a karácsonyi idő-
szakban különösen igyekeznek segíteni a 
tudomásukra jutott rászoruló személyek-
nek, családoknak. Azonban a program cél-
ja az volt, hogy ez a segítségnyújtás össze-
hangoltan, szervezetten működjön és egy 
közösségi összefogás keretében mindenki-
hez eljusson egy-egy doboz, akinek szüksé-
ge van rá. 

- Az adománydoboz akcióhoz rengetegen 
csatlakoztak. A teljesség igénye nélkül: Du-
nakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, 
Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, 
valamennyi egyházi közösség, a Fidelitas 
dunakeszi csoportja, melynek tagjai ad-
vent 4. hétvégéjén teával és süteménnyel 
vendégelték meg az odaérkezőket. A Kini-
zsi Futsal klub 350.000 forintot ajánlott fel a 
Szent Mihály Plébánia közösségében élő rá-
szorulóknak, amelyet Kozsuch Zsolt plébá-
nos vett át, valamint rengeteg civil lakótár-
sunk – mondta jóérzéssel Szabó József. 

A beérkezett adományokat Jancsik Bea 
irányításával a Humán Szolgáltató Központ 
adta át a rászorulóknak: - Ezúton is szeret-
ném megköszönni az önkormányzatnak és 
mindenkinek, aki csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez. A lehetőségeinkhez mérten min-
den évben igyekszünk segíteni a rászoruló 
családoknak. Nagyon megörültem, mikor 
megtudtam, hogy útjára indul az adomány-
doboz akció, de bevallom nem is reméltem, 
hogy ilyen sok adomány érkezik majd be, 
hiszen minden kezdet nehéz, és ez volt az 
első városi szintű gyűjtőakció. Óriási segít-
ség volt ez nekünk, köszönjük! – hangzot-
tak Jancsik Bea hálával teli mondatai.

Dióssi Csaba polgármester köszönetét és 
örömét fejezte ki az akcióban résztvevők-
nek: - Örömmel tölt el, hogy nem csak az 
országosan meghirdetett, régi hagyomány-
nyal bíró akciók (mint pl. a Mikulás gyár) 
lehetnek sikeresek, hanem egy városi, konk-
rét közösséget érintő kezdeményezés is. Ez 
is azt mutatja, hogy a dunakesziek képesek 
összefogni egy nemes ügy érdekében. 

Az összefogás, az odafigyelés értékét 
és jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint annak az édesanyának a köszönete, 
aki könnyeit törölgetve vette át gyermekei 
egyetlen karácsonyi ajándékát. 

- Büszke vagyok arra, hogy képesek vol-
tunk megszólítani a dunakeszieket, hogy 
saját lakótársaiknak nyújtsanak segítséget. 
Természetesen a programot jövőre is foly-
tatjuk. 

Köszönöm minden lakótársamnak, hogy 
csatlakozott a közösségi együttműködés-
hez, ezzel is segítve egymást, mert Dunake-
szi, a Mi városunk – mondta Szabó József. 

(B. Szentmártoni)

Sikeresen zárult az adománydoboz akció

A szeretet jegyében: 2000 adag 
tartós élelmiszer a rászorulóknak

A Magyar Élelmiszer Bank Egyesülettől 
kapott a HSZK Családsegítő és gyermekjó-
léti Szolgálata közel 2000 adag tartós élel-
miszert, melyet első körben  a szolgálattal 
rendszeresen kapcsolatban álló családoknak 
adott át a szolgálat. A fennmaradt adagot 
pedig jövedelem függvényében osztották ki.
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a karáCsonyvárás IDőszaka, aDvent IDeje fontos szerepet játszIk az emberek életében. a készü-
lőDés napjaIt Igyekszünk szebbé varázsolnI ajánDékok készítésével, énekek tanulásával, mesék, 
történetek felelevenítésével. az ünnepre való ráhangolóDásban már a legkIsebbek Is nagy 
örömmel vesznek részt, hIszen karáCsonykor a szeretet jegyében történő ajánDékozás, a Csalá-
DI programok, az együttlét öröme legInkább őket érIntI.

A Piros óvoda dolgozói 
erre építve már 18. al-
kalommal rendezték 

meg az elmúlt év decemberében 
a Karácsonyváró Zenés Dél-
utánt, az óvónők, szülők, volt 
óvodások és barátok karácsonyi 
hangversenyét. Ez a rendezvény 
egy híd, kapocs az óvoda, az ide 
járó gyerekek, valamint a gyere-
kek családjaik között. 

A karácsonyt megidéző, első-
sorban zenés produkciókat az 
óvodások együtt hallgatják szü-
leikkel, testvéreikkel. Az ünne-
pi hangulat mellett külön öröm, 
hogy a színpadon az óvónénik 
szerepelnek, sőt néhány gye-
rek legnagyobb örömére szüle-

it, vagy nagyobb testvéreit is fel-
fedezi az ünnepi műsor előadói 
között. 

A Piros Óvoda óvónői énekka-
ra kezdte a műsort, majd Abosné 
Lazárnyi Mariann zongorajáté-
kát élvezhette a közönség. Rácz 
Norbert karácsonyi dallamo-
kat szólaltatott meg nagybőgőn, 
zongorán kísérte Márkus Erzsé-
bet. Ezt követően a szülők, bará-
tok alakította fúvós kamaraze-
nekar mutatkozott be. Horváth-
Pásztor Sára és Dudák Hajnalka 
gyermekei a Csiga-biga csoport-
ból valószínűleg büszkék voltak 
fellépő édesanyjukra, továbbá 
Tóth Cseri Marica és Imre Soma 
Mátyás zenélésére. Ezt követő-

en újra az óvónénik következ-
tek egy a télapóról szóló mesejá-
tékkal, mellyel elsősorban a leg-
kisebb családtagokban erősítet-
ték az ünnep mondanivalóját. A 
szülők örömére a gyermekeik is 
megjelentek a színpadon. A ze-
neovisok nagysikerű Muzsiká-
ló hangjegyek című előadását 
Márkus Erzsébet, a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskola tanára ta-
nította be. 

A Piros Óvoda zeneovis cso-
portját Dócs Mihályné óvoda-
pedagógus vezette, az ő műso-
rukat Szilágyi Tisza Ágnes anyu-
ka kísérte citerán. A karácsonyi 
délutánt Vámos Róbert apuka és 
Street Gábor közreműködésé-

vel a Pepita duó zárta nagy si-
kerrel. Dócs Mihályné, az óvo-
da helyettes vezetője elmond-
ta, hogy egész évben szerveznek 
programokat az óvodában, aho-
vá várják a szülőket, de ez a kö-
zös karácsonyi délután az, ami-
kor szinte mindenki eljön a csa-
ládjával. 

A karácsonyi zene varázsa, 
a karácsonyt idéző mesejáték-
ok hangulata, az együttlét örö-
me már évek óta telt házat je-
lent a József Attila Művelődési 
Központban, az erre való igény 
már régen túlnőtt az óvoda fa-
lain.

Cs. M.
Fotó: Hohner Miklós
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A karnagy

az anekDota szerInt egy professzIonálIs borász 
venDégül lát egy hobbItermelőt, és kInyIt nekI 
egy palaCkkal legjobban sIkerült borából. kItöltI 
a megfelelő hőmérsékletű bort egy vékonyfalú, 
öblös pohárba, kb. fél DeCIt, a pohár harmaDáIg. 
magyarázza nekI a neDű átlátszóságát, színét, 
éDeskés-fanyar Illatát, a fűszeres utóízeket. a 
feketerIbIzlI, a málna és a kakukkfű zamatának 
gyönyörűségéről szónokolva végül megkérDezI 
a tablettás ízekhez szokott kollégát, hogy mI az 
ő véleménye. mIre hangzIk a válasz: „hát, nInCs 
ennek kérem semmI baja!”

előDje, a múlt nyáron elhunyt surán sánDor 
karnagy magas színvonalú munkásságához méltó 
módon mutatkozott be kórusával a városi kará-
CsonyI hangversenyen gyombolaI bálInt, a magyar-
ság férfIkar új vezetője. két művet énekeltek s a 
másoDjára akusztIkus gItárral és ütőhangszeres 
kísérettel előaDott reneszánsz átIrat különleges 
hangzása jelezte, hogy a hagyományok megtartá-
sa mellett új Irányt vesz az énekkar.

Miután „A nemzeti 
köznevelésről” szó-
ló CXC. törvény egy 

új típusú hittanoktatás lehe-
tőségét teremti meg a jövő 
tanévtől kezdve, szeretnénk, 
ha Dunakeszi lakossága rá-
érezne az új helyzet jelentősé-
gére. Szeretnénk felkeresni az 
év első hónapjaiban a nagy-
csoportos óvodás és a negye-
dik osztályos gyermekek szü-
leit a szülői értekezleteken, 
hogy tájékoztatást adjunk ar-
ról, miként válhat a „kötele-

zően választható” hitoktatás 
egy szabad és nagyszerű lehe-
tőséggé. 

Szeretnénk, ha ráérezné-
nek, hogy többről van itt szó 
annál, mint hogy „a hittan-
órán nem tanul semmi rosz-
szat az a gyerek”. Sőt! Kifeje-
zetten jó, hasznos, az életút 
bejárásához elengedhetetlen 
dolgokat tanul. Hamarosan 
jelentkezünk!

Szőke Attila Szilárd
református lelkipásztor

A szabadon választható hitoktatásról

De hogyan is kezdődött 
Gyombolai Bálint ze-
nészi és karnagyi élet-

útja, akit egyébiránt különbö-
ző városi rendezvényeken szó-
lista előadóművészként is meg-
ismerhetett a közönség?

– Dunakeszin születtem 
1981-ben, azóta itt élek és itt is 
szándékozom maradni. A Bu-
dapest-központú kulturális élet 
részeseként kiindulási és haza-
érkezési pontnak is tökéletesen 
megfelel szülővárosom – fogal-
mazott Bálint.

