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Radnóti Henrik 
önkormányzati 

képviselő és 
Szabó Katalin, 

a Dunakeszi 
Programiroda 

vezetője

Tisztelgés a forradalom hőseinek emléke előtt: Dióssi Csaba polgármester, 
dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő, dr. Molnár György jegyző, 

Erdész Zoltán alpolgármester

Dunakeszi Város Önkormányzata október 23-án a kegyeleti parkban, a Gólya emlékműnél rendezte 
meG az 1956-os forradalomra és szabadsáGharcra emlékező városi ünnepséGet. a jelen lévőket sza-
bó katalin, az önkormányzat szóvivője köszöntötte.

A Dunakeszi Koncertfúvó-
sok (karnagy Tóth Fe-
renc) zenei kíséreté-
vel közösen elénekelték 

a Himnuszt, majd a Servite Öku-
menikus Kórus (karvezető Dr. 
Gyombolainé Kindler Edit) műso-
ra következett. Énekkari feldolgo-
zásban megszólaltatták a rockzenei 
irodalom klasszikusai közül Szöré-
nyi Levente-Bródy János Te kit vá-
lasztanál?, A szó veszélyes fegyver, 
a Sárga Rózsa, valamint a Ha én ró-
zsa volnék című dalokat, valamint 
Gérecz Attila Boldog Özséb című 
versének részletét. Nagyszerű mű-
sorukban énekszólistaként és gitá-
ron közreműködött Gyombolai Bá-
lint.  

Nemzeti irodalmunk nagy klasz-
szikusának, Ady Endrének A ma-
gyar Messiások című költeményét 
idézte ünnepi beszéde bevezetése-
ként Radnóti Henrik önkormány-
zati képviselő. „1956. október 23-
ára az akkorra már hosszú évek óta 
elnyomás alatt élő népünknek ele-
ge lett a zsarnokságból, a nélkülö-
zésből és megpróbálta saját kezébe 
venni a sorsát”, kezdte el beszédét, 
majd röviden felidézte a forradalom 
kitörését megérlelő társadalmi elé-
gedetlenség okait.

Kitért a Dunakeszin történtek-
re. „24-én este nagy tömeg vonult a 
Vagongyár felé, ledöntötték a szov-
jet emlékművet és lefegyverezték a 
rendőrséget. A civilek megalakítot-
ták a helyi nemzetőrséget, melynek 
parancsnoka Roncsek Sándor lett. 

Két nappal később a Budapest-Vác 
közötti úton barikádot építettek.”

Az akkori szovjet vezetés ígére-
te ellenére csak a főváros peremvi-
dékéig vonta vissza csapatait. Ez a 
hadmozdulat Dunakeszin 
is tapasztalható volt. 
„Pattanásig nőtt a 
fegyveres feszült-
ség. Két löveg 
állt rendelke-
zésre a közvet-
len védelemre. 
Az ágyúk he-
lyeit a község 
északi részére, 
a Budapest-Vác 
közötti út mellé, a 
temető térségében, a 
Kardos pékséghez telepí-
tették.” Később tűzharc is kiala-
kult, melynek során hét szovjet ka-
tona meghalt, egy megsebesült. 

Beszélt a november 4-i szovjet tá-
madás megindításáról. Majd szólt  a 
véres megtorlásról. A bosszú Duna-

keszit is elérte. „A 11 vádlott közül 2 
főre halál-, 1 főre életfogytiglani, 7 
főre összesen 94 évi börtönbüntetést 
szabtak ki. Korsós József és Czédli 
István őrvezetőket 1958. augusztus 
9-én végezték ki.”

Beszéde zárásaként feltette a kér-
dést: „Mit üzennek nekünk 1956 vér-
tanúi a keleti önkénnyel vívott har-
cukkal? Hadd idézzem a ’89-es rend-

szerváltás egyik meghatározó, fiatal 
politikusának elgondolkodtató szava-
it: …A keleti politika nem tűri az ön-
állóságot, nem tűri a függetlenséget, 
és nem tűri a szabadságot…Nyugati 

demokráciát akartunk, amely 
a keresztény kultúrára, a 

szabadság, egyenlőség, 
és testvériség eszmé-
nyére épül…” Ösz-
szegzésként így fo-
galmazott a szó-
nok: „A jelenle-
gi miniszterelnök 
egykori mondatai 

ma is fájóan aktuá-
lisak, mert a szabad-

ságot, amiért ’56 hősei 
az életükkel fizettek, bár-

mikor könnyen elveszíthetjük! 
Tisztelet a hősöknek!”

A kegyelet és hála virágait Du-
nakeszi Város Önkormányzata ne-
vében Dióssi Csaba polgármester, 
Erdész Zoltán alpolgármester, Tu-
zson Bence országgyűlési képviselő,  

Dr. Molnár György jegyző, a Járási 
Hivatal nevében Dr. Bíró Attila hiva-
talvezető helyezte el. Ezt követően a 
pártok, nemzetiségi önkormányza-
tok, intézmények, civil szervezetek 
és magánszemélyek koszorúztak. Az 
ünnepség a Szózat eléneklésével feje-
ződött be. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Méltósággal ünnepelt a város
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Majnek Antal munkácsi püspök: 
"Nyomorúságos időket él meg az ország, különösen Kárpátalja"

október 25-én, vasárnap este zsúfolásiG meGtöltötték az ünneplőbe öltözött dunakesziek a jézus szíve templomot, 
melyben lélekemelő jótékonysáGi kulturális rendezvényt és a munkácsi római katolikus eGyházkerület püspöke, 
majnek antal által celebrált szentmisét tartottak a kárpátalján működő líceumokban tanuló maGyar diákok étkez-
tetésének támoGatása érdekében.  

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre 
nevében Skripeczky István (ké-
pünkön), a rendezvény egyik 
szervezője köszöntötte a meg-

jelenteket, különös tisztelettel Majnek An-
tal munkácsi püspököt, Matl Pétert, a Ve-
reckei hágón lévő honfoglalás emlékmű al-
kotóját és Petrás Mária, Kossuth- és Prima 
Primissima díjas csángóföldi előadómű-
vészt. 

Mint fogalmazott, nem csupán az itthoni 
magyarok élik át a Kárpátalján élő magya-
rok problémáját, hanem ők is a hazai ma-
gyarok gondjait. Az esten megjelent nagy-
számú közönség először Reményik Sándor 
Ahogy lehet című versét hallgathatta meg 
Varga István előadóművész tolmácsolásá-
ban, majd Gyombolai Bálint előadása kö-
vetkezett, melynek keretében néhány ma-
gyar költő, köztük nagyapja megzenésített 
versét szólaltatta meg. Guttmann Vilmos 
dr. Papp Lajos: Az Én Miatyánkom című 
versét szavalta el, majd Petrás Mária csán-
góföldi előadóművész műsora adott mara-
dandó szép élményt.

Popovicsné Baradlai Márta, többgyer-
mekes édesanya a kárpátaljai helyzetről el-
mondta, hogy sokszor könnyes szemmel 
adnak hálát az Istennek, mert az anyaor-
szágban élők nem feledkeznek meg róluk. 
- Visszaadja a reményt, hogy egy közös-
ségbe tartozunk, részesei vagyunk a ma-
gyarságnak - fogalmazott. Véleménye sze-
rint a kapott segítség nem csak fizikai, ha-
nem az örömhír elhozatalának egy fontos 
formája is, mert meg kell tanulnunk, hogy 
van örömhír, meg kell tanulnunk, hogy 
van Istennek irgalmas szeretete - mond-
ta. Popovicsné Baradlai Márta tanárnő be-
számolt arról is, hogy a Kárpátalján élők 
szociális helyzetét „feltérképezve” a leg-
nagyobb gonddal küzdő családoknak jut-

tatják el az adományokat. A tárgyi adomá-
nyok mellett nagyon fontosnak nevezte, 
hogy reményt kapnak az ott élők. Végeze-
tül a megjelenteknek tolmácsolta a kárpát-
aljai magyar emberek sokaságának áldás-
kívánását.

Az ünnepi szentmise előtt még Majnek 
Antal munkácsi püspök szólt az egybe-
gyűltekhez: - Hála és köszönet a Jóisten-
nek és mindazoknak, akiknek a szíve meg-
indult a Kárpátalján élő szegények iránt. 
A két árvíz idején is megtapasztaltuk az 
önzetlen segítséget, a mostani adományt 
is igyekszünk beosztani, hiszen a gázára-

kat hétszeresére emelték az utóbbi időben. 
Nagy a szegénység, nincs munka - mond-
ta. Az egyház jelenlegi helyzetéről szól-
va kiemelte: - A több mint 60 éves elnyo-
más után talán egyedül Kárpátalján ma-
radt meg a hit az egész egykori Szovjetunió 
területén. Majd arról beszélt, hogy nemze-
tiségük és vallásuk miatt sokat szenved-
tek, a templomok zömét bezárták, a hábo-
rú után sokukat elvitték lágerekbe. - A föld 
alá nyomott egyház valójában egy földbe 
ültetett mag volt, amely nagyon sok szép 
gyümölcsöt hozott – tette hozzá jóérzéssel. 
Munkács püspöke elmondta; nyomorú-
ságos időket él meg az ország, különösen 
Kárpátalja, de szerencsére Magyarország 
nagyon sokat segít, amit mindenki érez. 
Szomorúnak nevezte, hogy az egykori két-
százezer magyarból mára már 150 ezer 
sincs, hiszen – különösen az utóbbi idő-

ben – a besorozások elől rengeteg fiú, fel-
nőtt férfi menekült el. Többségük Magyar-
országra jött, akik a retorziók miatt, amíg 
háború nem ér véget, nem is fognak visz-
szajönni. Félő, hogy követi őket a család-
juk is, s ez olyan fájó a számunkra, mint az 
anyagi nyomorúság - fogalmazott Majnek 
Antal, majd beszéde végén megjegyezte: - 
Megtanultunk szerényen élni, hiszen a ti-
zedére csökkentek a fizetések, a nyugdíjak, 
az árak pedig akkorák, mint Magyarorszá-
gon. Az emberek mégis sokkal kevesebbet 
panaszkodnak, mint itt, az anyaország-
ban. Fontos, hogy hálát adjunk azért, ami 

itt van. Mert, aki kijön közénk, úgy érez-
heti, ha visszajön, mintha Amerikába jön-
ne vissza – mondta a munkácsi egyházke-
rület püspöke.

Matl Péter szobrászművész gondolata-
it megosztva a hallgatósággal elmondta; jö-
vőre lesz 20 éves az emlékmű, ebből 12 évig 
nem engedték felépíteni, torzóként állt. Mint 
fogalmazott, alkotásaival szeretné erősíteni 
nemzeti identitásukat Kárpátalján. 

A kulturális műsor és a beszédeket köve-
tően Majnek Antal által celebrált szentmi-
se zárta a jótékonysági rendezvényt, mely-
nek védnöke Dióssi Csaba polgármester volt. 
Skripeczky István tájékoztatása szerint a du-
nakesziek egymillió forint adománnyal já-
rultak hozzá a Kárpátalján működő líceu-
mokban tanuló diákok étkeztetéséhez. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A dunakesziek egymillióval segítették 
a kárpátaljai magyar diákok étkeztetését
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Dióssi Csaba polgármester

Dióssi Csaba: 
Az összefogásban rejlik a város ereje

„Dunakeszi egy átlag feletti város”
Dióssi Csaba polgármester a jelenleGi öt éves önkormányzati ciklus első esztendejét értékelte a 
Dunakeszi polgárnak, aki szerenCsés Dolognak tartja, hogy a 2014-es Választás nem tÖrte meg a mun-
kát, folyamatosan tudnak dolGozni, mivel a korábbi néGy évhez képes aliG változott a képviselő-tes-
tület összetétele.

A város polgármestere sze-
rint ennek köszönhető-
en az új időszak mun-
kája nem a tervezgetés-

sel kezdődött, hanem a korábbi 
elképzelések kivitelezésén munkál-
kodhattak. Városépítő– és fejlesz-
tő munka szempontjából rendkívül 
kedvezőnek nevezte, hogy az ön-
kormányzat mandátuma a koráb-
biaktól eltérően, ezúttal öt évre, a 
2014-től 2019-ig terjedő időszakra 
terjed ki. A félévtizedes ciklusban 
öt fő fejlesztési területet határozott 
meg a város vezetése: a közlekedés, 
az egészségügy, a közbiztonság, a 
sport és a kultúra. Az interjúban 
a város első embere nem csupán 
az eddig megvalósult fejlesztések-
ről, az elmúlt egy esztendőben vég-
zett munkáról, hanem a következő 
négy esztendő terveiről is beszélt.

Öt fő fejlesztési területre 
koncentrál a város

Mint ismeretes, egy a ciklus elején el-
fogadott program alapján dolgozunk, 
amit a lakosság elé is tártunk – hang-
súlyozta Dióssi Csaba, aki ezt köve-
tően a konkrét elképzelések felsorolá-
sára tért át. A helyi közlekedés minő-
ségi feltételrendszerének javítása ér-
dekében megkezdődött az útfelújítási 
program, melynek keretében eddig az 
ipari parkhoz vezető Pallag utca felújí-
tására került sor. Még idén négy újabb, 
a Klapka utcához vezető útszakasz fel-
újítását is elvégzik. A korábbi évekhez 
– az útépítések során jól bevált tájé-
koztatáshoz - hasonlóan az útfelújítá-
si program során is pontosan értesül-
nek az ingatlantulajdonosok, hogy az ő 
utcájukban mikor kezdődnek a mun-
kálatok. Ugyancsak ide kapcsolódik, 
hogy hamarosan új és modern buszvá-
rók kerülnek kialakításra – először – a 
Fő út mentén, melyek az utazóközön-
ség kulturált kiszolgálása mellett javít-
ják a város arculatát is. 

A város polgármestere nagy hang-
súllyal beszélt a – várhatóan február 
elején – életbe lépő új helyi autóbusz 

menetrendről. A város döntésének, 
a korábbi években is együttműkö-
dő Auchannak és az újonnan belépő 
Tesco-nak köszönhetően - egy újabb 
autóbusz forgalomba állításával – 60 
százalékkal növekszik a járatok által 
megtett távolság, újabb lakókörzete-
ket vonnak be az ingyenes helyi au-
tóbusz közlekedés rendszerébe. 

Az egészségügy helyzetéről szólva 
Dióssi Csaba elmondta, hogy minden 
intézményt felújítanak a ciklus végére. 
E mellett minden olyan orvosi műszer 
beszerzéséről is gondoskodnak, mely-
nek eredményeként az ország legjob-
ban felszerelt rendelői közé kerülhet-
nek. E program keretében tavaly meg-
újult a Casalgrande téri orvosi rendelő, 
idén pedig a Fóti úti rendelőket újítják 
fel. S mint az közismert – egy sikeres 
állami pályázatnak köszönhetően – a 
nyertes kivitelező hamarosan befeje-
zi a Szakorvosi Rendelőintézet külső 
felújítását. A pályázati forrás az összes 
nyílászáró cseréjét és a külső hőszige-
telést finanszírozza, a város pedig sa-
ját erőből a tetőtér beépítését és a tető 
héjazatának cseréjét végzi el. Ezt köve-
tően indulhat jövőre a gépészeti felújí-
tás. Az önkormányzat arra törekszik, 
hogy az ellátásra szoruló betegek vá-
rakozási ideje csökkenjen, s minden-
kit minél hamarabb el tudjanak látni. 
Azonban az, hogy mennyi beavatko-
zást tudnak biztosítani, az az államtól 
függ. Tekintettel arra, hogy mind az 
épület, mind a szakmai kollektíva al-
kalmas a beavatkozások számának nö-
velésére, ezért az önkormányzat igyek-
szik elérni az egészségügyi államtit-
kárságnál, hogy az SZTK úgynevezett 
teljesítmény volumen korlátját (tvk) 
bővítsék. Az Önkormányzat tisztában 
van vele, hogy szükséges lenne a Du-
nakeszi Szakorvosi Rendelőben a vá-
rakozási idő csökkentésére, ezért már 
többször kérvényeztük a bővítés lehe-
tőségét – hangsúlyozta Dióssi Csaba. 
Szintén az egészségügy háza tájához 
tartozó hír, hogy a városi rendelőkben 
dolgozó fogorvosok hamarosan új fo-
gászati széket kapnak, ezek beszerzése 
már folyamatban van. A jelenlegi ön-
kormányzati ciklusban megvalósítan-

dó célkitűzés még, hogy korszerű be-
teghívó és irányító rendszerrel lássa-
nak el minden orvosi rendelőt.