Itt járt iskolába, két évig a 
Bárdos Lajos Általános Iskola 
zenei tagozatán, utána hat évig a 
Fazekas Mihály Általános Isko-
lában tanult. Ezt követően Bu-
dapesten, a Piarista Gimnázi-
umban, ezenközben egy alapít-
ványi zeneművészeti szakisko-
lában, majd Veresegyházán, egy 
levelező tagozatos gimnázium-
ban érettségizett. S hogy a róla 
alkotott kép még színesebb le-
gyen, tíz évig tanult a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskolában előbb 
csellózni, majd Tóth Ferenc ze-
netanárnál trombitálni, utóbb 

jazzgitározni. Mindezeken túl 
hobbija volt a sziklamászás, le-
tette a hegymászó vizsgát, ver-
senyszerűen cselgáncsozott, je-
lenleg pedig az Alagi Diák Sakk 
Klub igazolt játékosa.

Ennyi elfoglaltság között 
mégis hogyan vált elsődleges 
életformájává a zene?

– Kicsi koromtól egyértelmű 
volt, hogy a muzsika, az éneklés 
közel áll hozzám. Édesanyám a 
kodályi elveket vallva már szü-
letésünk előtt kilenc hónappal 
elkezdte a zenei nevelésünket, 
altató daloktól a csángó népdal-
okon át sokfélét énekelt. Édes-
apám is zeneszerető ember, sok 
éven át hegedült, zenekarban 
játszott, és ma is aktív kórus-
énekes. Öten vagyunk testvé-
rek, velem együtt ők is tanultak 
a városi zeneiskolában, a házi 
muzsikálás a kedvenc időtölté-
seink közé tartozik. 

Érettségi után elsőre felvé-
telt nyert a Zeneakadémiára ze-
netanár-karvezetői szakra. A 
kórusvezetéssel is már koráb-
ban találkozott. Édesanyja, Dr. 
Gyombolainé Kindler Edit (róla 

lapunk 19. oldalán olvashat-
nak) a Szent Mihály Templom 
énekkarának volt a karnagya 
s itt gyerekként énekelt Bálint, 
majd később, amikor édesanyja 
a Radnóti Miklós Gimnázium 
vegyes karát vezette, nemegy-
szer ő tanította be a fiú szóla-
mot. Így alakult ki az elhatáro-
zása, hogy karnagynak tanul. A 
Zeneakadémián 2009-ben dip-
lomázott, s a gödi Búzaszem Is-
kolában kezdte el pedagógusi 
pályáját előbb szolfézs- és ének-
tanárként, majd a zeneiskolai 
tagozat vezetőjeként. S a múlt 
év szeptemberétől, egy pályázat 
megnyerését követően a pest-
szentlőrinci Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumban dolgozik 
tagozatvezetőként és egyúttal 
az országos, valamint nemzet-
közi hírű Vörösmarty Leánykar 
karnagyi posztját is betölti.  

– Váratlanul ért Palásti Bélá-
nak, a József Attila Művelődé-
si Központ igazgatójának a fel-
kérése, hogy vállaljam el a Ma-
gyarság Férfikar vezetését. Azért 
kértem gondolkodási időt, mert 
felmértem, hogy elfoglaltságaim 

mellett tudok-e olyan teljes érté-
kű munkát végezni, amilyet ez a 
nagy múltú kórus megérdemel. 
Nagy rajongója vagyok a férfi-
kari hangzásnak, emellett az is 
a végső döntésem mellett szólt, 
hogy szülővárosomban nincs 
kórusom s így megadatik a lehe-
tőség, hogy a meglévő színvona-
las énekkari hagyományt tovább 
gazdagítsam.         

Művészember számára is na-
gyon fontos a kiegyensúlyozott 
családi háttér. Öt éve nősült, Sza-
bó Valériával gyermekkori isme-
retségük vált komoly kapcsolat-
tá. Felesége évekig klarinétozott a 
Dunakeszi Fúvószenekari Egye-
sület zenekarában, s jelenleg szü-
leivel együtt tagja a Servite Öku-
menikus Kórusnak. Ha valaki, 
akkor ő feltétlen elfogadja fér-
je sokirányú elfoglaltságait, köz-
tük azt is, hogy a városban legré-
gebben működő Magyarság Fér-
fikar Bálint vezetésével továbbra 
is fontos része maradjon Duna-
keszi gazdag kulturális-művé-
szeti arculatának. 

Katona M. István
A szerző felvétele
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Isten dicsőségére s az 
emberek örömére…

– Dunakeszi lány vagyok – fo-
galmazott. – Édesanyám is itt élt, 
a Banktelepen nőttem fel. A nagy-
mamám került ide száz éve, a férje 
pénzügyi jogász volt, s itt vásárol-
tak telket, egy kis házzal. Oda szü-
letett az édesanyám, s én is ott ne-
velkedtem egyedüli gyermekként. 
A mostani Bárdos Lajos Általános 
Iskolában tanultam, s ez az intéz-
mény volt az első munkahelyem is. 
A zenét gyermekkoromtól szeret-
tem, otthon az édesapám mindig 
klasszikus zene mellett dolgozott. 
Már óvodásként jártam szolfézsra 
a zeneiskolába. Később az iskolában 
nagy örömmel énekeltem a kórus-
ban s végül is ez határozta meg pá-
lyaválasztásomat is. A közös ének-
lés örömét az iskola igazgatójának, 
a zenetagozat létrehozójának, Sza-
káll Lászlónénak, Lujzi néninek kö-
szönhetem.

Szegeden végzett, mint ének-ze-
ne szakos tanár, majd a Zeneakadé-
mián középiskolai tanári és karve-
zetői diplomát szerzett. És hogyan 
tovább?  

– Amikor visszakerültem Sze-
gedről, férjhez mentem, a páromat 
Vácról csábítottam ide. A Bárdos is-
kola ének-zene tagozatán kezdtem 
dolgozni. Közben sorban születtek 
a gyermekeim, öten vannak, már 
önálló felnőttek. Ők is jártak zene-
iskolába, különböző hangszereken 
tanultak s a családunkban ünnepi 
alkalmakkor mindig volt és van kö-
zös éneklés és muzsikálás. 

Egy ideig a gimnáziumban is ta-
nított éneket, jelenleg a Fazekas Mi-

hály Általános Iskolában oktatja a 
diákokat. Mindkét helyen szerve-
zett tanári kórust, és a Piros óvodá-
ban is segítette létrehozni az óvónők 
énekkarát.    

– Vallásos családban nőttem fel, 
számunkra is nagyon fontos a hit-
élet. Annak idején József atya fel-
kért a Szent Mihály kórus vezetésé-
re. Aztán tizenegy éve megalapítot-
tam a Servite Ökumenikus Kórust, 
ami egyedülálló az országban. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy a kü-
lönböző felekezetűek megismer-
jék a közös éneklés nagyszerűség-
ét. Mindannyian érezzük, hisszük, 
hogy Isten dicsőségére és az embe-
rek örömére éneklünk.

– Nem csupán lakni, élni is sze-
retek Dunakeszin. Mindenütt van-
nak érdekes,

egyívású emberek, akik megta-
lálják egymást. A templomban van 
egy kis közösség, ahol lakunk, ott 
is jól ismerjük egymást s tudjuk, ha 
bármi probléma adódik, nem késik 
a segítség.

Miért jó közösen énekelni?
– Más-más élményt jelent, ha 

óvodások, vagy iskolás közösség, és 
más, ha óvónői, tanári kórus, vagy 
az én énekkarom énekel. Ami vi-
szont ugyanaz: a közösségteremtő 
élmény. A bennem lévő tartalmak 
átadása az énekkari műveken ke-
resztül nekem nagyon fontos. Mert 
adni jó, tenni jó s ezt városomban 
eddig is sokféle közösségben meg-
tehettem.  

Katona M. István
A szerző felvétele

városI ünnepsé-
gek, templomI 
konCertek, 
kórushangver-
senyek állanDó 
szereplője a 
servIte ökume-
nikus kórus. 
karnagyuk, dr. 
gyombolaIné 
kindler edit a 
kóruséneklés 
elkötelezett 
híve, DunakeszI 
zenei életének 
közIsmert szemé-
lyIsége.     

Csendes településből 
kisebb metropolisz

– Ha valaki, hát Ön pontosan tud-
ja, milyen fejlődésen ment keresztül 
Dunakeszi, hisz vagy negyven éve éli 
mindennapjait a városban.

– Igazi, vérbeli őslakosnak számí-
tok, ugyanis a váci születésemen kí-
vül szinte minden a városhoz köt. A 
szüleim a JAVSZER üdülő gondnokai 
voltak, így tízéves koromig ott éltünk, 
majd az ingatlan értékesítését követő-
en a Barátság úti lakótelepre költöz-
tünk. Noha már kirepültem a szülői 
házból, nemcsak a városhoz, a lakó-
telephez is hű maradtam, azóta is itt 
élek a családommal.

– Jól tudom, hogy a lakásban élő 
állatok száma meghaladja az embe-
rekét?

– Ez így van, noha nem egy palotá-
ban élünk. Az albérletben a páromon, 
a nevelt lányomon és rajtam kívül él 
három kutya, valamint egy macska is. 
Utóbbi ugyan még kölyök, de jó úton 
halad afelé, hogy a teljes családon, va-
lamint a kutyákon is uralkodjon.

– Miként tudná egy mondatban 
jellemezni Dunakeszi elmúlt négy év-
tizedét?

– Egy csendes településből egy ki-
sebb metropolisz lett, annak minden 
előnyével és hátrányával együtt.

– Megszokható volt Ön számára ez 
a változás?

– Csodálatos gyermekkorom volt, 
így az akkori Dunakeszi a maga nyu-
galmával, a rengeteg zöld területével 
nagyon hiányzik. A kutyák miatt is 
sokat sétálunk, és nagy örömömre a 
Dunapart egyre szebb, mindig jó ér-
zés, ha eltölthetünk ott egy kis időt. 
Nagyon örülnék annak, ha tovább 

szépülne, bővülne, ugyanakkor sze-
retném megérni, hogy az itt élők fele-
lősséggel vigyáznak rá, hogy az uno-
káinknak is legyen hol sétálgatniuk, 
kerékpározniuk.

– Említette a város előnyeit, hát-
rányait, megnevezne legalább egyet-
egyet?

– A legtöbb gondot – igaz, nem-
csak Dunakeszin – a megnőtt forga-
lom okozza a városban, noha ebben 
a témában is érezhető az utóbbi idő-
ben javulás, de azért van még hova 
fejlődni ezen a téren, az egyszer biz-
tos. Viszont manapság már valameny-
nyi szolgáltatás megtalálható a tele-
pülésen belül, vagy éppen a határain, 
így még ezért sem kell Budapestre be-
utaznia senkinek.

– Azért legalább egy okot tudok, 
amiért beutazik a fővárosba…

– Igen, ott dolgozom a Tungsram-
ban.

– Dunakeszin nem is vállal mun-
kát?

– Dehogynem, 2006 óta például 
tagja vagyok a helyi önkormányzat 
Sport és Ifjúsági tanácsadó testületé-
nek. Meg aztán a hobbinak indult fo-
tózásaim mára odáig jutottak, hogy a 
városi Programiroda engem kér meg 
minden esemény megörökítésére. So-
sem gondoltam volna, amikor elkezd-
tem kattogtatni az első gépemmel, 
hogy az első természetképektől elin-
dulva idáig jutok. De ezt egy cseppet 
sem bánom…

- molnár -

amIóta Csak az eszét tuDja, 
DunakeszIn él. különös a 
kötőDése a városhoz és a 
Duna partjához. mára már 
ő lett a település egyIk, 
képes hírmonDója, ugyanIs 
mInDent megörökít fény-
képezőgépével, amI Csak 
DunakeszIn történIk. úgy 
érzI, a város fejlőDése jó 
Irányba halaD, és azt remélI, 
az Itt élők úgy vIgyáznak 
majD mInDenre, hogy az uno-
káInk se vágyjanak el Innen. 
Csath Domonkos egyeDül a 
zölD területekért aggóDIk 
szülővárosában.
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– Milyen elképzéssel alapította meg a 
Sportigazgatóságot a képviselő-testület? 
– kérdeztem a sportvezetőt, aki új irodá-
jában, a Városházán fogadott.

– A Sportigazgatóság, mint intéz-
mény újdonságnak számít a város életé-
ben, ám a feladata már közel sem az, hi-
szen jórészét eddig is a GESZ látta el. Az 
önkormányzati intézmény vezetőjeként 
– munkatársaimmal együttműködve az 
elmúlt években is – elláttam a sportléte-
sítmények szakmai irányítását, üzemel-
tetését felügyeltem. Január elsejétől kez-
dődően mindezt a Sportigazgatóság látja 
el, mely a jövőben nemcsak a sportszak-
mai irányelveket és koncepciókat hatá-
rozza meg, de aktívan ki is veszi részét a 
gyakorlati megvalósításból is. Más szóval, 
irányítja, formálja Dunakeszi sportéletét. 
Az önkormányzat nem tiktolt célja és el-
várása, hogy a Dunakeszi Programiroda 
sikeres és egyre népszerűbb tevékenysé-
géhez hasonlóan szolgáljuk ki Dunakeszi 
sportkedvelő közönségét, szervezzük, ko-
ordináljuk a város sportéletét. Nálunk is 
kulcsszó: a koordináció és a tájékoztatás. 
Különösen fontos az internet világában, 
hogy naprakész információkat, progra-
mokat, eseménynaptárt kínáljunk a 21. 
század emberének. Igényünk és az önma-
gunk felé megfogalmazott elvárás, hogy a 
Sportigazgatóság tevékenysége is hasonló-
képpen működjön, mint ahogy a kulturá-
lis szférában a Programiroda. Szerencsére 
nagyon jó alapokról indulunk, bőven van 
„merítési” lehetőségünk, hiszen igen gaz-
dag Dunakeszi sportélete, melyet közel 
sem ismernek annyian, mint amilyen ér-
téket képvisel. Ezért a sportszakmai irá-
nyítás intenzitásához hasonló igényesség-
gel gyűjtjük csokorba a sportesemények, 

rendezvények információt, melyeket a he-
lyi médiumok aktív segítségével juttatunk 
el a lakossághoz. 

– Ön – többek között – sportdiplomá-
val rendelkező szakemberként milyen 
hangsúlyt helyez a sportegyesületek, klu-
bok szakmai irányítására?

– A Sportigazgatóság tevékenységében 
kiemelt szerepet szánunk a sportélet szak-
mai irányítására. De talán az a helyesebb 
megfogalmazás, hogy szakmai tudásunk-
kal, intézményi struktúránkkal minden 
segítséget megadunk eredményes műkö-
désükhöz, a pályázatokon való indulás-
hoz, az új sportágak meghonosításához, 
a sportolni vágyók körének bővítéséhez. 
Segítenünk kell az olyan sportágak továb-
bi sikeres működését, mint az pl. atlétika, 
asztalitenisz, röplabda, sakk, stb. amely 
nem élvezi a társasági adó (TAO- pályá-
zat) előnyeit, lehetőségeit. A hasonló fel-
tételekkel működő többi szakágat is segí-
tenie kell az önkormányzatnak, lehetősé-
geihez mérten. Ugyanilyen megvédendő 
értéknek tartjuk a diáksportot, melynek 
anyagi támogatásából sajnos már több éve 
kivonult az állam. Mi Dunakeszin sikere-
sen megőriztük ezt a diáksport-egyesületi 
modellt, és úgy gondolom nagyon fontos, 
hogy ez továbbra is megmaradjon, és jól 
működjön. Ehhez viszont meg kell adni 
nem csak az anyagi, hanem a szakmai se-
gítséget is a jövőben, amit a Sportigaz-
gatóság magára vállal, melyre úgy vélem 
nagy igény mutatkozik az iskolákat érintő 
reformok időszakában. Többek között ezt 
fogalmazza meg az önkormányzat sport-
koncepciója, melynek irányelvei biztos tá-
jékozódási pontot jelentenek a Sportigaz-
gatóság számára. 

– Önről közismert, hogy hosszú évek, 
mondhatni évtizedek óta aktív szereplő-
je a város sportéletének. Sportolóként és 
sportvezetőként elért eredményeit egy-
aránt elismerik. A Sportigazgatóság ve-
zetőjeként hogyan tudja segíteni a helyi 
sportélet további fejlődését, eredményes-
ségét? 

– Valóban aktívan sportoltam, immár 
tíz esztendeje vezetem a város legrégeb-
bi sportegyesületét, a Dunakeszi Kinizsit, 
s részt vettem több helyi egyesület veze-
tésében is az évek során. Az önkormány-
zati tisztségemből adódóan, mint Sport-
bizottsági tag, majd elnök, utóbb Sport-
tanácsnokként évek óta fontos szerepet 

vállalok a sportélet irányításában. Szak-
irányú, sportszervezői diplomával ren-
delkezem. Rengeteg tapasztalat, szakmai 
ismeret birtokában, ismerve és támasz-
kodva a helyi sportszakemberek munká-
jára, segítségére, számos elképzelésem, 
tervem van. Ezek megvalósítása, bízom 
benne, sokat lendíthetnek a város sport-
életén. De tényszerűen, korrekten kell be-
szélnem arról is, hogy február 15-ig szól 
jelenlegi mandátumom, megbízott veze-
tőként kezdem felépíteni a Sportigazga-
tóság szervezeti működését. Pályázaton 
dől el, hogy ki nyeri el az önkormányzat 
bizalmát az igazgatóság hosszú távú mű-
ködtetésére. 

Talán érthető, hogy ebben a helyzetben 
nem tárom teljes mértékben a nyilvános-
ság elé a szakmai programomat. De azt 
mindenképen szeretném kiemelni, hogy 
fontos feladatnak tekintem a fiatalokhoz 
hasonlóan a felnőttek megnyerését, be-
vonását a sportéletbe, a sportlétesítmé-
nyek ésszerű kihasználását. Nagyon örü-
lök a tervek szerint a „Magyi” sporttelepen 
megépülő BMX, gördeszka, roller-pályá-
nak, támogatom, hogy minél több sport-
ág számára segítsük elő, hogy a gyönyörű 
adottságokkal rendelkező lóversenypályán 
és a repülőtéren is minél több programot 
rendezhessünk, számos régi és új ver-
senyt indítsunk. Duna-parti város polgá-
raként és sportvezetőként egyaránt fontos-
nak tartom, hogy a jelenlegi adottságain-
kat optimalizálva segítsük a gyermekek és 
a felnőttek úszás igényének kielégítését. Bí-
zom benne, a jövő lehetőséget ad számom-
ra, hogy szakmai koncepciómat a nagykö-
zönséggel is megismertessem, és kérhes-
sem aktív együttműködésüket. 

– Köszönöm a beszélgetést. Érdeklő-
déssel várjuk a koncepció részleteinek 
megismerését.

(Vetési)

a városI önkormányzat képvIselő-tes-
tületének Döntése alapján 2013. janu-
ár elsejétől kezDőDően sportIgazga-
tóság koorDInálja a város verseny- és 
szabaDIDősportját. a polgármesterI 
hIvatal épületében tevékenykeDő In-
tézmény legfontosabb CélkItűzése, 
hogy a kulturálIs szférához hason-
lóan széles körben Ismertesse meg 
a lakossággal a helyI sportéletet. a 
sportszakmaI felaDat ellátására, az 
Igazgatóság Irányítására seltenreICh 
józsefet kérte fel az önkormányzat.

SPORTIGAZGATÓSÁG 
koordinálja a város sportéletét
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Telefon: (27) 542-800/169-es mellék  
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre  
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

A Dunakeszi Programiroda  
januári programajánlata

Vincze József szobrász 
kiállításának megnyitója

Időpont: 2013. január 18., 
péntek 18:00 óra
A művész rendszeres kiállító-
ja a váci Művészet- és Tudo-
mánypártoló Egyesületnek és 
a Dunakeszi Nyári Tárlatnak. 
Lemezszobrászattal 1995 óta 
foglalkozik, mely alkotásaiból 
azóta számos egyéni kiállítást 
szerveztek.
Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ, Állomás 
sétány 17.
Telefonszám: VOKE József 
Attila Művelődési Központ, 
27/543-225
 
Könyvbemutató és elő-
adás a Piros Óvodában

Időpont: 2013. január 22. 
kedd 17:00 óra
Helyszín: Piros Óvoda, Hu-
nyadi János utca 70
Döbrentei Ildikó könyvbemu-
tatója és előadása a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából a Pi-
ros Óvodában. 
Az est címe: A mese varázsa.
Rendezvényszervező: 
Piros Óvoda, 27/341-053

Kalocsai Színház: Indul a 
bakterház című előadás

Időpont: 2013. január 22. 
kedd 19:00 óra
Kalocsai Színház: Indul a bak-
terház című előadása a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmá-
ból a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban. 
Belépők: 
2.500.-, 2.200.-,1.900.-Ft.
Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ, Állomás 
sétány 17.
Információ: 27/543-225

Szabó Magda: A hallei ki-
rurgus a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban

Időpont: 2013. január 24. csü-
törtök 19:00 óra
Az Uray György Színház ven-
dégjátéka a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtárban. Előadás-
ra kerül Szabó Magda: A hallei 
kirurgus hangjátékának szín-
padi változata.
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár, Kossuth Lajos u. 6.