Közbiztonság területén is sok elő-
relépés történt az elmúlt esztendő-
ben a polgármester értékelése sze-
rint. Mint közismert a városban 
élők személyi- és vagyonbiztonsá-
ga, a rendőrség felderítő tevékeny-
ségének elősegítése érdekében meg-
kezdődött a 104 kamerával műkö-
dő térfigyelő rendszer kiépítése. A 
program keretében már 30 kamerát 
üzembe helyeztek, melyek a rendőr-
ség számára nagy előnyt jelentenek. 
Az idei évben látványos felújítás ke-
retében a rendőrség épülete külse-
je teljesen megújult, de belső átala-
kításra is szükség lesz, melyet az ön-
kormányzat jövőre 30 millió forint-
tal támogat. Bár nem önkormányzati 
irányítás alatt áll a rendőrség, azon-
ban mind a helyi, mind az országos 
vezetés elkötelezett, hogy Dunakeszi 
megőrizze nyugodt, biztonságos kis-
városi jellegét – fogalmazott Dióssi 
Csaba. A rendőrkapitánysággal szo-
ros kapcsolatot ápolnak, rendszere-
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sek a konzultációk, s az önkormány-
zat támogatására számíthatnak min-
den olyan ügyben, amelyet nem tud-
nak központilag megoldani. Jó példa 
erre a Fóti úti Tesco-ban megnyitott 
új körzeti megbízotti iroda, és a né-
hány hete átadott új személygépko-
csi, mellyel az önkormányzat a vá-
rosi rendőrség munkáját igyekszik 
segíteni.  

A városi felújítások keretében fon-
tos, hogy a lakosok által használt 
utak, parkok, épületek felújítása meg-
történjen, hogy nyugat-európai szín-
vonalat tudjunk biztosítani – hangsú-
lyozta a polgármester, majd hozzátet-
te: A felújítások következtében nem 
csak szebbek lesznek, hanem sokkal 
gazdaságosabban működtethetőek is, 
hiszen a külső megújulást egy energe-
tikai felújítás is ötvözi, amelytől 30%-
os megtakarítást remélnek. 

Takarékosan gazdálkodik 
az önkormányzat

- Azért tudunk nyugodtan tervez-
ni, mert az elmúlt évek takarékos gaz-
dálkodása ezt lehetővé teszi. A kiadá-
sokat megszigorítottuk, racionalizál-
tuk. Pontosan tudjuk, mit akarunk, 
ezért az egyes pályázatokon már kész 
tervekkel, jó esélyekkel tudunk indul-
ni, annak ellenére, hogy a közép-ma-
gyarországi régióban az uniós pénzek 
csak mérsékelten állnak rendelke-
zésre a főváros fejlettsége miatt. Du-
nakeszi az ésszerű és szigorú gazdál-
kodásnak köszönhetően biztos pénz-
ügyi alapokon áll, elképzeléseinkhez 
vagy megvannak a források, vagy lát-
juk, miből fogjuk megvalósítani azo-
kat – emelte ki Dióssi Csaba.

Dunakeszi lakosságszámának di-
namikus növekedése is komoly fel-
adatok elé állítja a város önkormány-
zatát. Évről évre új osztályokat kell 
indítani, hiszen amíg iskolánként 
két nyolcadikos osztályt búcsúztat-
nak, addig 3-5 első osztály indításá-
ra van szükség. Tavaly a Bárdos isko-
la alsó tagozata kapott egy új épüle-
tet, idén a Fazekas iskola bővült egy 
új, hat tantermes szárnnyal, s a jö-
vőre vonatkozó nagy terv a 24 osz-
tályos új iskola építése. A tervezés 
már folyamatban van a tankerület-
tel együttműködve, a forrást a kor-
mány biztosítja, s 2017 szeptembe-
rében a remények szerint megkezdő-
dik az oktatás az alagi városrészben 
épülő iskolában. 

A tanuszoda szintén állami forrás-
ból épülhet meg, jelenleg az előkészí-
tés fázisában van a város. A szüksé-
ges önkormányzati döntések meg-
születtek, a helyszínt előkészítették, 
reményeik szerint a közbeszerzést az 

állam még az idei évben kiírja, s jö-
vőre indulhat az építkezés.

Az önkormányzat gazdaságilag 
erős – támasztja alá a nagy ívű fej-
lesztési elképzeléseket Dióssi Csaba, 
hozzátéve, hogy ez nem volt mindig 
így, hiszen 2008-ban félmilliárdos 
hitelt kellett felvenni. Most nyugod-
tan tudnak a ciklus hátralévő részére 
tervezni, a megtakarításokat zömé-
ben biztonságos állampapír formá-
jában kötötték le. - Az egyes bróker-
cégek csődbe menetele csak abban 
érinti Dunakeszi városát, hogy je-
lenleg nem tudunk az állami kötvé-
nyekben lévő pénzünkhöz hozzájut-
ni, de veszteség nem fog érni ben-
nünket. Ráadásul hosszú lejáratú 
kötvényeink vannak, melyek kifize-
tését garantálja az állam -  – hang-
súlyozta a polgármester. (A önkor-
mányzat kötvényeiről külön cikkben 
írunk. A szerk.) 

Egy újabb fejlesztési területre áttér-
ve annak a véleményének adott han-
got, hogy a közösség építésének fontos 
lehetősége a sport, hiszen Dunake-
szin sok fiatal lakik. Ezért is igyekszik 
az önkormányzat a sportot támogat-
ni, melynek keretében felújítják vagy 
új pályákat építenek, megújulnak az 
épületek is. Idén ősszel a Magyarság 
sporttelep épületének felújítása zaj-
lik, míg az előző ciklusban új asztali-
tenisz és birkózó terem épült a Vasút 
utcában. Amikor bevezették a min-
dennapos testnevelést az oktatási in-
tézményeknél, a város ezt ingyenesen, 
változatos sportágakkal töltötte meg. 
Az alsó tagozatos iskolások úszás, te-
nisz és a cselgáncsoktatása után ok-
tóber elejétől az óvodások számára 
a díjmentes korcsolyaoktatás feltét-
eleit biztosítja. Ugyancsak az óvodá-
sok mozgáskultúrájának kialakítását, 
a sportolás megszerettetését szolgálja 
az idén épített két új ovifoci pálya is. 
Szintén az idei esztendőben adták át a 
Katonadomb melletti új vízi sportte-
lepet is. Az önkormányzat autóbusza 
80%-ban a városi sport szolgálatában 
áll, s Dunakeszi vezetőinek tervei kö-
zött szerepel, hogy erre a célra egy új, 
modern autóbuszt vásárolnak.

Egészséges 
lokálpatriotizmust, 

közösségépítést segítő 
programok

Az egészséges lokálpatriotizmus 
kialakulását, a helyi közösségépítést 
remekül segítik a színvonalas kultu-
rális rendezvények. A régi, sokakat 
vonzó programok mellett évről évre 
újabb és újabb programok indulnak. 
Idén tavasszal először rendezték meg 

a Duna-parton a Florália ünnepet, a 
Casalgrande téren pedig a lakótelepi 
mulatságot. Az újdonságokat sorol-
va Dióssi Csaba elmondta még, hogy 
az adventi időszakban korcsolyapá-
lya lesz a főtéren, s szilveszterkor egy 
városi ünneplést terveznek, közös 
óévbúcsúztató koncertrendezvény-
nyel. Mint fogalmazott, két olyan új 
közösségi helye van a városnak, aho-
vá a programokat csoportososítják: a 
Katonadomb és a Dózsa György fő-
tér, melyek külsőleg is megújultak az 
elmúlt időszakban. A Katonadomb 
továbbra is a nagyobb városi rendez-
vényeknek ad otthont - Dunakeszi 
Feszt, Majális, Gyereknap, Dunake-
szi Viadal -, de itt mutatják be mű-
sorukat a vándorcirkusz társulatok 
is. Dunakeszi megújult főtere is köz-
kedvelt kulturális, közösségi hely-
színné vált, 2014 óta itt tartják az au-
gusztus 20-ai ünnepséget, tavaly az 
István a király, idén a János Vitéz ke-
rült színpadra nagy sikert aratva. De 
szintén a főtér ad otthont a búcsú-
nak, s idéntől az adventi vásár is ide 
kerül, amely napjainkra „kinőtte” a 
lakótelepi Casalgrande teret. 

Fontosnak tartotta még megje-
gyezni a város vezetője, hogy a nyá-
ron vízparti balatoni üdülőt vásárolt 
az önkormányzat, melyen több szin-
tes létesítményt építenek. A vízpar-
ti ingatlan a nyári vakáció időszaká-
ban közel 700 diák számára biztosít 
majd felhőtlen nyaralást, tartalmas 
balatoni élményt.

S hogy minek köszönhető ez a 
dinamikus fejlődés? – kérdeztük 
Dióssi Csabától, aki a „titkot” az 
összefogásban látja. Mint mondja, 
ez a legnagyobb erejük, óriási rejtett 
tartalék. Komoly eredmény, hogy az 
önkormányzati döntések jelentős 
százaléka teljesen egységes döntés-
sel született meg, pártállástól füg-
getlenül. Egy-két kivételtől eltekint-
ve konstruktívan gondolkodó kép-
viselők alkotják az önkormányza-
tot, példaértékű az együttműködés 
egy ellenzéki csapat kivételével. A 
lakossággal, a civil szervezetekkel 
továbbra is 100%-os az együttmű-
ködés, tartalmas, perspektivikus 
párbeszéd, alkotó együtt gondolko-
dás jellemzi. A város polgármestere 
fontosnak tartja, hogy egy ember-
központú város épüljön, mely azt is 
jelenti, hogy gondoskodnak a nehéz 
helyzetbe került családokról, kö-
szöntik az édesanyákat, az újszülöt-
teket, megszervezik az idősek kará-
csonyát. A sok-sok összefogás meg-
hozza a gyümölcsét, melyet nagy 
örömünkre a város polgárai élvez-
nek – zárta lapunknak adott nyilat-
kozatát Dióssi Csaba.

Vetési Imre
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Megérkezett az ősz és a fűté-

si időszak is megkezdődött! A 
tavalyi évben, adódtak gondok 
a fűtőmű kéményéből jövő zaj-
hatással, s ezeknek a megszűn-
tetését kértem én is a cég illeté-
keseitől. Nos, úgy tűnik sikerült 
minden olyan műszaki intézke-
dést megtenni, ami ezek meg-
szűntetésére irányult! Ez látvá-
nyos munkálatokkal is járt!

Lakossági megkeresések is ér-
keztek hozzám az elmúlt idő-
szakban, más fontos témákban. 
Ilyen az a bejelentés, mely már 
sajnos sokadszor kerül elém is, 
hogy a Nap utca sarkán lévő 
bolt mellett, rendszeres a la-
kosságot zavaró zajongás, sze-
metelés, a közlekedési rend za-
varása, s előfordult már vereke-
dés is. Ebben az ügyben írásos 

panaszok is érkeztek, ezeket az 
illetékes hivatali eljárás szerin-
ti ügyintézésre továbbítom, s 
bízom benne, hogy a jövőben 
csökkennek, illetve megszűn-
nek majd a hasonló problémák!

Jelezték felém, hogy a Fillér 

utca Napterasz felőli útkeresz-
teződésében az egyik járdára 
nem lett kialakítva a babakocsik 
és idősek számára kényelmes 
feljáró, ebben az ügyben is kér-
tem intézkedést!

A Barátság úti szerviz utak, 
járdák rossz állapota ügyében 
is megkerestek, ebben az ügy-
ben folyamatosan igyekszem 
segíteni a javulást, s keresem a 
gyorsabb megoldás lehetősé-
gét, hiszen sok idős, és gyermek 
használja ezeket a régi, lerom-
lott utakat.

A Kőrösi iskola és a bölcsőde 
közti úton nem működik az esti 
közvilágítás, s azt is tapasztal-
tam a helyszínen, hogy a kihe-
lyezett lámpaoszlopok elé fák 
lettek ültetve, s ezért ha mű-
ködnének, sem lenne megfele-
lő a világítás. Ez ügyben is ké-
rem majd a műszaki ügyintézők 
segítségét! Köszönöm szépen a 
nagyszámú megkeresést, leve-
let, e-mailt, igyekszem a továb-

biakban is segíteni a gyors és 
szakszerű intézkedést!

Természetesen továbbra is vá-
rom a jelzéseiket, olyan ügyek-
ben, melyek szebbé-jobbá te-
hetik a Lakótelep Szívének éle-
tét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon 
a 0627 542-805 számon, levél-
ben a Garas utca 4. szám alatt, 
s természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve

Az előző hírlevelemben leírtak-
kal kapcsolatban örömmel szá-
molok be önöknek a körzetben 
megkezdett beruházásokról, 
melyekkel körzetünk és váro-
sunk fejlődését, lakókörnyeze-
tünk szebbé tételét szolgálják.

A Művelődési Ház energeti-
kai felújítása folyamatban van, 
melynek során az ablakok cse-
réjére, a tetőfelújításra, a hom-
lokzatszigetelésre kerül sor. 
A Humán Szolgálati Központ 
(HSZK) épületében számos fel-

újítás, átalakítás a végéhez kö-
zeledik. Padlóburkolat csere, 
garázs- raktár padló felújítása, 
polcozása, lépcsőkorlát felújí-
tás, világításkorszerűsítés, klí-
ma felszerelés, irodák átalakítá-
sa, festés és a vizesblokkok fel-
újítása. 

A Magyarság sportcentrum-
ban a salakos futópálya újult 
meg, az épületek tetőfelújítása, 
nyílászárók cseréje és a hom-
lokzati hőszigetelés zajlik a na-
pokban. Az udvar részre külté-

ri fitnesz eszközök telepítésére 
került sor, valamint folyamat-
ban van további parkolók ki-
alakítása. A Szakorvosi rendelő 
felújítása is a végéhez közele-
dik. Az épület homlokzata lát-
ványosan megújult. A homlok-
zat szigetelésén kívül sor kerül 
a nyílászárók cseréjére, a tető 
cseréjére, a tetőtér beépítésre, 
valamint az épület körüli járdák 
és lépcső felújítására.

A Béke utcai játszótéren 2 
mérleghinta és 1 hinta (2 bébi 
ülőkével) cseréjére került sor, 
valamint a hiányzó oldali kerí-
tés telepítése történik meg.

Megújult a Március 15. téren 
kialakított pergola (a park ár-
nyékos pihenője) fa szerkezete.

A választási ciklus elején a 
képviselő-testület döntést ho-
zott a városi oktatási intéz-
mények sportudvarainak üte-
mezett felújításáról. Ez alap-
ján kezdődött meg a Bárdos 
Lajos Általános Iskola udvará-

nak felújítása, amelynek során 
a régi aszfalt udvar helyén egy 
multifunkciós rekortán sport-
pályát alakítunk ki.

Tájékoztatom Önöket, hogy 
következő fogadó órám idő-
pontja 2015. november 19. 
18.00 óra, helyszíne a Bárdos 
Lajos Általános Iskola.

Észrevételeiket az alábbi cím-
re küldjék!
E-mail: joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím:  
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim!

Megújul(t) a Bárdos iskola sportpályája
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A Tóváros egyik hangulatos része: a Kismarton utca

körzeti képvi  selőink jelentik

 Az őszi napok a tavaszi év-
szakhoz hasonlóan jó alkal-
mat kínálnak arra is, hogy nö-
vényeket, fákat ültessünk kör-
nyezetünkben. Nagy örömmel 
fogadtam, hogy választókör-
zetem polgárai közül számo-
san vannak, akik óvó figyelem-
mel kísérik lakókörnyezetünk 
mindennapjait, a közösség éle-
tét, közérzetét befolyásoló par-
kok állapotát. Ők azok, akik jel-
zik, hogy hol kell pótolni a ki-
száradt fákat, és javaslatot tesz-
nek arra is, hogy hová ültessünk 
újabb facsemetéket. Lakótársa-
im igénye szerint még idén ősz-
szel tíz fát ültetünk a Szent Ist-
ván parkban. 

A közösségi tereinken lévő 
padok állapotát is átvizsgáltuk, 
és a javításra szorulókat még a 

tél beállta előtt szeretném, ha 
újra festenék, amit kértem a hi-
vataltól. Ugyancsak javasoltam 
a hivatal műszaki osztályának, 
hogy a Szent István parkban 
lévő kosárlabda pálya két pa-
lánkját is javítsák ki, mert fele-
lőtlen emberek sajnálatos mó-
don megrongálták őket.   

A Barátság út 28. számú épü-
let gondnoka azzal a kéréssel 
keresett meg, hogy a tavaly 
épített kis játszótéren lévő hin-
tát és csúszdát modern, a Szent 
István parkban találhatóhoz 
hasonlóra cseréljük le. A lakó-
közösség javaslatát közvetítet-
tem a hivatal felé abban a re-
ményben, hogy tavasszal meg-
oldja a kisgyermekes szülők ké-
rését. 

Ugyancsak a tavaszi időszak-

ban folytathatjuk az újabb szü-
letésfák kiültetését, melynek 
lehetőségét minden alkalom-
mal személyesen is felaján-
lom azoknak a szülőknek, akik-
hez elviszem újszülött gyerme-
küknek a város ajándékaként, 
a születéscsomagot. Ezúton is 
szeretném megköszönni a vé-
dőnőhálózat tagjainak segítő 
együttműködését, akik partne-
rek e nemes felajánlás népsze-
rűsítésében. Tájékoztatom azo-
kat a szülőket, akiknek 2015-
ben született gyermekük és 
szeretnék, ha a születésfánál el-
helyezett emléktáblára tavasz-
szal felkerülne újszülött gyer-
mekük neve, azok a kz@dkrmg.
sulinet.hu e-mail címre írják 
meg a személyes adatok feltün-
tetésével. 

A tavaszi időszak lehetősé-
get ad arra is, hogy a koráb-
bi években – 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014-ben –, a körzetem-
ben született gyermekek ne-
vei is felkerüljenek a születé-
süknek emléket állító táblákra, 
ha ezt igénylik. Kérem a szülő-
ket, hogy ez irányú igényüket a 
fenti e-mail címre írják meg ré-
szemre.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Közérzet javító őszi munkálatok  

Engedjék meg, hogy röviden be-
számoljak az elmúlt hónap körze-
tünket érintő eseményeiről.

Közterületi fejlesztések
Kiemelkedően fontos szá-

momra a körzetünkben lévő 
közterületek folyamatos fej-
lesztése. Fontos, hogy az itte-
ni lakosok szeressenek itt élni, 
elégedettek legyenek környe-
zetükkel és nemcsak a látvány, 
hanem a problémamentes 

közlekedés szempontjából is. 
Ezért a lakossági visszajelzé-
sek alapján sor kerül a Szabad-
ság téri játszótér melletti parko-
ló felújítására. A felújítás magá-
ban foglalja a burkolat javítását, 
a parkolóhelyek pontos kijelölé-
sét, illetve felmérjük a közvilágí-
tás állapotát is a területen.

Kismarton utcai játszótér
A játszóterekkel kapcsolat-

ban a város minden pontján 

hasonló kérések szoktak ér-
kezni: körbekerítés, padok ki-
helyezése, árnyékoló felsze-
relése, új játszóeszközök te-
lepítése. A Kismarton utcai 
játszóterünk körbekerített és 
nemrég padokat is kihelyez-
tünk. Azonban annak érdeké-
ben, hogy az odajáró családok 
igényeit minél inkább kiszol-
gáljuk, megkértem a Lakos-
ságszolgálati Osztály munka-
társait, hogy vizsgálják meg 
egy árnyékoló és további ját-
szóeszközök kihelyezésének 
lehetőségét. 

Fatelepítés
Mindig nagy figyelmet szen-

telek a körzetben a környezet 
védelmére, annak, hogy a la-
kosok minél zöldebb és egész-
ségesebb körülmények között 
élhessenek. Ezért az új fák, sö-
vények telepítése folyamato-
san napirenden van. Jelenleg 
újabb harminc fa telepítése fo-
lyik a körzetben. Ezek közül pá-
rat a már fentebb említett Kis-
marton utcai játszótér közelébe 
telepítünk, a többi pedig szerte 
a körzetben fogja szebbé tenni 
köztereinket.

Szeretném ezúton is kérni 

körzetünk lakóit, hogy ameny-
nyiben igény van egy adott te-
rületen újabb facsemeték te-
lepítésére, ne habozzanak ezt 
számomra jelezni, lehetősé-
geinkhez mérten igyekszem 
majd minél hamarabb ele-
get tenni a kérésnek. Továbbá 
ha látnak olyan helyet, ahová 
szükség lenne egy újabb pad, 
szemetes edény kihelyezésé-
re, vagy ötletük van a körzet 
további fejlesztésére, kérem, 
keressenek fel elérhetősége-
men: alpolgarmester@duna-
keszi.hu.

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt Dunakesziek!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam 
Önöket a körzetünket érintő eseményekről.

Az Önkormányzat az október 29-ei testü-
leti ülésén elfogadta az új városi tömegköz-
lekedési koncepciót. Az új menetrendben 
60%-kal nő a buszok futása, ezzel érezhe-
tően javulni fog a lakosság kiszolgálása úgy, 
hogy továbbra is ingyenes lesz az utazás. Ta-
valy december óta, amióta a mostani me-
netrend megváltoztatásának igénye felme-
rült szorgalmazom, hogy a Révdűlőbe több 
járatnak kellene eljutnia. A kérés értő fülek-
re talált Thoma Csaba önkormányzati biztos-

nál, aki az új menetrend kialakításával lett 
megbízva. A tervek szerint hétköznapokon 
négy városi körjárat jut el a révig, vasárnap 
pedig szintén négy járat. Az új menetrend 
a város nagyáruházaival összefogásban ké-
szült. Ennek alapján a Liget utcánál, a sport-
pályánál és a gödi Tesco-nál hétköznapokon 
és szombaton 13 alkalommal lehet igénybe 

venni a Tesco-s járatokat a helyi közlekedés-
re. Az új menetrend várhatóan februárban 
lép hatályba.

Szintén a buszközlekedéssel van össze-
függésben, hogy az Önkormányzat szebb, 
esztétikusabb darabokra cseréli a városi 
buszvárókat. A várók cseréje már elkezdő-
dött, e sorok írásakor épp az Aradi vértanúk 
terénél lévő megálló cseréje zajlik. Több he-
lyen nem csak a várók, hanem a körülöttük 
lévő térburkolat is felújításra kerül. A körze-
tet a Fő úti megállók tekintetében érinti a 
felújítás. Az új buszvárók még a tél beállta 
előtt mind kihelyezésre kerülnek a Fő úton.

Október 6-án megkezdődött a Bárdos Is-
kola sportpályájának a felújítása is. A pálya 
már nagyon leromlott állapotban volt, rég-
óta megérett a felújításra. A pálya egy része 
már új aszfaltburkolatot és szegélyt kapott, 
de a kivitelezés még folyamatban van.

A Katonadombon létesült gyermekjátszó-
tér hamar a környék kedvence lett. Az elmúlt 
hónapban három padot és szemétgyűjtő 
edényeket helyeztünk el a lakosság jobb ki-
szolgálása érdekében. Kutyapiszok gyűjtő 
edények is kihelyezésre kerültek a park kör-
nyékén.

Október 22-én felfestésre kerültek az Is-
kola utcai tízemeletesek parkolóiban a par-
kolóhelyek. A korábbi festés már teljesen el-
tűnt, ezért kellett azt megújítani. Lakossági 
kérésre az Iskola u. 1. számnál rokkantpar-
koló is felfestésre került. A munkálatokat a 
közös képviselők és a lakosság támogatá-
sával tudtuk zökkenőmentesen elvégez-

ni. Köszönet érte! A parkolók nyilvánvalóan 
szebbek és rendezettebbek lettek a festés-
sel, a burkolatuk általános állapota azonban 
igen rossz. Reményeim szerint a ciklus végé-
ig komplett burkolatcserére is sort tudunk 
majd keríteni.

Október végén lezárult az őszi faültetési 
akcióra való jelentkezés határideje. A kör-
zetből összesen tizenkét lakó illetve lakó-
közösség jelezte fatelepítési igényét mind 
összesen 56 facsemetére. Úgy gondolom 
ezzel jelentőset lépünk előre a rendezett 
utca és a zöldebb környezet érdekében. A 
fákat az elkövetkező hetekben fogja telepí-
teni a Közüzemi Kft.

A következő faültetési akció áprilisban 
lesz. Aki abba szeretne bekapcsolódni ké-
rem jelezze.

Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.
attila.kepviselo@gmail.com e-mail címen.

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet  képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Méltóságteljes emlékezés
mindenszentek, és a november 2-ai halottak napja előtt 
eGy héten keresztül takarították a városi köztemető 
útjait a közüzemi kft. munkatársai, akik a közmunká-
sokkal eGyütt arra is fiGyeltek, hoGy a közel húsz lo-
csolócsap kútGyűrűiből eltávolítsák az illetéktelenül 
oDahorDott gallyakat, elszáraDt Virágokat és egyéb 
növényzetet.

Mint azt Glasza Gá-
bor, a Közüzemi Kft. 
főmunkatársa el-

mondta a Fóti úti sírkertben 
5-6 munkatársuk folyamato-
san dolgozott, akik összegyűj-
tötték a parcellákat összekötő 
utakra hullott falevelet, levág-

ták a régi, elszáradt faágakat, 
elszállították a széttöredezett 
sírköveket, kőmaradványokat.

- A Fő úti Kegyeleti parkot 
is rendbe tettük, hogy előse-
gítsük a méltóságteljes emléke-
zést a halottaik sírjához kiláto-
gató rokonok, családtagok szá-

mára – mondta Glasza Gábor. 
A lakosság személyi- és va-
gyonbiztonságára közösen vi-
gyáztak a rendőrök, a polgár-
őrök és a Bod-Reflex járőrei, 
akik pl. 24 órán át felügyelték 
a sírkert bejáratánál lévő vi-
rágüzleteket. Szakszerű intéz-
kedéssel segítették a folyama-
tos gépjármű- és gyalogosfor-
galom biztosítását, a zsúfolt 

parkolóban kialakult torlódá-
sok elkerülését, balesetek meg-
előzését.

Dunakeszi mindkét temető-
jében már a kegyeleti ünnep-
napok előtt is folyamatosan 
érkeztek a családtagok, szü-
lők, testvérek, barátok, hogy 
egy szál gyertyával, virággal 
emlékezzenek elhunyt szeret-
teikre. A Szerk.

A Fő úton már szerelik az új buszvárókat

A gyerekek gyorsan megkedvelték 
a katonadombi játszóteret
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A kerékpárosokra nézve 
egyértelmű a KRESZ tábla jel-

zése: „TILOS A BEHAJTÁS”

Igaz… nagyobb a fény söté-
tedés után, de milyen áron. 
2016-ban kezdeményezem, 

hogy városunkban a referencia 
munkájáról ismert A+Z Green-
Team Kft. végezhesse a gally-

azási és favágási munkálatokat.  

Dr. Guba Ágnes, 
Dunakeszi alsó 

háziorvosa 2015. 07. 15-től 
üzemorvosként is dolgozik. 

Rendelő: 2120 Dunakeszi, 
Muskátli u. 2., 

Tel.: 27/342-890, 70/251-95-47. 
Cégeknek igény szerinti helyszínen. 

"Vidéki" árak.

körzeti képvi  selőink jelentik
Felhívom figyelmüket és egy tiszteletteljes kéréssel fordulok  
városunk kerékpárosaihoz!

A balesetveszély elkerülése 
érdekében kérném, hogy tart-
sák be a KRESZ szabályait, elő-
írásait a kerékpárosok. Zava-
ró, balesetveszélyes, sőt élet-
veszélyes, ha az egyirányú ut-
cában a kijelölt haladásiránnyal 
szemben közlekednek. Kér-
ném, hogy tartsák be a KRESZ 
által előírtakat, a 6-os sz. kör-
zetben lévő Kölcsey utcában! 

A Kölcsey u. a Kossuth L. u. fe-
lől egyirányú utca, ami gyakor-
latilag nem csak a gépjármű, 
hanem a kerékpár tulajdono-
soknak is tiltást jelent az ellen-
kező irányból, a Zalán utca irá-
nyából. Az előzőeket figyelmen 
kívül hagyják a kerékpárosok, 
melynek voltam már szemta-
núja. Ez pedig balesetveszélyes 
mind a gépjármű vezetőkre 
és a kerékpárosokra egyaránt. 
10.20-án a Kölcsey u. végén a 
Zalán u. irányából a „Behajtani 
Tilos” tábla alá egy „Kerékpár-
ral Behajtani Tilos” KRESZ táb-

la kihelyezését kértem. A be-
adványt városunk aljegyzőjé-
hez címeztem, melyben kér-
tem, hogy terjessze be a 10. 29-i 
Pénzügyi és Jogi Bizottság ülé-
sére. A Bizottság elé nem lett 
beterjesztve kérésem, szemé-
lyes érdeklődésemre nem kap-
tam érdemi választ

- A Mikszáth és Sződi u. sar-
kon lévő rácsos víznyelő tisztí-
tását a Közüzemi dolgozói elvé-
gezték. Köszönöm a környék la-
kói nevében

- A Sződi u. 7. ingatlan hölgy 
tulajdonosa már a jövő évre 
gondolt, amikor sarok ingatlan-
ja járdaépítési igényét jelezte. 
Pár nappal később az előzőek 
véget keresett meg a Görgey u. 
39/B/1 lakója, majd szomszéd-
ja a 39/B/2 tulajdonosa szintén. 
Intézkedésemről levélben tájé-
koztattam az érintett hölgyeket 

- Újabb gallyazásra van szük-
ség: a Nagysándor József tér 
11. lakója kérte intézkedésemet 
(5-6 db akácfa ágai vezetékek-
hez érnek). A Kossuth L. u. 11. 
tulajdonosa a Kossuth u.-ban 
lévő fák gallyazása miatt for-
dult hozzám. A Kossuth L. u. pá-
ratlan számozású oldalán lévő 
fák gallyazását kértem. Elsőd-
legesen a balesetveszély elke-
rülése a cél, a főútvonalon köz-
lekedő gépjárművek és a járdát 
használó gyalogosokra nézve 

egyaránt. A megkeresés ered-
ményeként 10.28-án az ELMŰ 
külsős vállalkozója elvégezte a 
Kossuth L. utcai fák gallyazását. 
Az utca világosabb, ezáltal biz-
tonságosabb lett, a vihar sem 
okozhat áramkimaradást, de A 
LÁTVÁNY ELSZOMORÍTÓ, MI-
VEL A FÁK ELVESZTETTÉK FOR-
MÁJUKAT 

- Kátyúk megszüntetését je-
leztem, melyet hamarosan el-
végzett a Közüzemi csapata 
(Királyhágó u. 23. - Klapka ut-
cában a Vasvári és Alkotmány 
utca között, - Rákóczi-Báthory 
utca kereszteződésénél)

- Érdeklődéseket nyújtottam 
be 5 folyamatban lévő ügyben 

és egyben intézkedését kértem 
a város alpolgármesterétől. 

1. Zápolya u. páratlan számo-
zású oldalán a Király és a József 
utcai szakaszon a szegélyek 
melletti aszfalt pótlása

2. Báthory u. elején találha-
tó buszmegálló szegélyeinek 
helyreállítása, és a Báthory u. 
1. sz. előtt megsüllyedt úttest 
helyreállítása (a megálló köze-
lében is megsüllyedt az aszfalt)

3. Barázda u. 11. sz. előtt meg-
süllyedt keresztrácsos víznyelő 
helyreállítási munkálata

4. József u. 9. sz. ingatlan csa-
padékvíz elvezetés problémá-
ja, melyre szikkasztókút kialakí-
tása a megoldás

5. A Bajtárs u. és a Mányoki 
Ádám tér találkozásánál (a Baj-
társ u. 24-gyel szemben) meg-
süllyedt rácsos víznyelő helyre-
állítása 

A csoportvezető asszony sze-
mélyes érdeklődésemre tájé-
koztatott, hogy a Barázda u. 11. 
előtti rácsos víznyelő, és a Jó-
zsef u. 9.-nél szükséges szik-
kasztókút kialakítása még nov-
ember folyamán kialakítás-
ra kerül. Bízom benne, hogy 
az előzőekbe csak az időjárás 
okozta vis major szólhat bele!  

 Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

Változások a rendőrkapitányság több osztályának élén
dunakeszi városi rendőrkapitánysáG hivatalvezetőjétől 
kapott tájékoztatás szerint 2015. október 1-jei hatállyal 
ádám balázs rendőr őrnaGy (képünkön) tölti be a kapi-
tánysáGvezető-helyettesi beosztást, eGyben ő látja el a 
közrendvédelmi osztályvezetői feladatokat is.

A bűnügyi osztályt Berki 
Csilla címzetes rendőr 
alezredes vezeti, a nyo-

mozó alosztályvezetői felada-
tokat Erdei Zsolt Tibor alezre-
des látja el.

Dr. Szellák Norbert, rendőr 

őrnagy, a rendőrkapitány volt 
helyettese, a bűnügyi osztály 
korábbi vezetője október 1-ei 
hatállyal a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság állományába 
került áthelyezésre.
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Végleges a menetrend koncepció

Stabil a város pénzügyi helyzete
Az önkormányzat megtakarításait államkötvényekben tartja 

Jelentősen bővült a szolgáltatás területe
elfoGadta az új menetrend koncepciót a városi képviselő-testület. az új menetrend várhatóan 2016. febru-
ártól lép életbe,  uGyanis az előttünk álló hónapokban - közbeszerzési eljárás alapján - ki kell választani a 
szolGáltató céGet. 

mint arról, már tÖbb forrásból is tájékoztatást kapott Dunakeszi lakossága, Dunakeszi Város Önkormányzata az 
elmúlt évben államkötvényeket vásárolt a Quaestor értékpapírkereskedelmi és befektetési  zrt.-n keresztül. idő-
közben az mnb az értékpapírforGalmazó pénzüGyi tevékenyséGére vonatkozó enGedélyét visszavonta, a nemzeti 
nyomozó iroda zárolta a számlákat, majd a céG  felszámolását rendelték el. a felszámolás meGkezdését követően 
a felszámoló biztos hivatalos eGyenleGközlő útján tájékoztatta az önkormányzatot, az értékpapírszámláján lévő 
államkötvények darabszámáról, mely eGyezett az adásvételi szerződésben szereplő adatokkal.    

A menetrend tervezetbe - 
ha van még rá lakossá-
gi igény - kisebb, 5-10 

perces időpont módosításokat 
még be tudunk tenni, azonban 
az egyes járatok útvonala és in-
tenzitása már véglegesnek te-
kinthető. 

Ahogyan arról már beszá-
moltam, a legnagyobb válto-
zást az jelenti, hogy a szolgál-
tatást ezentúl két busz igénybe-
vételével fogjuk végezni. Ezek 
közül egy egyiket a Tesco-val 
közösen tervezzük működtet-
ni. A szolgáltatóval a város fog 
szerződni, az áruházzal pedig 
egy finanszírozási szerződést 
kötünk. Az Auchan járatok 
változatlan menetrenddel üze-
melnek tovább. 

A Tesco járatok reggeltől 
késő estig a délelőtti és délutáni 
csúcsidőben óránként, egyéb-
ként másfél óránként fognak 
közlekedni a két városi áruhá-
zuk között, megteremtve ezzel 
a kapcsolatot a Fóti úthoz és a 

Fő úthoz közeli területek kö-
zött is, a Bajcsy-Zsilinszky utca 
és a Vasútállomás érintésével. 

Erősítést kapott a reggeli 
közlekedés, ugyanis az 5 és a 7 
óra után óra között közlekedő 
városi körjáratok között egy 6 
és 7 közötti járatot is betettünk, 
ami a korábban munkába és is-
kolába indulóknak nyújt se-
gítséget, de elérhetővé teszi a 
SZTK-t is. Jelentős igény volt 
Alagligetre egy 7 és 8 óra kö-
zött a lakóparktól induló má-
sik buszra is. A Repülőtéri út-
ról 7:38-kor fog indulni egy új 
járat a vasútállomás felé. 

Változást jelent az eddi-
gi rendszerhez képest, hogy a 
Révdűlő is bekapcsolásra kerül 
a városi tömegközlekedésbe. 
A körjáratok közül 5 db el fog 
menni a Révig, így a már emlí-
tett 6 és 7 óra közötti járat is. A 
szokásos körjárati útvonal úgy 
módosul, hogy a Béke útról a 
Fő útra kanyarodik ki a busz, 
így éri el a Révnél lévő végállo-

mást, ahonnan visszafordulva 
a Nap utcában folytatja az útját. 

Mindig kiemelt kérdés volt 
az alagi temető elérhetősége. 
Hasonlóan a jelenlegi rend-
szerhez, a körjáratok mentén 
lakók az Auchan járattal, ill. 
délelőttönként a városi jára-
tokkal érik el a temető megál-
lót. A Fő út-Bajcsy-Zsilinszky 
utca-Fóti út mentén lakók a 
jövőben a Tesco járatokkal is 

el tudják érni ezt az úti célt.  
Végül mindenképp szót kell ej-
teni a vasárnapi tömegközleke-
désről is, ez ugyanis eddig vá-
rosi üzemeltetésben nem állt 
rendelkezésre, a jövőben azon-
ban délelőtt és délután is 2-2 
járat fog közlekedni a Rév és 
a Temető állomások között, 
érintve a Táncsics utcai megál-
lót és Alagligetet is.  

Dr. Thoma Csaba

Az Önkormányzat ve-
zetése több ízben írás-
ban kérte a felszámo-

lásra kijelölt  Pénzügyi Sta-
bilitási és Felszámoló Kft. 
vezetőjétől, hogy az államköt-
vények kerüljenek transzferá-
lásra a Magyar Államkincs-
tárnál (MÁK) lévő értékpapír-
számlájára, azonban ezt a ké-
rést a felszámoló elutasította, 
az ügymenet folytatásáig tü-
relmet kért.  Kezdetben az gá-
tolta a kérés teljesítését, hogy a 

Nemzeti Nyomozó Iroda va-
lamennyi pénzforgalmi és ér-
tékpapírszámlát zárolt, ennek 
okán a felszámoló nem fért 
hozzá a vonatkozó számlák-
hoz, majd miután a számlákat 
felszabadították, a felszámo-
ló megkezdte a részletes vizs-
gálatát annak, hogy az ügyfél-
vagyon az értékpapír számlá-
kon rendelkezésre áll-e, illetve 
elvégezte az érintett ügyfelek 
beazonosítását. 

Az Önkormányzat folyama-

tos megkereséseire 2015. július 
09-én írásban kapta meg azt a 
tájékoztatást, miszerint „Du-
nakeszi Város Önkormány-
zata a nyilvántartások alap-
ján állampapírral rendelke-
zik, melyre a következőkben 
ismertetésre kerülő eljárást 
követően jogszerű igényt tá-
maszthat.” A vonatkozó jog-
szabálynak megfelelően az ön-
kormányzat javára vezetett 
számláján lévő eszköz nem ké-
pezi a felszámolási vagyon ré-

szét, azokat a felszámoló az ál-
lampapírok meglétének ellen-
őrzését követően köteles kiad-
ni. 

Miután a Quaestor értékpa-
pír felszámolási eljárásában a 
vagyonvizsgálat megállapítot-
ta, hogy az ügyfelek pénzügyi 
eszközei maradéktalanul ren-
delkezésre állnak, ide értve a 
korábban közzétett és akkor 
még vizsgálat tárgyát képező 
értékpapírokat is, az ügyfelek 
pénzeszközeinek felmérése is 
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Környezetvédelmi aktualitások
táblák és matricák fiGyelmeztetnek a „kutyaszemetesek” használatára – van követ-
kezménye az illeGális hulladéklerakásoknak.

A Környezetvédelmi Ta-
nácsadó Testület kéré-
sére – a Programiroda 

segítségével - elkészültek azok a 
figyelemfelkeltő matricák, me-
lyek egyértelműen megkülön-
böztetik a kutyapiszok-gyűj-
tő edényeket a hagyományos 
utcai szemetesektől. A testü-
let munkatársai több gyűjtő-
edényt is elláttak a feltűnő, sár-
ga matricákkal és ezekkel azo-
nos tartalmú táblák is felhívják 
a figyelmet a kutyaürülék ösz-
szeszedésére a kedvelt kutyasé-
táltató helyeken.  

A közösségi együttélés sza-
bályait sértő magatartásokról 
szóló, (2015. okt. 29-én elfo-
gadott) rendelet egyértelműen 
kimondja, hogy „az a tulajdo-
nos, aki nem gondoskodik ar-
ról, hogy az általa tartott, vagy 
felügyelete alatt lévő állat a la-
kóház közös használatú terü-
letét, helyiségeit ne szennyezze 
(így különösen a gyalogjárdát, 
parkokat, lépcsőházakat, lifte-
ket)” közösségi együttélés alap-
vető szabályaiba ütköző ma-
gatartást tanúsít, így 5000 Ft- 
50.000 Ft-ig terjedő helyszíni 
bírsággal sújtható. (Ugyanezt 
erősíti meg az Ebek és macskák 
tartásáról szóló 44/2009. (IX. 
10.) helyi rendelet is.) Ezúton is 
kérjük kutyatartó lakótársain-
kat, hogy közterületeink tisz-
tasága és egészséges környeze-
tünk megóvása érdekében tart-

sanak maguknál erre alkalmas 
eszközt, és takarítsanak össze 
kedvenceik után!

Korábban beszámoltunk ar-
ról, hogy a lakótelep egyes 
helyszínein, a kommunális 
gyűjtőkonténerek környékén 
áldatlan állapotok uralkodnak. 
(Barátság u. 1-3; Tallér u. – Ga-
ras u. sarok, Krajcár u. – Tallér 
u. sarok, sárga tízesek és a piac 
közötti rész). Akkor javaslat-
tal fordultunk a Polgármeste-
ri Hivatal felé, hogy épüljenek 
ezeken a helyeken zárható ku-
katárolók, így el lehet kerülni a 
túltöltés és a guberálás környe-
zetszennyező hatásait. Passa 
Gábor főépítész úr kérésünk-
re elkészítette az első típuster-
vet. Szeptember végére meg is 
épült az első – „kísérleti jelle-
gű” – kukatároló, a Krajcár u. 
– Tallér u. sarkára. 

Eddigi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a korábbi rendet-
lenség, szemét, és környezet-
szennyező állapot megszűnt, 
így testületünk javasolni fogja 
pályázati keret megnyitását to-
vábbi kukatárolók építéséhez. 

Továbbra is folyamatos kap-
csolatban vagyunk a mezei őr-
szolgálattal: szeptember végén 
Rácz István mezőőrrel tartot-
tunk közös bejárást a város déli 
határában, és örömmel tapasz-
taltuk, hogy több helyen – a me-
zőőrség hatékony fellépésének 
köszönhetően – régóta használt 

illegális lerakóhelyek szűntek 
meg, többek között a Vasút u. és 
a vasút között, a Tőzeg-tavak és 
a bányatavak közötti töltésen. 

Októberben tájékoztatást 
kértem dr. Németh Samu osz-
tályvezető úrtól az illegális le-
rakási ügyekkel kapcsolatban, 
aki elmondta: az illegális hulla-
déklerakásnak idén több eset-
ben volt következménye váro-
sunkban: 22 ügyben indult el-
járás, illegális lerakás kapcsán. 
Nyolc esetben pénzbírság ki-
szabására került sor, akik a be-
fizetéssel elmaradtak, azok el-
len végrehajtási eljárás indult. 
Két személy figyelmeztetést 
kapott, 1 esetben még folyik az 
eljárás. 

Környezetvédelmi tanács-
nokként az én feladatom a köz-

területi szobrok, plasztikák, 
egyéb műalkotások figyelem-
mel kísérése is. A Tóth Maris-
ka Hagyományőrző Alapít-
vány felhívta a figyelmem arra, 
hogy a város egykori határát 
jelző egyik kőkereszt omlófél-
ben van. Szintén kritikus álla-
potban van az ’56-os Kegyeleti 
Park Gólya szobra, mivel a fá-
ból készült alkotóelemek erő-
sen korhadnak. Az elmúlt tes-
tületi ülésen ezért kezdemé-
nyeztem mindkét emlékmű 
restaurálását.

Nyíri Márton, 
környezetvédelmi 

tanácsnok

megtörtént, ezáltal meghatá-
rozhatóvá vált a felszámolási 
vagyonba nem tartozó, tény-
legesen kiadható összes pénz-
eszköz nagysága.

Az ügyfélvagyon kiadásá-
nak gyorsítása érdekében a 
felszámoló elindította az ál-
lomány-átruházási eljárást, 
melynek elsődleges célja, an-
nak biztosítása, hogy az ügy-
felek a lehető legrövidebb időn 
belül visszanyerjék rendel-
kezési jogukat a felszámolás 
alatt lévő társaság által kiad-
ható eszközeik felett, így Du-
nakeszi Város Önkormányza-

ta is. Első alkalommal 2015. 
szeptember 16-án került köz-
zétételre az ajánlattételi fel-
hívás, majd érvénytelensé-
ge miatt, 2015. október 22-én 
újabb ajánlattételi felhívást 
tettek közzé. A kiadható ér-
tékpapír állományban beazo-
nosíthatóan szerepelnek a vá-
ros államkötvényei is.  A pá-
lyázatokat a felszámoló 2015. 
november 24. napjáig várja az 
MNB engedéllyel rendelke-
ző értékpapírforgalmazóktól, 
a pályázat értékeléséről 2015. 
december 08. napjáig kapnak 
írásban értesítést a jelentke-

zők, szerződéskötésre pedig 
legkésőbb 2015. december 17. 
napjáig kerül sor. Ezen idő-
pontok alapján a város állam-
kötvényeinek transzferálásá-
ra várhatóan jövő év elején ke-
rülhet sor.

A vros nem károsult a 
Quaestor-ügy kapcsán, mivel 
állampapírokba fektette meg-
takarítását és azok kiadása fo-
lyamatban van. A város anya-
gi helyzete rendkívül stabil, 
likviditása kiegyensúlyozott, 
melynek eredményeként nem 
okoz problémát, hogy az ál-
lamkötvények jelenleg nem 

forgathatók, a kötvények lejá-
ratot megelőzően történő be-
váltására nincs szükség sem a 
működés és működtetés fenn-
tartásához, sem pedig a terve-
zett fejlesztési kiadások kifize-
téséhez. 

Az önkormányzati pénz-
ügyi stabilitását tovább erősíti 
az is, hogy a város megtakarí-
tása visszafizetési garanciát je-
lentő államkötvényben van le-
kötve. 

Pállné Kovács Mária 
pénzügyi osztályvezető

Dunakeszi Polgár- 
mesteri Hivatal
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Rendkívül tartalmas évet tudhat maga mögött a Német Nemzetiségi Önkormányzat - 
hangzott el a közmeghallgatáson  

Nyelvtanítás, családtörténet, klubestek
Közmeghallgatást tartott 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
a Dunakeszi német nemzetiségi Önkormányzat noVember 3-án kÖzmeghallgatást és informáCiós napot tartott a fa-
zekas mihály német nyelvoktató nemzetiséGi általános iskolában. a közönséG soraiban javarészt a tanintézmény 
német nemzetiséGi osztálya szülői közösséGének taGjai foGlaltak helyet. jelen volt dr. kisida elek professzor, duna-
keszi város díszpolGára.  

Elsőként Dr. Mervald Anna elnök 
asszony tájékoztatta a jelen lévő-
ket az önkormányzat (továbbiak-

ban DNNÖ) idei tevékenységéről. Elöljá-
róban leszögezte, hogy a nemzetiségi ön-
kormányzat működését alapvetően két te-
rületen, egyrészt a településen élő német 
nemzetiségi származású lakosok körében, 
másrészt pedig a város oktatási, kulturá-
lis, és társadalmi életében fejti ki. Hagyo-
mányápolás, családtörténeti kutatás, né-
met nyelv oktatásának támogatása, elis-
mertetése, ezek a legfontosabb területek. 
Lényegesnek tartják mindezek mellett a 
német nemzetiség történelmének megis-
mertetését is. 

A továbbiakban felidézte a német nem-
zetiség Dunakeszire történő betelepítésé-
nek közel száz esztendős múltját. Szólt az 
ország több megyéjében élő nemzetiségek-
kel kialakított tartalmas kapcsolatrend-
szerről, majd bejelentette, hogy a család-
történeti kutatások eredményeként az év 
végére megjelenik tíz család bemutatását 
tartalmazó kötet. 