Galambkiállítás a VOKE 
József Attila Művelődési 
Központban

Időpont: 2013. január 25., 
péntek 09:00 óra
A Magyar Röpgalambte-
nyésztők Országos Egyesü-
letének és az EU Magasröptű 
Keringő Galambok Verseny-
szövetségének Galambkiállí-
tása a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban. A kiál-
lítás január 27-ig tekinthető 
meg.
Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ, Állomás 
sétány 17.
Információ: 
www.vokejamk.hu

Népdaléneklési verseny a 
Bárdos Lajos Általános Is-
kolában

Időpont: január 28., hétfő 
14:00 óra
Népdaléneklési verseny a Bár-
dos Lajos Általános Iskola alsós 
épületében ének-zene tagoza-
tos, és nem tagozatos kategó-
riában. 
Helyszín: Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola, Iskola sétány 18.
Rendezvényszervező: Fábián 
Katalin, Lengyelné Nagy Margit, 
Endesné Bodzsár Csilla
Telefonszám: 27/341-004

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

Schirilla György Dunakeszin 
ússza át a Dunát februárban!

A nem mindennapi, extrém 
sportteljesítménynek be-

illő mutatvány Dunakeszin 
eddig még nem került bemu-
tatásra, vélhetőleg nem akár-
milyen sportélményben lesz 
része a kilátogató közönség-
nek, hiszen a Duna vize jelen-
leg mindössze 1-2 fokos. 

Schirillát várhatóan 14:30-
kor viszi át egy motorcsónak 

a túlsó oldalra, partra érkezé-
se 15 óra magasságában várha-
tó a dunakeszi oldalon.

Az úszás előtt 14 órától bárki 
részt vehet a bemelegítésben is, 
azaz lehetőség van egy együtt 
futásra is a sportolóval.

Kocogjunk együtt tehát 
Schirilla Gyurival és szorít-
sunk neki közösen úszása so-
rán!

szeretettel hívunk mInDen érDeklőDőt február 10-én 
vásárnap 14 órára a DunakeszI révhez, ahol sChIrIlla 
györgy, a „nemzet rozmárja” tesz kísérletet arra, hogy 
átússza a Dunát. 
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több mInt két évtIzeDe 

olaszországban él, mégIs 

ezer szállal kötőDIk Duna-

keszIhez kIrály-aCampora 

anikó a pasipanoptikum 

2010-ben megjelent regény 

szerzője. a karáCsonyI 

ünnepeket Itthon töltötte. 

ezt az alkalmat ragadtam 

meg, hogy életének alaku-

lásáról faggassam.

Interjú a PASIPANOPTIKUM szerzőjével

– Általános és középiskolai 
tanulmányaidat Dunakeszin 
végezted,diplomád megszerzését 
követően a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában tanítottál. 
Három év múltán viszont Olasz-
országban kezdtél új életet. Ho-
gyan következett be ez a nagy vál-
tás?

– 1984-ben férjhez mentem egy 
nápolyi fiúhoz, így-nem Földvár 
felé - fél úton kezdtünk közös éle-
tet. Egy 21 éves fiúnk van, Daniele, 
aki beszél magyarul. Ezt mindig 
nagyon fontosnak tartottam, még 
ha gyakran meg is szóltak amiatt, 
hogy nagyobb társaságban is min-
dig magyarul szóltam hozzá.

– Hogyan fogadtak új környe-
zetedben?

– Nem panaszkodhatom, ked-

vesen fogadtak, de ez barátkozó, 
kíváncsi természetemnek is kö-
szönhető. Sok emberrel az én kez-
deményezésem után kötöttem ba-
rátságot.

– Itthon tanítottál, ott miben 
találtad meg önmagad?

– A tanítás hiányzik. Arról vi-
szont, hogy az olaszok hogyan 
képesek bürokratizálni még egy 
olyan egyszerű dolgot is, mint egy 
beteg kolléga helyettesítése, órá-
kig tudnék mesélni. Akit érdekel, 
kedves anekdótákból csemegézhet 
egy szociológus barátommal kö-
zösen szerkesztett blogon (http://
sfeketekarcolgatok.blogspot.com), 
ahol társadalomkritika és kultú-
rák közötti átjárást segítő bejegy-
zések olvashatók. Ezzel el is árul-
tam, hogy írással foglalkozom sza-
badidőm jó részében. Legutóbb 
épp egy interneten talált novella-
pályázaton értem el negyedik he-
lyezést. Elbeszélésem a "Szerető 
szívek" című antológiában jelent 
meg, és már kapható. Hogy kenyér 
is kerüljön az asztalra, az iskolánál 
maradva, most épp iskolatitkársá-
gon dolgozom.

– Családot alapítottál, miben 
különbözik az ittenitől az olasz 
családok élete?

– Óh, hát semmit nem vesznek 
komolyan! Kivéve a takarítást...- 
mániákusak.

– A kint töltött hosszú évek alatt 

beutazhattad egész Olaszországot. 
Milyenek az olaszok?

– Sajnos csak pár gyönyörű he-
lyet ismertem meg. A dél-olaszok 
nagyon vendégszeretők, őket na-
gyon megkedveltem, mert hason-
ló a mentalitásuk a miénkhez. Az 
északon élők már visszafogottab-
bak. Összességében nagyon tra-
dicionálisak, hangosak és eléggé 
pletykásak is. Ami nekem nagyon 
furcsa, hogy kevesen és keveset ol-
vasnak. Inkább csak a TV megy éj-
jel-nappal náluk.

– Tavaly megjelent első regé-
nyed, amelyet Olaszországban 
magyarul írtál. Mi volt ihleted 
forrása?

– Mindig szerettem írni és rejtege-
tett vágyam volt egyszer egy köny-
vet megírni. A Pasipanoptikumnak 
először a címe ugrott be, aköré fűz-
tem 11 mai nő háttértörténetét, és 

az általuk megismert férfitípuso-
kat. Úgy hiszem, olyan eredeti szer-
kezetű, humoros, mégis komoly 
problémákat feszegető regényt si-
került írnom, aminek olvasása so-
rán bárki felkiálthat: "Igen, én is is-
mertem ilyet, találkoztam ehhez 
hasonló figurával!"

– Megszeretted az olasz kony-
hát, könyvedben fontos szerepet 
játszanak az asztali örömök. Ma-
gad is kipróbáltad az általad be-
mutatott recepteket?

– Nagyon szeretek sütni-főzni, 
és az olasz konyha az egyszerűen 
rafinált ízeivel teljesen elkábított. 
Minden, a regényben szereplő ételt 
már magam is elkészítettem.

– Itthon jó visszhangja volt 
művednek, Olaszországban tud-
nak-e irodalmi sikeredről?

– A barátaim tudják, hogy íro-
gatok, és állandóan nyaggatnak, 
hogy fordítsam le nekik a regényt. 
Kedvem is volna hozzá, csak ren-
geteg szójáték van benne, amit na-
gyon nehéz olasz nyelvre áttenni. 
De nem adom fel! Előbb-utóbb ne-
kiugrok biztosan!

– Jövőbeli terveid?
Szeretnék még könyveket írni, 

most épp műfajt váltottam, és egy 
krimin dolgozom. Emellett másik 
kedvenc hobbimat sem hanyago-
lom el, olaszul is, és magyarul is 
rengeteget olvasok.

Kollár Albin

        SZÍNHÁZ A KÖNYVTÁRBAN
az év első kIemelkeDő, országszerte ünnepelt kulturálIs eseménye a magyar kultúra napja. ezen a napon, január 22-én emlé-
kezünk kölCsey ferenC hImnuszára. a hImnuszra, mely a magyarság Imája lett, melyet éppen 190 évvel ezelőtt, ezen a napon 
fejezett be a költő, akIt polItIkusként és nyelvújítóként Is tIsztelhetünk.

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünne-
peljük, nemzeti kultúránk ápolásának 
kiemelkedő napja ez. Az ország min-

den szegletében szerveznek kulturális és művé-
szeti programokat, melyek már nem is egy nap-
ra korlátozódnak, nyugodtan nevezhetnénk 
megemlékezéseinket a Magyar Kultúra Heté-
nek.  Könyvtárunk ebből az alkalomból minden 
évben igyekszik különleges programokkal ked-
veskedni a közönségnek. Elsősorban a helyi kul-

turális életünkből választjuk ki és mutatjuk be 
azokat a gyöngyszemeket, melyek meghatározó-
ak a városunk életében, és értéket képviselnek. 

Idén január 24-én 19 órakor az Uray Színszház 
(korábban Pinceszínház) vendégjátékára kerül 
sor a könyvtárban. Mitől különleges ez a prog-
ram? Attól, hogy egy több mint 50 éve működő 
Uray György által alapított helyi színtársulatról 
van szó. Attól, hogy a többnyire helyi művészek-
ből álló színtársulat előadásai országosan is-
mertté tették őket. Attól, hogy most az alagi kö-
zönségnek a Kossuth-díjas Szabó Magda egyik 
művét mutatják be. És attól, hogy könyvtárunk-
ban ez az első színházi előadás. 

A közönség Szabó Magda: A hallei kirurgus 
hangjátékának színpadi változatát láthatja, me-
lyet Uray Zsuzsa rendező, dramaturg „lelemé-
nyesen, mondhatni bravúros egyszerűséggel” 

igazított színpadra. A műben a gyermek Händel 
és az apja konfliktusáról van szó. Az apa jogászt 
szeretne faragni a fiából, pedig a gyerek szüle-
tett zenei tehetség, mondhatnánk zseni. A kilenc 
éves fiú és a hetvenéves apa közé hidat a kisfiú 
dajkája képes csak verni a szeretet erejével.

A művet nagy sikerrel játssza az Uray Színház, 
reméljük, hogy a könyvtár közönségét is megnye-
rik kitűnő játékukkal. A szereposztás letölthető 
a könyvtár honlapjáról: www.dkvk.hu, ugyan-
itt fotók is láthatók az eddigi előadásokról. Felhí-
vom kedves látogatóink figyelmét, hogy ez az elő-
adás 1 órával később kezdődik az eddig megszo-
kott programoknál, tehát január 24-én 19 órakor 
várjuk Önöket szeretettel a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár kultúra napi rendezvényére.

Csonka Mária 
Kép forrása: www.dkvk.hu
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három kilót híztam és jól összevitatkoztam a sógorommal – panaszkodta az új év első napján olvasónk. 
belebetegedtem az ünnepi eszem-iszomba! rendjén van ez így? - kérdezzük a Dunakeszi polgár állandó 
egészségmegőrzési tanácsadójától, dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvostól.

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.  

–  Rendjén nincs, de sajnos, ez a 
tradíció. A mi „kulturális szélessé-
günkön” az ünnep erről szólt az el-
múlt századokban. A díszes asz-
talnak roskadozni kell, tudjuk jól, 
Arany János is megírta: „vadat, s 
halat, s mi jó falat…”, de ezekből 
még mindig aránytalanul keveset 
fogyasztunk. A karácsonyi csalá-
di összejövetelek elengedhetetlen 
tartozéka a terített asztal. Az új év 
köszöntése annyival növeli a ter-
heket, hogy akkor még a sokféle 
italnak is helyet kell ott szorítani. 
Ezekhez pedig nem vagyunk szok-
va az év során. Hajlamosak sokan 
a rohanó tempóra hivatkozni, ami-
ért aránytalanul sok olyan ételt fo-
gyasztanak, amelyek ugyan csilla-
pítják az éhségérzetet, de rendkí-
vül veszélyesek az egészségünkre. 
A különféle „gyorsételek”, az olaj-

ban sütött csemegék vagy éppen 
a finomított gabonák és a telített 
zsírsavakat tartalmazó nassolni 
valók jelentősen rombolják fizikai 
állapotunkat, de mentálisan is ko-
moly károkat okoznak. Kutatások 
bizonyítják, hogy akik huzamo-
sabb ideig ilyen táplálékokat vesz-
nek magukhoz, 50-60 %-al na-
gyobb arányban hajlamosak a de-
presszióra, mint azok, akik halat, 
zöldséget és gyümölcsöket (is) fo-
gyasztanak rendszeresen.

– Ne hagyjuk ki az édességeket 
sem…

–  Magyarországon a beigli nél-
kül nem igazi az évvége. A kelt 
tészták hosszú sora azonban elké-
szíthető már egészségesebb formá-
ban, igaz, többe kerül. Azonban, 
ha azt mérlegeljük, hogy meny-
nyi fölösleges gyógyszer megvá-

sárlástól menthetjük meg magun-
kat, már jobb az egyenlegünk. Ah-
hoz pedig, hogy ezt könnyen be-
láthassuk, több „okosító” ételt kell 
fogyasztanunk!  Azokat az élelmi-
szereket szokták így nevezni, ame-
lyek vitaminokban, fehérjében és 
ásványi anyagokban való gazdag-
ságukkal hozzájárulnak az érzelmi 
egyensúly fenntartásához, stimu-
lálják az agyműködést és megvé-
dik az agyszövetet a toxinok okozta 
károsodásoktól. Az omega-3 zsír-
savakban gazdag ételek javítják a 
memóriát, növelik az intelligencia 
hányadost. A tonhal, lazac, makré-
la, szardella és egyéb tengeri halak 
húsa a magas omega-3 zsírsav tar-
talomnak köszönhetően biztosít-
ják az agysejtek egészségét és ak-
tivitását, mellette B vitaminban is 
gazdagok. Ez utóbbi a niacinnal 

együtt csökkenti az Alzheimer-kór 
hatásait is. Ugyanez mondható el 
például a mogyoró, a lenmag és a 
tojás sárgájáról is. A vörös áfonya 
javítja a memóriát, az egyensúlyér-
zéket és a koordinációs készséget 
is. (Csendben jegyzem meg: nyers, 
vagy lekvár állapotában. Az eb-
ből készült likőr elfogyasztása eze-
ket  nem feltétlen garantálja…). Az 
édesburgonya B6 vitamin és szén-
hidrát forrás, a benne lévő magas 
C-vitamin tartalom és az igen erős 
antioxidáns hatás javítja a tanulási 
és a motoros képességeket.  A kor-
szerű táplálkozás igényli, hogy va-
lóban megválogassuk ünnepi éte-
leinket is. Legyen benne hagyomá-
nyos és legyen – egyre több – régi-
új étek. Ha többet figyelünk erre, 
nem csak szólam lesz a jókívánság: 
Egészségére, egészségünkre!

EGÉSZSÉGÜNKRE
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Történelem
Európa egyik legrégebbi országa. A XII. 
században a dinasztia–alapító Alfons Hen-
rik, Portugália első királya vívta ki a füg-
getlenséget a Portugál Grófság részére. Egy 
évszázaddal később sikerült a móroktól a 
déli országrészt Algarve–t is visszahódíta-
ni, s ekkor jött létre az azóta is gyakorlati-
lag változatlan államhatárokkal rendelke-
ző Portugália.

A XIII. század végén Dénes király meg-
alapította Európa egyik legrégebbi egyete-
mét Coimbra városában. A XIV–XV. és a 
XVI. században az első európaiak között 
volt, akik a messzi mesés Keletre, Ázsiá-
ba, valamint Afrikába és Dél–Ameriká-
ba hajóztak. Portugália 1580–1640 között 
egy trónörökösödési válság következtében 
spanyol fennhatóság alá került, 1640–ben 
szerezte vissza függetlenségét. A XV. és a 
XVI. században nagy gyarmatbirodalmat 
építettek ki, Portugália ekkor élte fényko-
rát. Tengeri hatalommá vált: híres hajósuk, 
Vasco da Gama eljutott Indiába, Alvares 
Cabral fedezte fel Brazíliát 1500–ban, 
amely 1822–ig Portugália fennhatósága alá 
tartozott. A szintén portugál származású 
Mgallanes pedig a világon elsőként körül-
hajózta a földet. A XIX. században párt-

harcok gyengítik a monarchiát, amely vé-
gül a királyság megdöntéséhez és a köztár-
saság kikiáltásához vezet 1910–ben. Por-
tugália 1986 óta tagja az Európai Uniónak, 
1999–től pedig az euroövezetnek. Hagyo-
mányos kulturális értékeit azonban válto-
zatlanul őrzi és ápolja.

portugálIa, ez a hajósaIról és felfeDezőIről híres ország az ibé-
rIaI-félszIget atlantI-óCeánI partvIDékén fekszIk. történelme és 
kultúrája elválaszthatatlanul összefonóDIk: építészetében és mű-
vészetében jelentősek a mór és a keletI hatások. sportéletét olyan 
vIlághírű labDarúgók fémjelzIk – többek között - mInt a legenDás 
hírű eusebIo, luIs fIgo, CrIstIano ronalDo, és josé mourInho…

barangoló ‒ UTAZÁS AZ EU TAGÁLLAMOKBAN

Portugália

Lisszabon madártávlatból

Az Atlanti-óceán portugál 
gyöngyszeme Madeira

A portói székesegyház jellegzetes 
csempékkel díszített homlokzata Igazi portugál jellegzetesség  

a fado, a lisszaboni zene
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Lisszabon
Egy név amelynek dallama a fülünkben 

cseng, amely szemünkben különös fény-
nyel ragyog – Lisszabon, a réges-régi vá-
ros, 1255 óta Portugália fővárosa. A régi 
városnegyed, Alfama, szűk, zeg-zugos ut-
cáival, meredek kaptatóival az 1147-ig tar-
tó arab hódoltság időszakát idézi. A Tejo 
folyó hatalmas öblében elterülő város nyu-
gati része az Atlanti Óceán mentén termé-
szetes kiindulópontja volt a nagy földrajzi 
felfedezéseknek. Az ezt követő aranykort a 
ránk maradt műemlékek a Belém Torony, a 
Jeromos kolostor – mindkettő a világörök-
ség része. A megújult, keleti városrész ult-
ramodern épületegyüttese, amely az 1998-
as világkiállításnak az EXPO-nak is ott-
hont adott – már a XXI. Század előhírnö-
ke. 

S a kettő közötti Lisszabon: kovácsolt-
vas erkélyek, a házak homlokzatán, fala-
in sorjázó csempeképek, gyönyörű kilátók, 
gazdag kincseket rejtő múzeumok.  Igazi 
portugál jellegzetesség a fado, a lisszaboni 
zene. Az éneket általában a guitarra nevű, 
12 húros, pengetős hangszer és egy akusz-
tikus gitár kíséri. A „fado” szó jelentése: 
sors. A szó jól jellemzi a fado vágyódását és 
szomorúságát kifejező hangulatát. A lisz-
szaboniak 150 éve játsszák keserű zenéjü-
ket mellékutcai, kis vendéglőkben.

Porto
Portó az „észak fővárosa” és a régió ka-

puja, nevének jelentése kikötő. Portó kör-
nyékén, a Douro folyó által határolt táj-
körzetben terem a szőlő, amelyből a vi-
lághírű portói bort készítik.A Douro fo-
lyó meredek partján emelkedő város, a 
folyón átívelő hidak látványa mással ösz-
sze nem téveszthető. A folyóparti negyed, 
a „Ribeira” mögötti város méltóságteljesen 
vár arra, hogy felfedezzék.Megtekinthet-
jük a Clerigos templomot és tornyot, gyö-
nyörködhetünk a Sao Bento pályaudvar 
káprázatos történelmi jeleneteket ábrázo-

ló csempeképeiben, de ne 
hagyjuk ki a Tőzsdepalotát 
sem, melynek keleti stílu-
sú arab terme páratlan él-
ményt nyújt. A Vila Nova 
de Gaia-ban található bor-
pincék bármelyikében 
megízlelhetjük ezt a finom 
nedűt. Szánjunk egy napot 
arra is, hogy végighajóz-
zunk a Douro folyón.