Kiemelten szólt arról, hogy az elmúlt 
tanévben indult el a Fazekas iskolában a 
német nemzetiségi oktatás, amely magá-
ban foglalja a nyelvtanulást is. Elmondta 
azt is, hogy a város kulturális életének gaz-
dagítását szolgálják a kibontakozóban lévő 
klubestek, melyek színhelye az idén meg-
kötött együttműködési szerződés kereté-
ben a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. 

A Fazekas iskolában zajló nemzetisé-
gi oktatás sikerességével kapcsolatban Ko-
vács Gáborné igazgató asszony arról szá-
molhatott be, hogy míg az elmúlt tanév-
ben egy osztályt indítottak, jelenleg már 
két első osztályban tanulnak a diákok. S 
azt is elmondta, hogy a november 30-ig 
tartó előjelentkezés során már eddig het-
venen jelezték beiratkozási szándékukat a 
következő tanévre. 

A nemzetiségi osztályokban oktató pe-
dagógusok eredményes munkájáról elis-
meréssel beszélt Pethő Krisztián Mátyás 
DNNÖ képviselő, a szülői közösség és a 
DNNÖ közötti kapcsolattartás megbízott-
ja. 

Az aradi vértanúk tervezett emlékművé-
vel kapcsolatban Kollár Albin, Dunakeszi 
Város Díszpolgára, a DNNÖ korábbi elnök-

helyettese felidézte, hogy először 1997-ben a 
város egyik civil szervezete, a Lokálpatrió-
ta Kör s annak vezetője Kovács László akko-
ri önkormányzati képviselő kezdeményez-
te, hogy a város állítson méltó emléket az 
Aradon kivégzett honvéd tábornokoknak. 
Demeter István székelykeresztúri szobrász-
művész alkotását egy év múlva felavatták a 
József Attila parkban. A tér nevét 2013-ban 
Aradi vértanúk terére változtatták a német 
és örmény nemzetiségi önkormányzatok ja-
vaslatára. Emellett azt is megfogalmazták, 
hogy a meglévő emlékmű szerves részeként 
kerüljön oda egy márványtábla is a vérta-
núk neveivel. Ez ideig erre még nem került 
sor, s most ismét kezdeményezik a tábla el-
készítését és elhelyezését. A felvetésre ref-
lektálva Nyíri Márton önkormányzati kép-
viselő, környezetvédelmi főtanácsnok, a 
köztéri szobrok referense elmondta, hogy 
egy korábbi önkormányzati rendelet értel-
mében köztéri szobrok felállításáról kizá-
rólag szakmai zsűri véleményezése alapján 
döntenek. Kiemelte, hogy ebben az esetben 
is a testület elé konkrét elgondolást és meg-
valósítási tervet kell terjeszteni.

A tervezett német testvérvárosi kapcso-
lat kiépítésének folyamatáról szólva Dr. 
Thoma Csaba önkormányzati képviselő, 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős tanács-
nok arról tájékoztatta a jelen lévőket, hogy 
rendkívül alapos, körültekintő előkészítő 

munka eredménye lehet egy sikeres test-
vérvárosi kapcsolat létrehozása. Ez a tevé-
kenység jelenleg folyamatban van. Ehhez 
kapcsolódott Tóth Tamás DNNÖ elnökhe-
lyettes, aki megerősítette, hogy a kapcso-
latépítés tervszerűen, folyamatosan zajlik.  

A Magyar Limes Szövetség elnöke, 
Hirschberg Attila a Dunakeszi Késő-Ró-
mai Kikötőerőd Kiállítás tulajdonosa beje-
lentette, hogy várhatóan 2018-ban a Késő-
Római Kikötőerőd a Világörökség részévé 
válhat. S mivel Németországban is jelen-
tős Késő-Római határszakasz húzódik, ez 
a tény is sokat segíthet testvérváros kere-
sésében.

Tartalmas, sokoldalú és színes beszámo-
lót hallhattunk a DNNÖ idei tevékenysé-
géről. Ugyanakkor szóba került a korábbi, 
a néhai Dr. Mádl Antal vezette akkor még 
kisebbségi önkormányzat eredményes 
munkája is, többek között a középiskolai 
német nyelvoktatás eredményeit elismerő 
Lenau tanár- és diák díj megalapítása. 

Végezetül köszönetet mondott az elnök 
asszony a városi önkormányzat, a munka-
társai, a Fazekas iskola tanári kara, az ön-
zetlen segítők, köztük a városi média tá-
mogatásáért ahhoz, hogy a DNNÖ tevé-
kenysége mind színvonalasabb, eredmé-
nyesebb volt az elmúlt időszakban. 

Katona M. István
A szerző felvétele 
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Dr. Thoma Csaba: Tartalmas előkészítő munkával készülünk 
a német testvérvárosi kapcsolat létrehozásáért 

A nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
tanácsnok beszámolója az elmúlt 
egy évben végzett tevékenységéről
a városi nemzetiséGekkel való kapcsolattartás 2014-től a “nemzetiséGi kapcsolatokért felelős ta-
nácsnok” (a továbbiakban: tanácsnok) feladatköre. a tanáCsnok munkáját egy 3 tagú tanáCsaDó tes-
tület seGíti, amelynek taGjai: benkovics boGlárka, hoffer ottó és pádár istván richárd. 

Dunakeszin a 2014-es választá-
sokat követően három nem-
zetiségi önkormányzat ala-

kult meg, a bolgár, a német és a roma. 
A tanácsadó testület megalakulása 
óta eltelt időszakban a tervek és ered-
mények a következők voltak: 

Német nemzetiség: oktatás és test-
vérváros keresés

A Dunakeszi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat (DNNÖ) kiemelt fel-
adatként tekint a német nemzetiségi 
oktatás bővítésére Dunakeszin, ehhez 
kérte együttműködésünket és támo-
gatásunkat. Eredményt jelent, hogy a 
KLIK helyi vezetőjével sikerült meg-
egyezni 2 párhuzamos osztály indítá-
sában a 2015-16-os tanévben.  

A német testvérvárosi kapcsolat ki-
alakításának feladatköre a város pol-
gármesterének döntése alapján a 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős ta-
nácsnok felelősségi körébe került. A 
külügyi tanácsnok által delegált ta-
nácsadó a nemzetiségi tanácsadó tes-
tületi üléseknek állandó meghívottja.

Bolgár nemzetiség: kulturális prog-
ramok 

A Dunakeszi Bolgár Nemzetisé-
gi Önkormányzat (DBNÖ) és a város 
közötti jelenlegi együttműködés to-
vábbfejlesztését jelentheti a jövőben, 
ha a Dunakeszi Feszt rendezvényén a 
bolgár önkormányzat által meghívott 
művészek fellépését a város támogat-
ná, ill. általánosságban szükség van 
arra, hogy a nyilvánosságban a vá-
ros segítségével minden bolgár tema-
tikájú rendezvény meghirdetésre ke-
rüljön. A kulturális rendezvényeket a 
város jelenleg is támogatja. 

Roma nemzetiség: hagyományőr-
zés és tanulás

A Dunakeszi Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat (DRNÖ) vezetőjé-
vel való tárgyaláson megegyeztünk, 
hogy támogatni fogjuk a régi roma 
hagyományok ápolását célzó rendez-
vényeiket, aminek keretében zene és 
tánctanításra is sor kerülhet. Az eh-
hez szükséges helyiség biztosítását 
kezdeményeztem a városnál. Szintén 
a hagyományőrzést erősítheti és is-
meretterjesztő jellege is lenne, ha ősi 

kézműves roma mesterségek gyakor-
lói kapnának lehetőséget a város ren-
dezvényein (búcsú, fesztivál) való be-
mutatkozásra. A DRNÖ ilyen irányú 
kéréseit támogatni fogjuk.

Kiemelt szerepet szánnak a vers 
versenyképes szakmák elsajátításá-
nak. Ez helyi tanfolyamok indításá-
val lehetséges, amire minden bizony-
nyal megvannak az állami és uniós 
források. A DRNÖ ezek felkutatásá-
ban várt segítséget. A rendelkezésre 
álló ösztöndíj programokat eljuttat-
tuk a DRNÖ felé.  

Fókuszban a német nyelvű testvér-
városi kapcsolatépítés 

A testvérváros keresés peremfeltét-
eleit a DNNÖ-vel közösen kidolgoz-
tuk, és számos területen sikerült elő-
relépnünk. 

- A városvezetés Duna-menti tele-
püléssel kialakítandó kapcsolatot pre-
ferál. A fő kritérium a német nyelvte-
rület, tehát német és osztrák városok 
egyaránt szóba kerülhetnek. 

- A korábbi gyakorlattal ellentétben 
a jövőben olyan települést javasolt fel-
keresni, amellyel már volt a múltban 
valamilyen kapcsolatfelvétel kulturá-
lis, tanulmányi vagy sport területen. 
Ennek feltérképezése a városi sport-
igazgatóság és a városi oktatási in-

tézmények bevonásával folyamatban 
van. A kapcsolat felvételét elősegíthe-
ti továbbá, ha egy német vagy osztrák 
cégnek Dunakeszin van telephelye. 

- Fontos, hogy a testvérvárosi céllal 
megkeresett német vagy osztrák tele-
pülés vezetése Dunakesziről interne-
ten keresztül tudjon tájékozódni. En-
nek érdekében elkészítettük Dunake-
szi német nyelvű bemutatását, ami a 
Dunakeszi honlapról lesz elérhető. A 
DNNÖ is elkészítette a saját német 
nyelvű oldalát. 

- Az EU támogatási lehetőségek is 
feltérképezésre kerültek. Az „Európa 
a polgárokért” támogatásokat test-
vérvárosi projektekre is igénybe lehet 
venni. Amennyiben lehetséges, a tá-
mogatást a kapcsolat kialakításának 
ösztönzése céljából vennénk igénybe.

- A felkeresni javasolt városokba 
küldött levélnek a városi német nyel-
vű bemutatkozáson kívül tartalmaz-
ni a kell azokat az üzleti, kulturális, 
tanulmányi, sport és turisztikai elő-
nyöket, amelyek ösztönzőleg hatnak a 
kapcsolatfelvételre. A levél kidolgozá-
sa folyamatban van. 

Dr. Thoma Csaba
nemzetiségi kapcsolatokért 

felelős tanácsnok
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Bocsák Istvánné 
tanácsnok 

(jobbról) és az 
elkötelezetten 
tevékenykedő 

Családügyi 
Tanácsadó 

Testület tagjai 

Legfontosabb, a családokat 
érintő feladatunk a közétkez-
tetés tesztelése, minőségének 

ellenőrzése. A Családügyi Tanács-
adó Testület szülők bevonásával 
évek óta végez kóstolást. Januárban 
elkezdtük a kóstolást, melyben részt 
vett nyolc kóstolásra vállalkozó szü-
lő. Az ellenőrzést heti 4-5 alkalom-
mal változó helyszíneken, változó 
létszámmal folyamatosan végeztük.

A város mindkét főzőkonyhá-
ját vizsgáltuk, s valamennyi tálaló-
konyhát is ellenőriztünk, mely az 
ételek minőségén és mennyiségén 
kívül kiterjedt a higiénés körülmé-
nyekre, a munkaköri előírások be-
tartására, a tálalás módjára, az étter-
mek tisztaságára és a környezet esz-
tétikus voltára is.

Amikor befejeztük az ellenőrzést, 
összefoglaltuk a kóstolásban részt-
vevőkkel a tapasztalatokat, és javas-
latokat fogalmaztunk meg a Sodexo 
felé. 

A kóstolás jelenleg is folyik, most 
is dolgoznak velünk szülők. Olyan 
szülők is tagjai a csapatnak, akik ta-
valy is munkatársaink voltak. Ez 
azért fontos, mert nekik van össze-

hasonlítási alapjuk. Az eddigi kós-
tolások alapján az a vélemény, hogy 
sokkal változatosabb és ízletesebb 
minden étel, mint az előző évben 
volt. 

Februárban a Házasság Hete ren-
dezvényt a negyedik alkalommal 
terveztük/szerveztük a Programiro-
dával, civil szervezetekkel és a duna-
keszi egyházközségekkel karöltve. A 
tanácsadó testületem tagjai is aktí-
van részt vettek az egyhetes program 
tervezésében, és az egyes programok 
lebonyolításában.  A lakosság érdek-
lődése már tavaly is jelentős volt, eb-
ben az évben tovább növekedett az 
egyes rendezvényeken a hallgatóság 
száma, átlagosan 70-80 fő vett részt 
az egyes programokon. Különösen 
nagy érdeklődést váltottak ki a há-
zasság megtartásával, a házasságon 
belül fellépő konfliktusok rendezé-
sével kapcsolatos témák. 2016 feb-
ruár elején ismét bekapcsolódunk az 
országos programba, mely iránymu-
tatást, vagy kifejezetten segítséget 
nyújt a házaspárnak, hogy a család 
együtt maradjon.

Meghirdettük az „Egészséges is-
kolabüfé” programot a Magyar Di-

etetikusok Országos Szö-vetsége, 
valamint az OÉTI ajánlása alap-
ján, melyek az iskolai büfék korsze-
rű táplálkozásba illeszkedő választé-
kának kialakításához adnak konk-
rét útmutatásokat. Az iskolákban 
működő büféket is rendszeresen el-
lenőrizzük. 

Szeptemberben a Dunakeszi feszt 
rendezvényen az egészséges étke-
zés népszerűsítése érdekében önál-
ló sátrunk volt. „Mit egyél, hogy jól 
legyél” volt a jelszavunk. A fókusz-
ba a gyümölcs- és zöldség-, és a kel-
lő mennyiségű folyadék — elsősor-
ban a víz — fogyasztását helyez-
tük. Az összeállított program kere-
tében a gyerekek játékos feladatokat 
oldottak meg, zöldségekből szobro-
kat készíthettek. A szülők és gyere-
kek számára kvízkérdéseket állítot-
tunk össze, a helyes válaszokat di-
etetikus magyarázta, értelmezte a 
szülőknek. Mindenki, aki sátrunk-
ba látogatott, egészséges szendvics-
krémeket, különleges gyümölcste-
ákat kóstolhatott. A rendezvény vé-
gén a gyerekek tombolán kisorsolt 
nyereményeket kaptak. 

Végül terveinkről röviden. Mi-
vel az egészséges étkezést nagyon 
fontosnak tartjuk, januárban a 
Telekeszi műsorában ebben a téma-
körben indítunk havonta egy alka-
lommal jelentkező programot  „Mit 
egyél/tegyél, hogy jól legyél” cím-
mel. Az adás témái elsősorban a he-
lyes táplálkozással kapcsolatos kér-
désekre szeretnének válaszolni, ta-
nácsokat adni az érdeklődőknek. 
Egyúttal szeretnénk a helytelen táp-
lálkozás, a mozgásszegény életmód 
és a gyermekkori elhízás közti ösz-
szefüggésre rámutatni. Adásaink el-
sősorban a szülőknek szólnak, de a 
gyermekek mellett a család egészsé-
ge érdekében. A műsortól azt vár-
juk, hogy a nézőkkel ne csak megis-
mertessük az egészséges táplálkozás 
alapelveit, hanem partnerként meg-
nyerjük őket a cél érdekében.

Bocsák Istvánné 
önkormányzatai képviselő,

családügyi tanácsnok

a családüGyi tanácsadó testület 2014 novemberében újjá alakult. elkészí-
tettük a munkatervet, majd naGy lendülettel láttunk munkához. a már 
korábban is véGzett tevékenyséGek körét új területekkel bővítettük. a 
képviselőtestület a júliusi ülésen elfoGadta az addiG véGzett munkánkról 
készített jelentésünket, melyről röviden szeretnék beszámolni, s a jövőbeli 
terveinket vázolni a kedves olvasóknak.

CSALÁDÜGY = KÖZÜGY
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Felipe Rodrigo és Szepessy Tamás írta alá 
a tíz villamos összeszereléséről szóló szerződést

Hosszú tárgyalássorozat előz-
te meg a szerződés aláírá-
sát, amely lehetővé teszi a 

Dunakeszi Járműjavító számára, 
hogy részt vegyen a budapesti kö-
töttpályás közlekedésfejlesztési pro-
jektben. Mint ismert a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) 2013-
ban indított közbeszerzési eljárást 
új alacsonypadlós villamosok be-
szerzésére. A tendernyertes spanyol 
CAF-tól először 27 milliárd forin-
tért 37 Urbos3 típusú villamost ren-
delt. A szerződés módosítása szerint 
jövőre újabb tíz villamos érkezik, 
ezeket szerelik majd össze Dunake-
szin, melyről november 4-én írta alá 
a szerződést a CAF és a Dunakeszi 
Járműjavító.  