Madeira
Madeira szigetén minden megtalálható, 

amire ember csak vágyódhat: szubtrópusi 
éghajlat, bőkezű természet, ezerféle virág, 
gyümölcs, a Ciprusról és Krétáról hozott 
szőlőkultúra, valamint a minden kényel-
met biztosító szállodák. A Casablancától 
700 km-re, Lisszabontól 925 km-re talál-
ható szigetet 1420-ban fedezte fel a por-
tugál hajós, Joao Goncalves Zarco. Hama-
rosan minden kelet felé tartó karavella ki-
kötött itt egy-két napra. A város ötvözi a 
pihenőturizmust, a gazdag kulturális kí-
nálattal, amelyből a vidám ünnepek sem 
hiányoznak: februárban karnevál, ápri-
lisban virágkarnevál, szeptemberben bor-
fesztivál, az év utolsó napján pedig tűzijá-
ték az öbölben. Az egész sziget a szépség 
dicsérete. A tenger fölött égbe nyúló mere-
dek sziklafalak, sziklába vájt úszómeden-
cék, magas hegycsúcsok. Sétálgathatunk a 
festői Camara de Lobos-ban, ahol Chur-
chill festegette akvarelljeit.

Azori-szigetek
A legenda szerint a titokzatos, elsüly-

lyedt Atlantisz maradványai. Képzeljünk 
el kilenc szigetet, ahol a természet mind-
máig őrzi eredeti, érintetlen szépségét. Az 
éghajlat kellemesen mérsékelt, tavasszal az 
utakat kék és fehér hortenziák szegélye-
zik. Ideális hely azok számára, akik tökéle-
tes kikapcsolódásra, a mindennapi stressz-
től való megszabadulásra vágynak. Csak 
az Azori-szigeteken ehet olyan ételt, amely 
vaslábasban készül és a talajból feltörő me-
legvizű források gőzében fő meg. Régen ez 
a forró talaj helyettesítette a tűzhelyet. A 
háziasszonyok reggel a légmentesen lezárt 
vaslábast eltemették a földbe, és délben pe-
dig kiásták – az étel magától megfőtt a tűz-
forró földben. A portugál hajósok az elsők, 
akik ideérkeztek a XV. században. Ennek 

emlékét őrzi Terceira szigetén Angra de 
Heroismo városában a világörökség részét 
képező műemlék. Ki tudja, milyen kincse-
ket rejt a tenger mélye, a rendkívül gaz-
dag növény- és állatvilágon kívül, hiszen 
itt haladt el az Óvilág és az Újvilág közötti 
kereskedelmi hajózási útvonal.

Gasztronómia
A népszerû mediterrán konyhák vilá-

gában méltatlanul keveset hallunk az igen 
ízletes, változatos és kellemesen fûszeres 
portugál konyháról. A portugál emberek is 
szeretnek enni, szeretik a hasukat, és az ét-
kezéseknek a mai rohanó világban is meg-
adják a módját. Délben még a munkahe-
lyeken is 1-1,5 órás ebédszünetet tartanak, 
amit kényelmesen a közeli étterem vala-
melyikében töltenek el. Ezek többnyire kis 
éttermek, esetenként csak két-háromféle 
ételt főznek, de házias ízekkel és elérhető 
áron. Portugáliában az 5 + 1 étkezési szo-
kás a jellemző.

Persze a portugáloknak is megvannak a 
jellegzetes nemzeti ételeik. Pl. a zarzuella, 
ami halszeletekből, homárból, garnélarák-
ból, kagylóból álló, sósmandulával, fehér-
borral ízesített étel.Az ibériai ország ten-
gerparti, hajós nép lakja. Így természetes, 
hogy itt népszerűek a halételek, különösen 
a tőkehalból készültek. A pácolt sonka, a 
kolbászfélék, a hidegen tálalt sült zöldsé-
gek, a burgonyás – sajtos omlett, finom kü-
lönlegességnek számítanak. Nagyon nép-
szerűek az ún. fado éttermek. A régi szo-
kás szerint, amikor a portugálok elmentek 
vacsorázni, este 9 óra felé, teleették magu-
kat, majd úgy éjfél körül kialudtak a fé-
nyek, gyertyákat gyújtottak, és megszólalt 
a fado. (A fado dalok témája többnyire a 
szerelem, féltékenység, szenvedély, az em-
berek érzelmi világa, bánata, öröme, va-
gyis maga az élet.)

Vetési Zsófia

Klasszikus portugál 
halvacsora

Porto főtere minden turistát elvarázsol

A borok, melyek Porto városát 
világszerte ismertté tették
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a RIAN 4 YOU nyelviskolában 
Dunakeszi, Verseny u. 8-10. 

tel: 06-27-343-801
info@nyelvmester.hu

FMK-13-0071-04www.nyelvmesternyelviskola.hu

Angol – német
nyelvtanfolyam indul 

Dunakeszin

2013. 
február 12- től 

Érdeklődéssel figyelem 
a vita során előhozott 

érveket. Melyik nyelvet 
tanulják meg a gyerekek 
először az általános isko-
lában? Mindkét nyelv ta-
nulása mellett olyan ér-
vek szólnak, amelyekkel 
egyetértek.

Például, az angolt az 
egész világon mindenütt 
lehet használni.  Ausztri-
ában és Németországban 
viszont a német a fonto-
sabb.

Többen azt mondják, 
hogy aki csak egy nyel-
vet tanul meg, és azt is 
csak alapszinten, az in-
kább angolul tanuljon. 

Kivéve, ha szakmunkás-
ként német nyelvterüle-
ten akar majd dolgozni, 
ugye… Aminek manap-
ság azért valljuk be, meg-
van az esélye.

Ha valaki először né-
metül tanul meg, utána 
az angol már egyszerű-
nek tűnik. Aki meg első 
nyelvként az angolt ta-
nulta meg, annak a né-
met megy majd köny-
nyebben. A második ide-
gen nyelvet mindenkép-
pen könnyebben tanuljuk 
meg, mint az elsőt. Eb-
ből a szempontból nézve 
tehát mindegy, hogy me-
lyikkel kezdjük.

Mindkét nyelv elsajá-
títása mellett oldalakon 
keresztül lehetne érvelni.

Azt kellene megérte-
ni, hogy itthon, az ember 
életében az egyik legjobb 
befektetés, ha megta-
nul angolul is ÉS néme-
tül is. A jövőben erre a 
két nyelvre egyre inkább 
szükségünk lesz. 

Mindkettőt meg kell 
tanulni. Nyelvenként két 
évvel számolva, négy év 
alatt ez a cél elérhető. 
Halogatni nem érdemes, 
mert minél idősebb kor-
ban ülünk neki tanulni, 
annál több energiát kell 
belefektetnünk...

Az angol vagy a német 
nyelv a fontosabb?

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

H
ir

de
té
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Dunakeszi, Verseny u. 8-10. 

tel: 06-27-343-801
info@nyelvmester.hu

FMK-13-0071-04www.nyelvmesternyelviskola.hu

Angol – német
nyelvtanfolyam indul 

Dunakeszin

2013. 
február 12- től 

• Veszélyes fák kivágása alpin  tech

nikával, kosaras da ru val, elszállítás

sal megoldható! T.: 0627/337353, 

+36304634070 

• Költöztetés a hét végén is, fuvaro

zás. Igény szerint rutinos rakodók

kal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld 

szállítás billenős gépkocsival. Állan

dóan hívható: 

06304634070, 0627/337353

Apróhirdetések Eladó
Őrbottyánban 1284 m2-es 

(356   -öl) telken  
családi ház,  

tulajdonostól, áron alul. 
Minden közművel ellátott, az 

utca szilárdburkolatú.  
A lakás hasznos 

alapterülete 105 m2+19m2 
pince+23 m2 garázs. 

Gazdálkodásra alkalmas 
melléképületek. Ugyanitt 

építési telkek eladók.  
Tel.: 0620 803 1925

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

www.bormania.hu

Furmint Február! 
Minden Furmint 10 % kedvezménnyel kapható!

Szebb ősz is volt

– Évek óta nehéz helyzetben 
van a csapat, bent maradá-
sa hajszálakon múlt, az idei 
ősz is nehéz volt? – kérdeztem 
Mogyorósi Mihály technikai 
vezetőtől. 

– Igen, a csapat magja meg-
maradt, egyedüli erősítés a 42 
éves Bauman Péter. A csapat-
ból tizennégyen lőttek gólt, 
bármenyire is hihetetlenül 
hangzik, de a 48 éves Járdi 
Imre vezeti a házi góllövő-
listánkat. A bajnokság nem 
jól indult, a harmadik fordu-
lóban szereztük meg az első 
két pontot Budakalász el-
len. Pilisvörösvár ellen az 58. 
percben 25-21 vezettünk, in-
nen lett döntetlen, értékes 
pontot vesztettünk. Eger ellen 
idegenben az 57. percben 28-
25 vezettünk és sajnos sike-
rült innen is majdnem elron-
tani, de Bauman góljával az 
utolsó percben egy pontot el-
hoztunk. A legnagyobb sikert 
a harmadik helyen álló Sal-
gótarján Építők ellen érhet-
tük volna el, de ismétlődött 
a hajrábeli kihagyásunk. Az 
57. percben 26-24 vezettünk 
és innen lett döntetlen. A baj-
nokságban 10. helyen állunk, 
a bent maradáshoz 8. hely 
kell, most innen két ponttal 
vagyunk lemaradva.

– Idősebb játékosok és fia-
talok csapatának mi a gond-
ja?

– Edzéslátogatás nem az iga-
zi, elfáradnak az idősebb játé-
kosaink, fiataloknál a tapasz-
talanság ütközik ki. Hiányzik 
egy kis küzdőszellem és a sze-
rencse.

– A téli pihenő után mi-
kor kezdte a felkészülést a 
csapat?Hogyan tovább?

– Január 8-án kezdtük el az 
edzéseket, heti két edzéssel 
készülünk a tavaszi folytatás-
ra. Csuka játéka - kettős iga-
zolással játszik - attól függ, 
hogy Szentendrén kell-e ját-
szania. Tóth Tamás keze so-
káig sérült volt. A csapatnak 
tavasszal hat hazai mérkőzés-
ből öt meccset kell hoznia és 
legalább idegenből kellene két 
pont.

A 46. évet kezdik a Nemze-
ti bajnokságban. Sok sikert kí-
vánunk!