A jelentős szakmai kihívással járó 
feladat sikeres megoldása érdekében 
több mint 500 millió forintos mű-
szaki fejlesztést hajt végre a társaság, 
melynek pénzügyi forrását a minap, 
a főtulajdonossal, a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelővel alá írt pénzügyi 
kölcsönszerződés biztosítja. 

A dunakeszi üzem vezetője remé-
nyét fejezte ki, hogy a tíz darabról 
szóló megrendelést újabbak követik 
majd, amire jó esélyük van, hiszen a 
BKK és a CAF közös szerződése to-

vábbi 77 darab megrendelhető villa-
mos gyártását tartalmazza. 

Szepessy Tamás bejelentette, hogy 
a tíz darab villamos mellett további 

40 jármű opcionális összeszerelését is 
magába foglalja a CAF-al kötött meg-
állapodás. – Bízom benne, hogy a fő-
város él a 77 darab villamos opciós le-
hetőségével, és minél több villamos 
gyártását és összeszerelését végezhet-
jük Dunakeszin – mondta az ügyve-
zető igazgató. Szepessy Tamás köszö-
netet mondott dr. Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselőnek, aki rendkí-
vül sokat tett a megállapodás aláírása, 
a gyár fennmaradása érdekében. 

Felipe Rodrigo örömét fejezte ki, 
hogy egy éves tárgyalássorozat után 

aláírták a szerződést, mellyel eleget 
tesznek a magyar kormánnyal kö-
tött megállapodásban vállaltaknak. – 
Azt vállaltuk, hogy együttműködünk 
magyarországi beszállítókkal, gyár-
tókkal, növeljük a magyar beszállítói 
arányt termékeinkben. Ez az aláírás 
egyelőre tíz villamosról szól, ami a ké-
sőbbiekben akár hetvenhét is lehet, ha 
BKK realizálja a lehívásokat – hang-
súlyozta a CAF területi igazgatója, 
aki azt is kiemelte, hogy meghívásuk-
ra spanyolországi üzemükben mérnö-
kök és szakmunkások jártak Dunake-
sziről a gyártási folyamat megismeré-
se céljából. 

Újságírói kérdésekre Szepessy Ta-
más elmondta, hogy három nagy 
projekten dolgoznak. A CAF-al kö-
tött megállapodás mellett, az M3-as 
metró kocsik felújításán kívül inten-
zív tárgyalásokat folytatnak az egyip-
tomi vasúttal 700 darab kocsi gyár-

tásáról. Amennyiben ezek a projek-
tek teljesülnek, akkor több mint hat-
száz fővel növelik a munkavállalói 
létszámot. Már a CAF-al kötött szer-
ződés előkészítésének időszakában 
megkezdték az üzem területén a sí-
nek átszerelését. A magyar főváros-
ban közlekedő villamosok összesze-
relése 2016 márciusában kezdődik el 
a Dunakeszi Járműjavítóban – jelen-
tette ki az ügyvezető igazgató. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress és BKK

a meGállapodás mérföldkő a Gyár fejlődése szem-
pontjából – mondta szepessy tamás, a Dunakeszi 
járműjavító kft. üGyvezető iGazGatója a noV-
ember 4-én tartott sajtótájékoztatón, melynek 
keretében tíz villamos összeszereléséről szóló 
szerződés írt alá a spanyol caf területi iGazGató-
jával, felipe rodriGo-val. 

Aláírta a megállapodást a spanyol cég és a Járműjavító
CAF – villamosokat szerelnek össze DunakeszinCSALÁDÜGY = KÖZÜGY
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Ráthné Murányi 
Rita: Fontos, hogy 

sokat látott és 
tapasztalt, nyelve-
ket beszélő peda-

gógusok oktassák 
a diákokat

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tanárai 
európai szakmai továbbképzésen vesznek részt.
„az elVégzett kurzusok természetesen nem Csak szakmai tuDással Vértezik fel peDagógusainkat, ha-
nem lehetőséGet teremtenek az európai orszáGokban folyó oktatás meGismerésére, hiszen a trénin-
Gek résztvevői különböző orszáGok oktatási szakemberei, de eGyfajta európai szemléletmód kialakí-
tásához is hozzájárulnak, amely a későbbiekben pozitívan befolyásolja iskolánk eredményesséGét.”

Világlátás modern módon – 
az Erasmus+ pályázat előnye

Iskolánkból, a Dunakeszi Rad-
nóti Miklós Gimnáziumból, az 
elmúlt évben az Erasmus+ pá-
lyázat keretében eddig öt tanár 

vett részt külföldi továbbképzésen 
Európában.

A 2014-ben és 2015-ben nyertes 
pályázataink támogatásából egy né-
met szakos kolléga Bécsbe, az olasz 
nyelvtanár Rómába, a rajztanár 
Colchester-be, Angliába, a biológia-
kémia szakos pedagógusunk Mál-
tára utazhatott, míg én Broadstairs-
ben végezhettem el a kéthetes tré-
ninget. A kurzusokat az iskolánk 
hosszú távú terveihez igazodva vá-
lasztottuk ki, úgy, hogy az illesz-
kedjen a résztvevő szakterületéhez 
és egyéni továbbképzési igényei-
hez. Az iskolai idegennyelv-oktatás  
megújulását célozta a három nyelv-
szakos kolléga módszertani tovább-
képzése, a colchesteri művészetok-
tatást segítő kurzus, illetve a mál-
tai angol nyelvtanfolyam a tantes-
tület nemzetköziesítését szolgálja 
majd. A külföldi mobilitások sorát 
2016 tavaszán egy máltai számítógé-
pes tanfolyammal zárom, amely elő-
segíti később a mai oktatásban any-
nyira fontos számítógépes ismerete-
im bővítését. Az elvégzett kurzusok 
természetesen nem csak szakmai tu-
dással vértezik fel pedagógusain-

kat, hanem lehetőséget teremtenek 
az európai országokban folyó okta-
tás megismerésére, hiszen a trénin-
gek résztvevői különböző országok 
oktatási szakemberei, de egyfajta eu-
rópai szemléletmód kialakításához 
is hozzájárulnak, amely a későbbiek-
ben pozitívan befolyásolja  iskolánk 
eredményességét. Azt eddig is tud-
tuk, hogy iskolánk az ország közép-
iskoláinak rangsorában előkelő he-
lyen van, azonban fontos látnunk, 
hogy európai szinten mit érnek az 
eredményeink. Büszkén mondha-
tom, hogy az eddigi tapasztalatok 

azt mutatják, gimnáziumunk kül-
földön is megállná a helyét. Persze 
ez nem azt jelenti, hogy nincs hova 
fejlődnünk, például a tanári kar ide-
gen nyelv ismerete terén. Iskolánk-
ból egyre több végzősünk határozza 
el, hogy egy más országban tanul to-
vább, ehhez pedig arra van szükség, 
hogy sokat látott és tapasztalt taná-
raink legyenek, akik fel tudják készí-
teni diákjainkat az új kihívásokra.

A külföldi tanfolyamokról élmé-
nyekben gazdagon térnek haza kollé-
gáink, amelyek többszörösen megté-
rülnek a tanórai munka során, mivel 
egyfelől egy motiváltabb és magabiz-
tosabb tanár nagyobb eredményekre 
képes a diákoknál, másfelől pedig az 
érdekesebb órák megkönnyítik diák-
jaink számára a tudás megszerzését. 
Intézményünk célja az, hogy diákja-
ink korszerű oktatásban részesülje-
nek, és a megváltozott és folyamato-
san változó világ kihívásaira mind a 
tantestület, mind általuk a tanulóink 
is választ adjanak. Ezért fontos, hogy 

kollégáink külföldi kurzusokon sze-
rezzenek tapasztalatokat, gyarapít-
sák nyelvismeretüket és szélesítsék 
látókörüket. Bízom benne, hogy az 
elkövetkező években is folytatódhat-
nak a kiutazások, aminek előfeltétele 
a sikeres pályázat.

Ráthné Murányi Rita 
angol tanár, Erasmus+ 

projekt koordinátor
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Dr. Ruszinkóné Czermann Cecília 

nem kívántam nyilvánosan véleményt mondani a dunakeszi művészeti iskola iGazGatója és az iskola tantestületé-
nek üGyében, de mivel már több alkalommal is meG lettem szólítva az újsáGok hasábjain és internetes fórumokon 
farkas pál iGazGató úr által, most már úGy érzem kötelesséGem a növendékek, szülők és kolléGáim miatt is reaGál-
ni. szeretnék kizárólaG csak a tényekre haGyatkozni. 

Tisztelt Olvasók, 
Kedves Növendékek, Szülők és Kollégák!

A tények: 1. A Polgármes-
ter úr közleményében az 
jelent meg, hogy „… Far-

kas Pál… aki a korábbi igazgató dr. 
Ruszinkóné Czermann Cecília biz-
tatására jelentkezett az igazgatói ál-
lásra.” Én nem hívtam a művésze-
ti iskolába  igazgatónak Farkas Pált. 
Akinek én szóltam,  kiváló szakem-
ber és országos szinten is felelős-
séggel képviseli a zeneiskolákat. Ő 
a pályázat beadása előtt kapott egy 
sokkal jobb infrastruktúrával ren-
delkező budapesti zeneiskolába is 
felkérést, és azt választotta. Miután 
ezt Farkas Pál megtudta, benyújtot-
ta pályázatát. Miután kiderült a vég-
zettsége, a tantestület felhatalmazá-
sával megkértem, hogy lépjen visz-
sza. Ő ezt megígérte, majd nem tet-
te meg.

2. Farkas Pál végzettsége: álta-
lános iskolai énektanár. A képzést 
végző főiskola igazolása szerint a 
végzettség nem megfelelő alapfokú 
művészeti iskolában való tanításra. 

3. Nem akartam és továbbra sem 
akarok igazgató lenni, ha akartam 
volna, 2013-ban beadom a pályá-
zatomat. Nem tudom értelmezni az 
alábbiakat: „Az akkori intézmény-
vezetés társasága úgy akart pozíció-
ban maradni, hogy az akkori igaz-
gató nem pályázik, és ha nem je-
lentkezik senki sem, tovább tud ma-
radni, amíg helyette valaki közülük 
nem tudja átvenni a posztot.”  Ha 
valaki „közülük” pályázni akart, az 
megtehette volna, miért kellett vol-
na nekem ehhez nem beadni a pá-
lyázatomat és mégis maradni to-
vább?

4. Nem vettem részt azokon a 
megbeszéléseken, amelyeken a tan-
testület az új igazgató pályázatát  
értékelte. Így nem is utasíthattam 
őket, hogy nemmel szavazzanak. (A 
szavazás egyébként is titkos.)

5.  A zeneiskolába mindig is túl-
jelentkezés volt. Az, hogy Dunake-
szi lakossága az utóbbi néhány év-
ben 30ezer főről 41 846 (2015. jan. 
1.) főre növekedett nyilvánvalóan 
nem csak az óvodákban, általános 
iskolákban éreztette hatását, hanem 
a művészeti iskolában is. Aki ezt 
nem látja át, az téved, és téves követ-

keztetéseket von le. Természetesen a 
több évtizedes kiváló szakmai mun-
kának és sikereknek, az iskola kivá-
ló minősítésének (2007) és kitünte-
téseinek köszönhetően, a szülők és 
diákok kedvelik iskolánkat.

6. Jelenleg 35 pedagógus tanít 
az iskolában. Azt a levelet, amely-
re Farkas Pál hivatkozik a cikkben, 
hogy a tanárok többsége támogat-
ja őt, 21 pedagógus írta alá. Ebből 
9 fő helyettesítő, ill. óraadó tanár, 
hárman szeptembertől tanítanak a 
művészeti iskolában. Annyit tud-
ni kell, ha valaki óraadóként meg-
bízási szerződéssel dolgozik az isko-
lában, az bizony ki van szolgáltatva 
az igazgatónak. Martikán Erika ese-
te bizonyítja, hogy jogos a félelmük. 
Egyébként nem tudom, hogy iskolai 
iktatószámmal és pecséttel ellátott 
levél mennyire tartalmazhat spon-
tán és független véleményt.

7. „Új jogi környezetben kell irá-
nyítani az intézményt. Sokkal na-
gyobb számonkérés, a szabályokat 
sokkal jobban be kell tartani, kö-
vetni kell a jogszabályokat. Azok a 
kollégák, akik csipkerózsika álmu-
kat alusszák, a régi rendszert igény-
lik, álomvilágban élnek.”  A jogsza-
bályokat nem „sokkal jobban”, ha-
nem mindig is be kellett tartani. 
Mik azok az új követelmények és a 
kollégák hogyan nem felelnek meg 
azoknak? 

8.” Az elmúlt két évben nagyon 
sok fejlesztést hajtottunk végre, szá-
mos újdonságot vezettünk be, ami 
időszerű volt.”Jó lett volna, ha leg-
alább egy konkrét dolgot leírt volna 
igazgató úr, mert így sosem tudjuk 
meg, mire is gondolt.

Ami valójában történt (a teljesség 
igénye nélkül):

a. Gyakorlatilag megszűnt a 11 
éve működő színjátszó szak. Azt az 
5 színjátszós diákot, akik jelenleg a 
művészeti iskola növendékei, nem 
nevezném szaknak. Martikán Eri-
ka viszont a művészeti iskola kere-
tein kívül fizetés nélkül foglalkozik 
azzal a 34 növendékkel, akik az elő-
ző tanévben még a művészeti isko-
la diákjai voltak. Ezek után nem ér-
telmezhető számomra igazgató úr 
következő mondata: „csak az intéz-

mény szakszerű irányításával fog-
lalkozom, a művészetért, és a gyere-
kekért dolgozom.”

b. Megszűnt a szimfonikus zene-
kar, megszűnt a vonós zenekar. Újí-
tani természetesen jó dolog, de ha az 
újításnak az a következménye, hogy 
az eddig örömmel zenekarban ze-
nélő diákok nem járnak órára, mert 
minden tájékoztatás és indoklás 
nélkül leváltották az általuk szere-
tett és tisztelt zenekar vezetőket, ak-
kor nem biztos, hogy előre vivő újí-
tásról beszélhetünk.

c. Megszűntek a tanári koncertek. 
Igaz, vannak helyettük a Váci Szim-
fonikusok hangversenyei. 

d. És megszűnt a jó hangulat az 
iskolában.  A tanári kar kettésza-
kadt, így az iskola alapításától kezd-
ve megszokott családias hangulat 
sincs már jelen az intézményben. Én 
azt gondolom, hogy egy iskola mű-
ködésének milyenségét a minden-
kori igazgató határozza meg. A ve-
zetési stílusa, a konfliktuskezelő ké-
pessége, a szakmai hitelessége. Nem 
ahhoz kell bátorság, hogy valaki ne 
mondjon le. Bátorság ahhoz kell, 
hogy átlássa a helyzetet, a várható 
következményeket és valóban a gye-
rekek érdekeit szem előtt tartva akár 
fel is álljon az igazgatói székből. Az 
„oszd meg és uralkodj” vezetési stí-
lus nem jó megoldás egy iskolában

 e. Az iskola múltját dokumentá-
ló fotók, tablók az igazgató úr kéré-
sére lekerültek a falakról, kikerültek 
a vitrinekből, mintha meg nem tör-
téntté szeretné tenni az iskola eddi-
gi eredményeit, programjait, a gye-
rekek szerepléseit. 

9. Ami számomra elfogadhatat-
lan és teljességgel etikátlan: Igazga-
tó úr többször kiemelten hivatkozik 
arra, hogy a jogszabályokat szigorú-
an betartva irányítja az iskolánkat, 
akkor hogyan lehetséges, hogy 2014 
szeptemberétől pályáztatás nélkül 
határozatlan idejű kinevezéssel vett 
fel igazgató úr a folyamatban lévő 
büntetőperben mellette tanúskodó 
zenekari tagot (Váci Szimfoniku-
sok). Pályáztatás nélkül csak abban 
az esetben lehet pedagógust kine-
vezni, ha az iskola folyamatos mű-
ködése veszélyeztetve lenne. Erről 

szó sem volt! Akkor miért is és ho-
gyan történhetett ez? 