Kép és szöveg: Solymosi

a DunakeszI kInIzsI férfI kézIlabDa Csapata az nb II 
északI Csoportjában küzD. az IDeI őszI ereDmények 
elégé lehangolóak, a megszerzett öt pont a bajno-
kI tabellán a 10. helyet jelentI. 
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1948-ban alakult meg DunakeszIn a postagalambsport egyesület. jelenleg a Du-
nakanyar tagszövetség és a 130-éves magyar postagalambsport szövetség tagja. 

Postagalambászok sikere
Idén 65 éves a Dunakeszi A03 Postagalambsport Egyesület

Tagjai saját maguk tenyésztik, tre-
nírozzák, versenyeztetik postaga-

lambjaikat - mondta Hunyadi László el-
nök. E jeles évforduló kiváló alkalmat kí-
nál arra, hogy a nagyközönséggel együtt 
bepillantást nyerjünk a postagalambver-
seny kulisszái mögé, a versenyzés folyama-
tába: a megszületett kis postagalambra kb. 
egy hetes korban egy versenygyűrű kerül, 
amely élete során un. ,,személyazonosító-
ja”, ez tartalmazza a születési évszámot, 
egyesületi hovatartozást, sorszámot. A fia-
tal postagalambot hat hónapos kortól lehet 
versenyeztetni. A kikelés évében már részt 
vesznek a fiatal galambok versenyein. Az 
egyéves, illetve idősebb galambok április-
tól kezdődően versenyeznek. Általában 10-
12 verseny van egy évben: rövid-, közép-, 
hosszú távú kategóriában. Ezek légvonal-
ban 200-1000 km távolságok. A postaga-
lambokat a versenyre küldés előtt ellátják 
egy ,,chip” gyűrűvel is, melynek segítsé-

gével kerül rögzítésre a hazaérkezés ideje. 
Az a galamb nyeri az adott versenyt, ame-
lyik a leggyorsabb méter/perc sebességgel 
repül haza a feleresztési helyről. A méter/
perc sebesség időjárás függvényében 1000-
1500 szokott lenni.

Az egyesület tagjai elárulták, hogy a pos-
tagalambok tartása elég időigényes hobbi, 
melynél nélkülözhetetlen a védőoltás, de 
tulajdonost terheli a vitaminok mellett a 
takarmány ára és a szállítási költség is. 

- Ezúton szeretnénk megköszönni a Váci 
Sportbizottság anyagi támogatását, mely-
lyel segíti sportágunk fennmaradását - 
folytatta Hunyadi úr. - Köszönjük a Du-
nakeszi Kinizsi SE vezetőségének is a se-
gítséget. Tagjaink eredményesen vesznek 
részt a tagszövetségi, maratón, országos 
versenyeken, kitűnő eredményekkel öreg-
bítve egyesületünk és városunk hírnevét – 
mondta Haraszti Győző, az egyesület tit-
kára, aki örömmel újságolta, hogy 2012-

ben aranyérmet nyert: Ifj. Dudás Ferenc 
Mödling 216 km és Walchausen 426 km tá-
von. Vigh János ST Pölten 1268 km távon. 
Haraszti-Sifter Haag 245 km, Aurach 665 
km, Walchausen 426 km és Würtzburg 713 
km távon. Hunyadi – Forest Walchausen 
426 km, Amstetten 324 km, Amstetten II. 
324 km távon. Tóth Mihály Haag II. 345 
km távon. F Tóth Ferenc Regensburg 713 
km távon.

A jubiláló egyesület tevékenységét Hu-
nyadi László elnök, Haraszti Győző titkár, 
F Tóth Ferenc pénztáros, Szabó László Kál-
mán ellenőr, Tóth Mihály versenybizottsá-
gi elnök irányítja. Az elnök elérhetősége: 
06-30-4694555. Várják, az érdeklődök je-
lentkezését. Jó hír a galambkedvelők szá-
mára, hogy január 25-én 9 órakor két na-
pos galambkiállítás nyílik a VOKE József 
Attila Művelődési Központban.

Kép és szöveg: 
Solymosi László 

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

neurológus szakorvos, elektrofiziológus, epilepszia specialista
• rosszullétek • migrén • idegzsába  

• valamint végtagzsibbadások  
• alagút szindrómák • fájdalom  

• izomgyengeség diagnosztikája: EMG-ENG vizsgálat
Rendelési idő:  

péntek: 8-12 óra

Bejelentkezés: 06-70-382-7043
www.eremabt.hu

 

KöLTözTETéS,  
MINdENNEMű 

ÁRuFuVAROzÁS, 
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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
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Postagalambászok sikere

Kutyatartásról – 
nem csak kutyatartóknak

KUTYATARTÁS DUNAKESZIN

kutyát, vagy bármIlyen más állatot tartanI komoly fe-
lelősséggel jár, ezt már óvoDában, általános Iskolában 
megtanulják a gyerekek. arról azonban kevesebb szó 
esIk, hogy ez a felelősség nem Csak az állat Irányába ter-
jeD kI, hanem a lakóközösség és a környezet Irányába Is. 

Sajnos, ha olyan helyeken, közte-
rületeken sétálunk, melyet ku-
tyatartó polgártársaink is ked-

velnek, gyakran botrányos állapoto-
kat találunk: az otthagyott, aszfalton 
szétkent kutyaürülék nem csak esz-
tétikai problémákat okoz, hanem ko-
moly egészségügyi kockázatokat is 
magában hordoz. Gondoljunk bele: a 
játszótér közelében lévő kutyaürülé-
ket bárki behordhatja a lábán a játszó-

térre, homokozóba, vagy más, gyere-
kek által szívesen látogatott parkok-
ba. A Környezetvédelmi Tanácsadó 
Testület régóta foglalkozik a problé-
mával, ehhez kapcsolódó kérdőíve-
inkkel, feladatlapjainkkal több iskolát 
felkerestünk, több száz gyermek vett 
részt az általunk kezdeményezett is-
meretterjesztő játékban. Úgy gondol-
juk azonban, bizonyos felnőttekre is 
ráfér az ismeretterjesztés. A város ve-

1. Kire vonatkozik a helyi ren-
delet? A rendelet szabályait a 
Dunakeszin lakó kutyatartók-
nak, illetve az itt működő cégek-
nek kell figyelembe venniük.

2. Mennyi kutya tartható egy ház-
tartásban?

a. Kertes családi házban, zárt udva-
ron egyszerre 2 kutya tartható. 
Ha a telek nagysága meghaladja 
a 600 m2-t (kb. 150 négyszögölt), 
akkor, ha a szomszédok előzete-
sen, írásban hozzájárulnak, 3 ku-
tya tartására is lehetőség van.

b. Nem kertes házakban (pl. társas-
házakban) lakásonként 1 kutya 
tartható. Ha a szomszédok előze-
tesen, írásban hozzájárulnak, 2 
kutya tartására is lehetőség van.

c. Kivételek:
– A korlátozás nem vonatkozik 3 hó-

napos korig a kutyák kölykeire.
– A korlátozás nem vonatkozik a 

vakvezető és egyéb segítő kutyák 

tartására (az ilyen kutyák számát 
azonban be kell jelenteni).

3. A kutyatartás szabályai:
a. A kutya elhelyezése
– Csak bekerített udvaron lehet sza-

badon tartani a kutyát. Közös 
udvaron (pl. egy társasház udva-
rán), még ha az udvar bekerített 
is, csak abban az esetben lehet 
szabadon tartani a kutyát, ha eh-
hez a lakótársak hozzájárulnak.

– A kutya nem tartható erkélyen, 
folyosón, pincében.  

– A kutyát úgy kell tartani, hogy a 
kutya mások testi épségét ne ve-
szélyeztesse, kárt ne okozzon.

b. A kutya sétáltatása
– Közterületen lehetőség van a 
kutya sétáltatására, kivéve, ha 
ezt tábla tiltja. Vakvezető, vagy 
más segítő kutya kivételével nem 
lehet azonban kutyát bevinni pl. 
játszótérre, éttermekbe, presz-
szókba, üzletekbe, orvosi rende-
lőbe, még akkor sem, ha a kutyán 
póráz van. E helyekre tehát nem 
lehet bevinni a kutyát, de arra 
sincs lehetőség, hogy közvetlenül 
e helyek bejárata elé kössék ki az 
ebeket.

– A kutyákat minden esetben csak 
pórázon lehet vezetni. Ha a kutya 
korábban már támadott meg em-
bert vagy állatot, akkor őt szájko-
sárral is el kell látni. Buszon vagy 
vonaton a kutyákat pórázzal és 
szájkosárral lehet szállítani.

c. A kutya által okozott szennyező-
dések eltávolítása
A kutya tulajdonosa, vagy az, 
akit a kutya tulajdonosa a kutya 
felügyeletével (pl. sétáltatásával) 
megbízott, köteles gondoskodni 

arról, hogy a kutya a közterüle-
tet, vagy a társasházat ne szeny-
nyezze. Köteles pl. az ürüléket, 
vagy a kutya által behozott sarat 
eltávolítani. Ennek érdekében a 
gazdának megfelelő eszközt (pl. 
zacskót) kell magánál tartania, 
így már az is szankcionálható, ha 
az ebet e nélkül sétáltatja valaki.

d. Teendő kutyaharapás esetén
A kutya tulajdonosa köteles a ku-
tyát a harapást követően állator-
voshoz vinni, megvizsgáltatni és 
az erről szóló igazolást a sértett 
részére átadni.

e. A kutya oltása, nyilvántartása
A kutyát a gazda köteles 3 hóna-
pos korban (ezt követően pedig 
minden évben) beoltatni veszett-
ség ellen. Erről az állatorvos bilé-
tát állít ki, és nyilvántartást is ve-
zet (mely nyilvántartásban a ku-
tya és a kutya gazdájának adatai 
is szerepelnek).  A bilétáért a ku-
tya gazdájának fizetni kell.

f. A nem azonosítható kutyákkal 
kapcsolatos eljárás
Amelyik kutyán nem található 
azonosító biléta, azt a gyepmes-
ter köteles befogni. A kutya gaz-
dájának 14 napon belül lehetősé-
ge van a kutyát kiváltani (a költ-
ségek megfizetése mellett).

g. Felelősség a kutya tartásáért, a 
kutya által okozott kár
A kutyáért a kutya tulajdonosa 
(gazdája) tartozik felelősséggel, a 
kutya által okozott kárt ő köteles 
megtéríteni. Kivételt képez az az 
eset, amikor a kutya más személy 
felügyeletére van bízva, ilyenkor a 
kutya által okozott szennyeződés 
(pl. ürülék) eltávolítása a felügye-

lettel megbízott személy felelőssé-
ge (egyéb károk [pl. harapás] ese-
tében ilyenkor is a kutya gazdája 
tartozik felelősséggel).