Végezetül: Nekem ez az isko-
la fontos volt diákként, tanárként, 
igazgatóhelyettesként, majd 21 évig 
igazgatóként, és nagyon fontos most 
is. Büszke vagyok arra, hogy a du-
nakeszi Farkas Ferenc Művészeti Is-
kolát az ország legjobb iskolái kö-
zött emlegetik, hogy 2005 óta a ze-
neoktatáson kívül tánc-, képzőmű-
vészet és színjátszás szakok közül 
is választhatnak növendékeink. Az 
alapfeladatokon túl a tantestület, a 
szülők   emberi- és szakmai támo-
gatásával,  a város vezetés,  az isko-
lák és közművelődési intézmények  
összefogó segítségével olyan progra-
moknak teremtettünk hagyományt, 
amelyek a szakmai  elismeréseket is  
kivívták. 

Szeretném megnyugtatni a szülő-
ket, hogy a művészeti iskolában je-
lenleg is kiváló tanárok dolgoznak, 
akik hivatástudattal, lelkiismerete-
sen, magas szintű szakmai tudás-
sal végzik munkájukat és nem azzal 
töltik az idejüket az iskolában, hogy 
egymással veszekedjenek.

 Kívánom a jelenlegi vezetésnek, 
hogy ismerje fel az ebben a tantes-
tületben rejlő lehetőségeket, talál-
ja meg a hangot velük. A magas-
ra helyezett léc átugrása helyett, ne 
kényszerítse őket a léc alatti kullo-
gásra, mert a művész emberek va-
lóban érzékenyen reagálnak ilyen 
helyzetekre.

Köszönöm figyelmüket!
Ruszinkóné 

Czermann Cecilia
címzetes igazgató
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Petrás Mária

Petrás Mária és Petrás Alina 
kiállítása a művelődési központban Köszönet nyilvánítás
petrás mária és petrás alina keramikusművészek alkotá-
saiból nyílt tárlat szépséGes szűz mária címmel, a Voke 
józsef attila művelődési központban, november 6-án. a 
kiállítást csoma attila, a művelődési központ iGazGatójá-
nak köszöntője után, döbrentei kornél józsef attila-díjas 
költő nyitotta meG. 

a dunakeszi cívilek baráti köre helyi szervezetek 
közreműködésével ez év október 25-én  jótékonysáGi 
rendezvényt szervezett a kárpátalján működő líceu-
mokban tanuló diákok étkeztetésének támoGatására. 
erről a kulturális-jószolGálati eseményről a dunaka-
nyar réGió közéleti lap teljes körűen és szemléletesen 
számolt be olvasóinak.

A Kossuth- és Prima 
Primissima-díjas Pet-
rás Mária népdaléne-

kes, keramikusművész, aki az 
elmúlt években gyakran ál-
lít ki lányával, Petrás Aliná-
val, a csángó magyar kultu-
rális örökség megőrzésének 

egyik jelképes alakja. Alkotá-
sai, kerámiái és da-
lai üzenetek egy 
tűnő félben lévő, 
tiszta, - erejét és 
szépségét egysze-
rűségében feltáró 
- igaz világból. 

A két művész 
most bemutatott, 
gyönyörű kerá-
miái is úgy jelen-
nek meg e galéria 
falai között, mint 
egyfajta hírnö-
kök, a magyarság 
legszentebb ha-
gyományait őrző csángók föld-
jéről, a legszűkebb pátriából. 
Petrás Mária nyolcgyerme-
kes földműves család gyerme-
keként indult a Bákó-megyei 
Diószénből, ahol magába szív-
ta a csángó kultúra több ezer-
éves hagyományait, később ke-
rámiáiban testet öltő forma – 
és énekművészetében megjele-
nő - népdalkincsét.

A művész életfilozófiájáról 

és alkotói világáról mindennél 
szebben mesél ez a néhány, ön-
életírásból kiragadott mondat: 
„Névtelen szentek között nőt-
tem fel, akik seregnyi gyerme-
kükkel körülvéve tudtak éne-
kelni, szőni, fonni, gyönyörű-
en hímezni, varázslatossá ten-
ni ezt a nehéz világot. Böjttel 
és imádsággal, Mária erejével 
győzték le a testi-lelki bajokat. 
Az ő képüket szeretném példa-
ként a világ elé tárni.”

Petrás Mária a hétköznapi 
küzdelmekhez erőt adó csodá-
kat mutatja meg, Szent Csalá-
dot ábrázoló alkotásain, a mo-
solygó Szűz Mária szobrokon, 
az ősi mítoszokat idéző kerá-
miákon és a népi szimbólu-
mokkal, életfákkal tarkított 
korpuszokon keresztül. Mint-
egy felmutatva egy rohanó vi-
lágban, a múló időnek ellenál-
ló, örök értékeket. 

Petrás Mária és - az édesany-
ja nyomdokain haladó, ezzel 
együtt önálló alkotói világgal 
és művészi karakterrel rendel-

kező - Alina mű-
vei ezekről az 
örök értékekről 
mesélnek: hit-
ről, szeretetről 
és magyarság-
tudatról. Mind-
emellett pedig 
arról a meggyő-
ződésről, hogy a 
közösségbe tar-
tozás sors; az er-
délyi ember szá-
mára pedig ta-
lán, kétszeresen 

is az. 
E miatt érezhetjük, hogy Pet-

rás Mária alkotásainak legmé-
lyebb rétegei – dacára, hogy 
művei sikerrel szerepeltek eu-
rópai kiállításokon, és bejárták 
a világ távoli pontjait - hiány-
talanul mégis csak e közösség 
viszony-és szimbólumrendsze-
rében értelmezhetők.

A tárlat november 27-ig te-
kinthető meg.  

Maczkay Zsaklin

Ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani 
szervezőtársaimnak: 

Bartinai Péternek, Bán Mi-
hálynak, Gereben Jánosnak, 
Kovács Ákosnak, dr. Kisida 
Eleknek, Lakatos Istvánnak, 
Sipos Mónikának, Szakáll 
Lászlónénak, fellépő művé-
szeinknek: Petrás Máriának, 
Dióssi Tamásnak, Guttmann 
Vilmosnak, Gyombolai Bá-
lintnak, a Harmonia Sacra 
Kórusnak, sponzorainknak; 
Homolya Józsefnek, Kiss Er-
nőnek, Kovács Lászlónak, 
Örökös Józsefnek önzetlen se-
gítségükért és támogatásu-
kért. S köszönet illeti a Jézus 
Szíve Templom plébánosát 

Szádoczky Károly atyát és az 
Egyházközösség világi elnö-
két Szepes Bélát, hogy rendel-
kezésünkre bocsátották ezt a 
szép templomot. S végezetül 
megköszönöm a helyi sajtó-
nak, a Dunakeszi Polgárnak, 
a Dunakanyar Régiónak és a 
Telekeszi TV-nek, hogy szin-
tén díjmentesen reklámozták 
e nem minden napi  rendez-
vényt. Ismét beigazolódott a 
legnagyobb magyar örök ér-
vényű gondolata, miszerint; 
„Egynek minden nehéz-so-
kaknak semmi sem lehetet-
len!" 

Tisztelettel: 
Skripeczky István 

szervező
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NOvEMBER-DECEMBERI pROGRAM
VOKE József Attila Művelődési Központ

VOKE 
(2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) 

www.vokejamk.hu

November 17. kedd 10:30 óra 
és 14:30 óra

Cakkumpakli Színház bérletes előadás:
A szerencsét tojó tik

November 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Erzsébet-Katalin bál

November 25. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:

MNB Látogató Központ, Néprajzi 
Múzeum, Kossuth tér, Battyhány - 

örökmécses, 
Hold utcai piac

November 26. csütörtök 11 óra
Filharmónia Ifjúsági bérlet:
Bemutatkozik a szaxofon

November 27. péntek 20 óra
Dumaszínház

Fellépnek: Kőhalmi Zoltán, Kovács 
András Péter, Janklovics Péter

Vendég: Illés Ferenc
Elővételi jegyár: 2.900.-Ft

November 30. hétfő 10 óra
Péter és a farkas

(zenei matiné)

December 2. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

„Az unoka – nagyszülő kapcsolatáról a 
pszichológus szerint.”

December 5., szombat 10-16
Városi véradás

December 5. szombat 15 óra
Uray György Színház:

Hoppláda (gyermekelőadás)
Belépő: 1.000.-Ft

December 5. szombat 21 óra
Wellhello koncert

Elővételi jegyár: 2.500.-Ft
A helyszínen: 3.000.-Ft

December 6. vasárnap 11 óra és 
15 óra

Városi Mikulás ünnepség

December 8. kedd 14 óra
A Magyar Vöröskereszt Dunakeszi 

Szervezetének
karácsonyi ünnepsége

December 10. csütörtök 18 óra
A Piros Óvoda karácsonyi ünnepsége

December 11. péntek 19 óra
Uray György Színház:

Ezredik éjszaka
(Tündérmese felnőtteknek és a 

felnövekvő ifjúságnak)
Belépő: 500.-Ft

December 12. szombat 19 óra
Kárpátia koncert

Elővételi jegyár: 2.500.-Ft
A helyszínen: 2.800.-Ft

December 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Karácsony a klubban
(betlehemezés, közös vacsora)

December 17. csütörtök 18 óra
Városi karácsonyi hangverseny
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E gondolathoz nagy lendületet 
adott, ősi múltunk iránt el-
kötelezett, városunkban élő 

egyik polgárnak, Elekes Lajosnak a 
felajánlása, ami a szükséges anyag 
biztosítását jelentette.

Ez a technológia viszont olyan 
szakmai tudást igényel, amihez feltét-
lenül segítségre van szüksége Vincze 
Józsefnek. Szerencsére - a régi barát-
ság okán - hamar megtalálta ezt a se-
gítséget Magyar János személyében. 
Róla azt kell tudni, hogy festő, szob-
rász, keramikus művész. Ma is aktív 
alkotó és jelenleg is fiatalokat tanít 
Vácott, valamint erősen kötődik Du-
nakeszihez, hiszen 1979-óta itt repül 
és motorosgépen oktat is.

Az eredmény pedig: elkészült az 
agyag szobor és az öntéshez szüksé-
ges gipsz forma. Jelenleg olyan mű-
helyt keresünk ahol az öntéshez a 
legkedvezőbb ajánlatot kaphatjuk.

A következő hírünk is legalább 
ilyen bíztató. Magyarország egyik 
legfelkészültebb magyar őstörté-
net és ősvallás kutatója Dr. Cey-Bert 
Róbert Gyula felvállalt egy előadást 
Atilla és a Hun Birodalom témában.

Az előadás ideje: 2015. november 
19. (csütörtök), 18 óra.

Helyszíne: Dunakeszi, Állomás 
sétány 17., József Attila Művelődési 
Központ

Az említett téma befejezése után 
Dr. Cey-Bert Róbert Gyula legújabb 
könyve is bemutatásra kerül (dedi-
kálással), melynek címe: 

1526: Végzetes mohácsi úttévesz-
tés - Béke vagy 150 év háború.

Az előadásra minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Az Atilla Emlékhely megvalósítá-
sával foglalkozó Dunakeszi Civilek 
Baráti Köre nevében a szervezők:

Peti Sándor 
Tel.: 06-30-474-7433

Szombat István 
Tel.: 06-70-329-1756

naGyot léptünk előre az atilla emlékhely meGhatározó elemének az atilla portrénak az elkészíté-
sében. vincze józsef, akihez a kompozíción lévő elemek közül a fém atilla mellszobor leGinkább köt-
hető, - kivitelezés szempontjából - eGy méG merészebbet álmodott. „atillához, a hunok legnagyobb 
királyához méltóbb lenne eGy bronzból készült alkotás.” 

ATILLA NAGYKIRÁLY EMLÉKHELY

A Dunakeszi Polgár 

korábbi 
lapszámait 
megtekintheti a 

dunakanyarregio.hu 

internetes portálon
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Az "ifjú pár": 
Molnár Balázs és Gera Zsófia

Tótfalusi-, Tóvizi és a Vörös házaspár

A Dobrovits és Gáspár házaspár

A násznép élén, a főszervező Terbe Józsefné 
és a vőfély, Bákány Mihály

A "menyasszony, és szülei", 
Szabóné Ónodi valéria és Csoma Attila

A színházteremben az ékesen 
díszített asztaloknál foglal-
tak helyet a jeles évfordu-

lót ünneplő házaspárok családtag-
jai, akiket az ünnepeltekkel együtt 
a különleges esemény főszervezője, 
Terbe Józsefné klubelnök köszöntött. 
– Aranylakodalom, aranyemberek-
nek! – mondta az elnök asszony, aki 
kedves szavakkal méltatta a köztisz-
teletnek örvendő házaspárokat, akik 
az élet próbáját kiállva egy fél évszá-
zadon át jóban-rosszban kitartottak 
egymás mellett. - A megértés, a sze-
retet, a belső harmónia nagyon sok 
mindent legyőz. Közöttünk élnek, itt 
dolgoztak, akikre büszkék vagyunk. 
Ezért ilyen nagy ünnep a mai, amely 
reményeink szerint példa a fiata-
lok számára – tette hozzá, majd kö-
szöntötte és bemutatta az aranyla-
kodalmukat ünneplő házaspárokat: 
Dobrovits István és Esch Anna, Gás-
pár József és Komondi Katalin, Tót-
falusi József és Farkas Magdolna, 
Tóvizi János és Ratkai Terézia, Vörös 
László és Maurer Ágnes. 

A szervezők az öt házaspár meg-
hatóan kedves köszöntését régi du-
nakeszi lakodalmas szokások élet-
re keltésével igyekeztek még emlé-
kezetesebbé varázsolni. Két fiatal, 
Molnár Balázs és Gera Zsófia nép-
viseletbe öltözve „játszotta” el az ifjú 
pár szerepét. A különlegesen szép 
dunakeszi menyasszonyi ruhát a vá-
ros Helytörténeti Gyűjteménye aján-
lotta fel az aranylakodalom idejére. 
A régmúlt idők nagybecsben tartott 
hagyománya szerint Bákány Mihály 
vőfély a "menyasszonyos háznál” ez-
úttal is kikérte a menyasszonyt a 
szülőktől leendő férje számára. Ezt 
követően elbúcsúztatta a családta-
goktól, miközben régi rigmusokat 
hallhattunk a vőfélytől, akinek min-
den megnyilvánulásán érződött, 
hogy már három évtizede gyakorlott 
ceremóniamester, amiről a szalagok-
kal díszített vőfélybot is árulkodott. 
A menyasszony szüleinek örömteli 
„szerepét” az aranylakodalom idejé-
re Szabóné Ónodi Valéria, a Humán 
Szolgáltató Központ vezetője és Cso-
ma Attila, a József Attila Művelődési 
Központ igazgatója alakította. A két 
násznagy, Dióssi Csaba polgármester 

és Szabó József, a körzet önkormány-
zati képviselője volt.

Az öt ünnepelt házaspár köszönté-
se után a „menyasszonyi háztól” át-
vonult a násznép a gyártelepi Jézus 
Szíve templomba, miközben a nép-
viseletbe öltözött néptáncosok és a 
nyugdíjas klub tagjai közkedvelt la-
kodalmas dalokat énekeltek.

A Jézus Szíve templomban az Ave 
Maria gyönyörűen megszólaltatott 
magasztos soraival köszöntötték az öt-
venedik házassági évfordulójukat ün-
neplő öt házaspárt, akikhez – többek 
között - így szólt Szádoczky Károly 
apát, kanonok plébános: „Ötven évvel 
ezelőtt Isten összekötötte életeteket, 
és ha végig gondoljátok ezt az ötven 
esztendőt, akkor hálaadással tartoz-
tok érte Istennek, hiszen ez egy fél év-
század. Ha végig gondoljátok, mennyi 
munka, küzdelem, gyötrelem, szenve-
dés, és mennyi öröm is volt ebben az 
ötven évben, akkor méltán nevezzük 
aranymenyegzőnek, mert a Bibliában, 
az arany a szeretetnek a példaképe.”

Az egyházi szertartás után a násznép 
a Körönd hangulatos kis utcáin keresz-
tül a művelődési központba vonult visz-
sza, ahol a régi hagyományok szerint 
folytatódott az öt házaspár aranylako-
dalma. Mint a régi dunakeszi lakodal-
makban, a jó hangulatú aranymenyeg-
ző is bővelkedett a finomabbnál fino-
mabb étkekben. No és a boldogsággal 
telitett örömteli jó hangulatban!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

és Vörös István

a dunakeszi nyuGdíjas kiránduló klub 2004 óta immár hetedik alkalommal rendezte meG taGjai ju-
bileumi házassáGi évfordulóját október 10-én. az öt házaspár aranylakodalmát a réGi dunakeszi 
haGyományok jeGyében ünnepelték a józsef attila művelődési központban.