4. A kutyatartás szabályainak meg-
sértése

a. Ha a kutya gazdája a 3. pontban 
írt szabályokat megszegi, a maxi-
mális összegű szabálysértési bír-
sággal büntetendő. Kivételt ké-
pez természetesen az az eset, ha 
a kutyatartás szabályainak meg-
szegése olyan súlyos, hogy az pl. 
bűncselekménynek minősül (eb-
ben az esetben a kutya gazdája 
ellen büntetőeljárás indul).

b. A közterület-felügyelő jogosult 
helyszíni bírságot is kiszabni, ha 
szabálysértést tapasztal (már ak-
kor is, ha a kutya sétáltatója nem 
rendelkezik kutyaürülék eltávo-
lítására alkalmas eszközzel (pl. 
zacskóval).

c. Ismétlődő szabálysértés esetén a 
polgármesternek lehetősége van 
arra is, hogy a kutya tartását vég-
érvényesen megtiltsa. 

A Környezetvédelmi Tanácsadó Tes-
tület vállalja, hogy az ebtartók részé-
ről érkező észrevételeket, igényeket, 
panaszokat kivizsgálja, és továbbít-
ja a városvezetés felé. Távlati célunk 
egy olyan kutyatartó közösség ki-
alakítása, mely segít meghonosíta-
ni városunkban az ebtartás megfe-
lelő kultúráját. 

Elérhetőségeink:
Grafjódi László, 

a Környezetvédelmi 
Tanácsadó Testület tagja:

Tel.:06-30-361-2618
E-mail: laszlo@grafinfo.hu

Az ebek és macskák tartásáról szóló 44/2009 (IX.10.) önkormányzati rendelet alapján

zetésének alapvetően kétféle lehetősé-
ge van arra, hogy az eluralkodott ál-
datlan helyzetet kezelje: egyik az ál-
lattartást szabályozó jogi környezet 
kialakítása, és a rendeletek betartatá-
sa, felszólítások, figyelmeztetések cél-
ba juttatása, bírságok kiszabása. 

A másik eszköz a tájékoztatás és a 
meggyőzés. A magunk részéről mi 
ebben sokkal jobban hiszünk, mint 
a bírság visszatartó erejében – hozzá-
téve, hogy egy idő után a hatóságok-
nak nem marad más lehetőségük. 
Annak érdekében, hogy polgártár-

saink tájékozódását megkönnyítsük, 
Dr. Baricz Péter környezetvédelmi 
tanácsadó összefoglalta és „emberi 
nyelvre” fordította a hatályban lévő 
jogszabályokat, melyek kutyatartók-
ra vonatkoznak. Kérem, olvassák el, 
és városunk tisztasága és az egészsé-
ges környezet érdekében tartsák be 
ezeket, és erre figyelmeztessék ku-
tyatartó ismerőseiket, barátaikat is! 

Köszönettel: 
Nyíri Márton, 

környezetvédelmi 
tanácsnok
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az elmúlt év végén, a megyenap és a sportkaráCsony alkal-
mából köszöntötte a közgyűlés pest megye kIválóságaIt.  
a DunakeszI raDnótI mIklós gImnázIum „az év legereDmé-
nyesebb középIskolája” kategórIában az előkelő harmaDIk 
helyet érte el. „az év testnevelője” Címet középIskolás 
kategórIában povázsay györgy, a gImnázIum tanára kapta.

a DunakeszI vasutas kIváló atlétája, a 17 éves ráDy zoltán  
DeCember 13-án, a megyeházán renDezett sportkaráCso-
nyon vehette át kItüntetését a megyeI önkormányzat 
vezetőItől. ez alakalomból kerestem fel a vasutas sport-
pályán.

– Mit jelent számodra ez a 
kitüntetés?

– Nagy megtiszteltetés és 
öröm volt számomra ez az el-
ismerés. Harminc éve vagyok 
a pedagógus pályán. Az elmúlt 
évek során minden korosz-
tállyal foglalkoztam. Tanít-
ványaimmal több sportágban, 
rendszeresen részt vettünk a 
diákolimpia versenysoroza-
taiban, ahol jó eredménye-
ket értünk el. Úgy gondolom 
azonban, hogy a versenyered-
mények mellett, talán fonto-
sabb a hétköznapok teljesít-
ménye, a mindennapok apró 
sikerei. Fontosnak tartom azt, 
hogy a gyerekek szívesen ve-
gyenek részt a testnevelés órá-
kon, öröm legyen számukra a 
testmozgás. 

– Minek köszönhető, hogy 
az iskola, évek óta ilyen szép 
sporteredményeket ér el?

– Testnevelő kollégá-
immal jó munkatár-
si közösséget alko-
tunk. Valameny-
nyien felkészült, 
lelkes szakembe-
rek. A gimnázium-
ban adottak a felté-
telek ahhoz, hogy a 
gyerekek fejlesztése 
minél sokoldalúbb 
legyen. És ami 
a legfon-
tosabb,  
 

benne van a sikerekben a gye-
rekek lelkesedése, aktivitá-
sa, tehetsége. Öröm velük dol-
gozni.

– A tanítás mellett, a kézi-
labda is része mindennapja-
idnak.

– Igen, a Kinizsi utánpót-
lás fiú csapatainak képzésé-
vel foglalkozom. Rendszere-
sen indulunk a korosztályos 
bajnokságokban. Egykor ma-
gam is kézilabdáztam, igyek-
szem megszerettetni velük ezt 
a sportágat.

– Úgy tudom, hogy a gye-
rekeid is szép sport eredmé-
nyeket mondhatnak magu-
kénak.

– Ők az úszásban értek el si-
kereket, büszke vagyok rájuk.

– A munkán kívül jut időd 
a kikapcsolódásra is?

– Igen. Feleségemmel, 
mindketten szeretjük a ter-

mészetet, ha tehetjük, szíve-
sen indulunk el egy-egy 

túrára, gyalogosan, 
vagy kerékpárral. 

– Köszönöm az in-
terjút.                                                          

Kép, szöveg: 
Solymosi László

– Boldogan elmondhatom 
a tavalyi évem jól sikerült, és 
amikor megkaptam a meghí-
vót a Megyeházára, nagyon 
örültem – mondta a 60 mé-
teres síkfutás után. - Az első 
két év után nem hittem volna, 
hogy lesz harmadik is, de meg-
tisztelő volt. 2010. és 2011. év-
ben is Pest megye Diáksporto-
lója Középiskolás korosztály-
ban a második helyért vehet-
tem át az elismerést, és ehhez 
jött decemberben a harmadik, 
második helyért járó kitünte-
tésem.

- Kitüntetésedet mivel 
indokolták?

– Az elmúlt évben, 
sok nemzetkö-
zi és hazai ver-
senyen vettem 
részt sikeresen. 
Korosztályom-
ban 2012-ben a 
400 méteres gát-
futásban ifjúsági 

ranglistavezető vagyok, 53.51 
másodperces idővel, és az év 
végén, az ügyesség csapatbaj-
nokságon futottam kiemel-
kedő eredményt.  A felettem 
lévő korosztályban is a leg-
jobb hétben benne vagyok. 

– Mikor kezdődik a ver-
senysorozat és mit vársz tőle?

– Január 6-án kezdem az 
idei versenyzést, a Vasutas pá-
lyán rendezett futó verseny-
nyel, és egészen novemberig 
folyamatosan indulok a ver-
senyeken. Remélem a junio-
rok között a 91 cm-es gátfu-

tásban is kiemelkedő 
eredményt fogok el-

érni. Az idei évben is 
a 400 méteres gát-
futás lesz a fő szá-
mom. 

További sok si-
kert Zoltán!

Kép, szöveg: 
Solymosi László

Megyei elismerés: 
Povázsay György 

„Az Év testnevelője”  

Rády Zoltán 3x2
Pest megye egyik díjazott atlétája
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SAKK

A két sakkcsapat a Pest megyei 
bajnokságban szerepel, Kini-
zsi a szuper csoportban az őszt 
5., az I. osztályban az Alagi dSK 
csapata 6. helyen zárt. 

Az alagi csapatnál értékelték 
az idei sakkversenyeken legtöbb 
pontot elért játékost. Itt Bernáth 
Péter volt a jobb Kovács Dániel 
és Dióssi Csaba előtt.  Az idei ősz-
től került bevezetésre az edzé-
sek megkezdése előtt, két lépe-
ses matt feladatok megoldása, 
itt is Bernáth Péter bizonyult a 
legjobbnak. 2012-ben a legtöbb 

edzésen Bernáth András volt, ő is 
kupát vehetett át.

December 8-án a 21. Pest me-
gyei nyílt országos sakkverse-
nyen V. korcsoportban Bernáth 
Péter nyert.

A 19. Szalkai Dezső országos 
nyílt emlékversenyt a fóti Fáy 
András Iskolában rendezték meg. 
Az alagi sakkcsapat (Dióssi Csaba, 
Bernáth Péter, Kovács Dániel ösz-
szeállításban) az ifjúsági kategóri-
ában az első helyen végzett. 

Gratulálunk!
Kép, szöveg: solymosi lászló

Országos nyílt emlékversenyt nyertek a fiatalok

Orsós József 
(1950-2013)

1964-ben Nagykanizsán 
kezdte labdarúgó pályafutását. 
Dunakeszi Kinizsi csapatában 
éveken át kapusként védett, 
majd az öregfiúk labdarúgó 
csapatában szerepelt. 
Jóskát 2008. szeptember 13-án, a Kinizsi pályán 
- öregfiúk labdarúgó mérkőzésen - búcsúztatták a 
sporttársak. Szeretett sportágától az év első napján 
végleg elbúcsúzott. Emlékét megőrizzük!

Az egyik legtehetségesebb fiatal 
sakkozó, ifj. Dióssi Csaba (balról)

Bevezetett közéleti újság 
számlaképes 

HIRDETÉSSZERVEZŐKET 
keres.

Tel.: +36 30 342 80 32