Öt házaspár 
aranylakodalmát ünnepelték
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Fényforrás működését gombnyomással 
tesztelheti a fogyasztó

A lámpabirodalom: 
megéri LED-re váltani!
kevesen tudják, hoGy a dunakeszi eGlo lux kft üzlete, maGyarorszáG eGyik leGnaGyobb lámpaboltja, melynek bemuta-
tótermében - közel 800 néGyzetméteren - több mint 1700 féle kül- és beltéri lámpát lehet akár működés közben is meGte-
kinteni. de nem ez az, amitől az eGlo más, hanem attól a szakértelemtől, amely jellemző a céGre.

Alig két perce beszélgetünk amikor 
ötödszörre hangzik el az a szó, hogy 
fényforrás. Tudatosan használjuk – 

mondja Törgyekes Ferenc az EGLO ügyveze-
tője - mert ezzel is szeretnénk megkülönböz-
tetni a mai, modern LED fényforrásokat a 
régi, elavult izzóktól. Köztudott, hogy a LED 
fényforrások energiatakarékosabbak, mint 
a régi izzók. Azt viszont kevesebben tud-
ják, hogy a LED tényleg nem izzik: ha hoz-
záérünk, nem éget, bár némi hőt ez is termel. 
Egy LED fényforrás élettartama többszöröse 
a régi elavult izzókénak - akár 15 000 óra is 
lehet - és az EGLO minden LED fényforrásra 
és LED lámpára 5 év garanciát ad. 

Megéri LED-re váltani? 
Mindenkit a számok érdekelnek, ezért mi el-
végeztünk egy számítást - felel Törgyekes Fe-
renc. Tételezzük fel, hogy egy átlagos lakás-
ban – mely körülbelül 70 négyzetméter - sze-
retnénk optimalizálni az áramköltséget. Egy 
ekkora lakásban minimum 15-18 lámpa (ez-
zel együtt izzó) van, de van ahol ennél több, 
hiszen sok olyan lámpa van - például nap-
palikban - ahol nem egyetlen izzó világít.  

Mégis, számoljunk 15-el. Legyen az összes, a 
lakásban található izzó 60W-os, ez az átlag. 
Ebben a lakásban egy óra alatt minimum 
1000 W energiát használunk el. Ez óránként 
40 forint körül van, napi három óra átlagos 
üzemidőt alapul véve ez egy hónapban 3600 
forint. Évente 43 200 forint. Egy 9,5W-os 
LED fényforrás ugyanazt a fényt biztosítja, 
mint a 60W-os izzó, viszont éppen a hatodá-
ra csökkenti a világításból adódó kiadást. Ha 
az összes lámpát kicserélnénk LEDre, akkor 
– számításaink szerint – a beruházásunk  9 
hónap alatt megtérülne. Tehát: ha az Ön la-
kásában minimum 15 darab izzó van, 9 hó-
nap alatt megtérül LED-re váltani, onnantól 
pedig a hatodára esik a fogyasztás. Figyelem-
be kell venni, hogy a LED-re történő átállás 
első beruházási értéke magasabb, de hosz-
szabb távon mindenképp ez a kifizetődő és 
5 évig mindezt EGLO GARANCIÁVAL te-
hetjük meg!

Többféle fehér: játék a fényekkel
A LED fényforrások különlegessége, hogy 
többféle fehér fény közül tudunk választa-
ni, melyet érdemes megnézni a bemutatóter-
münkben. A hidegfehér fényt a szakértőink 
oda javasolják, ahol aktív életet élünk: kültérre, 
dolgozószobába, fürdőszobába, mert éles, fe-
hér fényt adnak. A melegfehér LED fényforrá-
sokat pedig inkább a nappaliba, hálószobába 
javasoljuk, olyan helyekre, ahol lágyabbá akar-
juk varázsolni a fénnyel a teret. Sokan szíve-
sen játszanak a LED szalagokkal, melyből akár 
rendszereket is lehet építeni a hangulat kedvé-
ért, hiszen ezekkel különböző színeket is meg 
tudunk jeleníteni távirányító segítségével akár 
a piros a kék és a zöld árnyalatait is.

Mindenre van egy LED megoldás
Egyébként ma már nincs olyan foglalat, ami-
be ne lehetne LED fényforrást kapni. A legel-
terjedtebb az E27, ez a hagyományos foglalat, 
de akár ceruzavékonyságú (E14), vagy bajo-
nettzáras (GU10), netán tűs foglalatú (G4) iz-
zót is ki lehet cserélni LED-re. Azért is érde-
mes LED-re váltani, mert  ha egy foglalatot 
40W-osra terveztek, és vásárol bele egy 11W-
os LED fényforrást, akkor olyan erős fényt 
kap, mintha 70W-os régi izzóval világítana. 
Ezzel a trükkel sokkal fényesebbé varázsolhat-
ja a lakását, miközben csökkenti a kiadásait.

Az egymillió forintos lámpa
A bemutatótermünkben több, mint 1700 
féle lámpa van. Fürdőszobai, fali, mennyeze-
ti, kültéri, és beltéri lámpákkal várunk min-

A megújult lámpa-
birodalom belülről
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vintage avagy újra divat 
nagyanyáink stílusa

denkit, de természetesen vannak csillárja-
ink, függeszték lámpáink, asztali lámpáink 
is. Az egyik legextrémebb lámpánk az a több 
mint egymillió forintos, 24 karátos arannyal 
futtatott csillár, amelyiknél tényleg elmond-
ható az, hogy aki azt választja, a berendezést 
készíttetteti a lámpához majd, nem a lámpát 
vásárolja a berendezéshez. 

A lámpáknak is van divatja, trendje – 
folytatja Ferenc. Jelenleg kétféle, egymás-
tól nagyon eltérő irányzat hódít: a vintage 
(melyre jellemző az antikolás, a nagy búrák, 
a 20-as években voltak a lámpák hasonlóak), 
illetve a modern: a króm, a letisztult, a négy-
zet, vagy kör alak és forma, valamint az örök 
sláger a kristály, melynek LED-es változatai 
már szintén elérhető áron kaphatóak.

Válassza a LED-et. 
Természetesen nálunk mindig van valami-
lyen akció – folytatja Ferenc. Most – akár 
ebben a pillanatban is – érdemes betérni 
hozzánk, hiszen biztos, hogy találkozhat a 
kedves vásárló akciós termékkel, legyen az 
lámpa vagy fényforrás. Kifutó illetve min-
tatermékeinkből akár 50-60%-os kedvez-
ménnyel is megvásárolható egy-egy lámpa-
test. Az EGLO egyébként kicsit különleges. 
Szívesen adunk tanácsot, és örömmel várjuk 
azokat a látogatóinkat is, akik tájékozódni, 
inspirálódni jönnek be hozzánk az EGLO 
Bemutatóterembe.  Akcióinkról interneten 
a www.eglo.com oldalon, a facebook-on és 
plakátokról tájékozódhatnak. 

Adhatunk ajándékot? 
Ebben a hónapban a dunakeszi lakosokat 
megajándékozzuk. Ha valaki nálunk vá-
sárol 10 000 forint feletti értékben lám-
pát, azt megajándékozzuk, egy 11W-os (ez 
70W-osnak felel meg) E27-es (a legelterjed-
tebb foglalat) LED fényforrással, azért, hogy 
megtapasztalhassa a LED előnyeit. Egy ilyen 
fényforrás ára 1990 Ft, az ajánlat az első 200 
vásárlónak érhető el, csupán annyit kérünk, 
hogy a cikkben található kupont hozza ma-
gával az ajándék érvényesítéséhez! (X)

ADVENTI VÁSÁR ÉS JÉGPÁLYA A FŐTÉREN

dunakeszi város önkormányzata a neGyvenkétezres település lakossáGa szá-
mára a sportpályák folyamatos felújításával, újak építésével, a verseny-, és 
szabadidősport mellett a tanuló ifjúsáG sportolási lehetőséGeinek bővítésé-
vel és támoGatásával seGíti a rendszeres sportolást, az eGészséGes életmód 
kiteljesedését. 

A felnőtt lakosság mellett az egészen 
kicsik sportolási lehetőségét is tá-
mogatja az önkormányzat, mely-

nek szép példája, hogy október 12-től 
rendszeres korcsolya oktatást biztosít az 
óvodások számára. A város magára vál-
lalja az 5-6 éves korú óvodások utaztatá-
sának buszköltségeit az újpesti Megyeri úti 
jégcsarnokhoz, díjmentesen biztosít min-
den gyereknek korcsolyát. Dióssi Csaba 
polgármester és munkatársai számára az is 
„természetes”, hogy emellett a város finan-
szírozza a szakedzők tiszteletdíját, akik a 
10 alkalomra szóló oktatás keretében meg-
ismertetik és megszerettetik a kis ovisok-
kal a korcsolyázás alapjait és szépségeit.    

Mint azt Szabó Katalin, a Dunakeszi 
Programiroda vezetője – korábbi értesülé-
seinket megerősítve - elmondta, az óvodá-
sok korcsolya oktatását többek között azért 
is támogatja az önkormányzat, mert idén 
létesítenek először jégpályát Dunakeszi fő-
terén, melyen 2015. november 28-tól 2016. 
január 31-ig korcsolyázhat a város apraja-
nagyja. – A korcsolyaoktatás iránt olyan 
jelentős az érdeklődés, hogy sajnos néhány 
óvodás csoport számára „csak” a jövő év 
elején tudjuk biztosítani a díjmentes okta-
tást – tette hozzá Szabó Katalin, aki beszá-
molt arról is, hogy a Dózsa György főtéren 
november 14-én kezdik a jégpálya építését 
a szakemberek.

A 15x30 méteres jégpályán délelőttön-
ként az óvodások és általános iskolák alsó, 
és felső tagozatos diákjai díjmentesen kor-
csolyázhatnak a tanóra keretében. Délután 
pedig a nagyobb diákok és felnőttek hó-

dolhatnak majd kedvenc sportjuknak, a 
korcsolyázásnak. 

A patinás főtér közepén létesülő jégpá-
lyát az Adventi vásár igényesen kiépített 
hangulatos faházikói ölelik majd körbe a 
forrón párolgó finom teák illatfelhőjébe 
burkolódzva. 

Szabó Katalin az adventi vásár hely-
színének változásáról elmondta; a színes 
programokat kínáló, nagyon sok embert 
vonzó rendezvény „kinőtte” a Barátság úti 
Casalgrande teret. Az új helyszínnel, a kul-
turális programok gazdagságával szeret-
nének még több embernek örömet szerez-
ni a meghitt ünnepi hangulattal.  

Az ötéves Dunakeszi Programiroda ve-
zetője azt is elárulta, hogy Dunakeszi leg-
nagyobb közösségi terén együtt ünnepli 
majd a város a szilvesztert is, melynek szó-
rakoztató programjairól hamarosan tájé-
koztatják a lakosságot. Reményeik szerint 
egy jó hangulatú rendezvénnyel búcsúz-
tatják majd az óévet, s együtt köszöntik az 
újesztendőt. 

B. Szentmártoni

A Dózsa György főtéren szilveszterkor 
is együtt ünnepel a város 
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Márton-napi libalakoma
"aki márton-napján libát nem eszik, az egész éVben éhe-
zik." - tartja a néphit. réGen úGy tartották, minél többet 
esznek-isznak ilyenkor, annál több erőt és eGészséGet 
"szívnak" maGukba jövő évre. manapsáG ezen - november 
11.-, s az ezt meGelőző a napokon, haGyománnyá vált a kü-
lönféle libahús ételek készítése, foGyasztása. az étter-
mek országszerte borkóstolóVal egybekÖtÖtt, speCiális 
márton-napi foGásokkal várják vendéGeiket. 

Szent Mártont, a közép-
kor egyik legnépszerűbb 
szentjét példaértékű éle-

te miatt avatták szentté. A IV. 
században szombathely kör-
nyékén született. Mártont jó-

lelkűsége, felebaráti szeretete, 
a betegek és a szegények irán-
ti részvéte, egyszerű életmódja 
miatt a katonák, a koldusok és 
számos mesterség védőszentje-
ként is tisztelték.

Libacomb aszalt szilvával
Hozzávalók: 
4 db libacomb, 20 dkg vegyes zöldség, 2 db nagy 
alma, 4 gerezd fokhagyma, olaj, só, bors, majoranna. 
A mártáshoz: 20-25 szem aszalt szilva, 5 dkg vaj, 1 dl 
vörösbor, 2 evőkanál cukor

Elkészítés: 
A libacombokat sózzuk, borsozzuk, majd szórjuk 
meg a majorannával. A tepsibe rakott libacombok 
mellé tegyük a szeletekre vágott almát, zöldséget, és 
fokhagymát; kevés olajat, és vizet is öntsünk rá. Kö-
zepesen meleg sütőben, alufólia alatt 1 órán át pu-
hára pároljuk, majd a fóliát levéve pecsenyére sütjük.
Az aszalt szilvát fél órára áztassuk langyos víz-
be. Egy serpenyőben, a vajon két evőkanál cukrot 
karamellizáljunk, majd adjuk hozzá a lecsepegtetett 
szilvát, és engedjük fel vörösborral. Rövid ideig tartó 
párolással érleljük össze az ízeket.
Az almás, fűszeres zöldségágyon sült libacomb bur-
gonyapürével, és aszalt szilvás mártással pompás 
Márton-napi fogás!

Márton napi Új borokkal várjuk vásárlóinkat!
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Matyóka Zoltán

A hűséges Kinizsi Ultrák egy csoportja

Lámpi Tibor edző 
és játékosai

HA DUNAKESZI, AKKOR FUTSAL IS
úGy Gondoljuk, hoGy a fenti szloGen iGaznak mondható, hiszen városunkban meGkerülhetetlen a 
futsal, ha sportról beszélünk. minteGy öt éve, hoGy néhány futballt szerető fiatalember meGalapí-
totta a dunakeszi kinizsi futsal klubot. az alapító taG többek között szíjjártó péter, szikora levente, 
monspart lászló, benkő szilárd, fehér zsolt, akik közül vannak, akik méG most is játszanak. de vannak, 
akik már abbahaGyták a futsalt, de az eGyesület él tovább. 

A hétvégi Kinizsi – Vác rang-
adó előtt alatt kérdeztük 
Matyóka Zoltánt, a Kinizsi 

Futsal elnökét a klub jelenlegi hely-
zetéről, terveiről.

 - A korábbi sikeres NB 2-es és NB 
1-es bajnoki évek után volt egy ke-
vésbé sikeres próbálkozás a Rába 
ETO-val való együttműködésre. Be-
láttuk, hogy ez nem járható út szá-
munkra, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy milyen szurkolói bá-

zis alakult ki a csapat körül az elmúlt 
években. Nem hagyhattuk őket sem 
cserben, ezért nyáron eldöntöttük, 
hogy újraépítjük a klubot, és meg-
próbáljuk visszahozni a korábbi évek 
hangulatát a Radnóti Gimnázium 
sportcsarnokában.

 Amikor átgondoltuk a rövidtávú 
terveinket, két fontos célt határoz-
tunk meg magunk számára. 

Egyrészt visszahozni a szurkolókat 

a mérkőzésekre, gondolok itt első-
sorban a hazaiakra. Ezeken a mecs-
cseken ki kell szolgálnunk a dunake-
szi győzelemre szomjazó rajongókat, 
és ezt főleg helyi kötődésű, lakosú fi-
atalokkal kiegészített csapattal sze-
retnénk megtenni. Az elmúlt néhány 
hazai mérkőzés a bizonyíték rá, hogy 
jó úton járunk, hiszen minden mér-
kőzést szinte telt ház előtt játszunk. 
Minden egyes mérkőzés jó szabad-
idős program a fiatal és közép kor-
osztály, de az idősebbek számára is. 
Itt kell köszönetet mondanom az is-
mét velünk lélegző Kinizsi Ultrák-
nak, és a pomponos lányoknak, akik 
nélkül ma már elképzelhetetlen mér-
kőzés a Radnótiban.

A másik, még ennél is fontosabb 
feladatunk az utánpótlás kérdés keze-
lése. Büszkén mondhatjuk, hogy több 
mint százhúsz gyerekünk van folya-
matosan, ami tekintélyes szám. Az 
ovifocisoktól kezdve az U20-ig min-
den korosztályban foglalkozunk gye-
rekekkel. Az utánpótlás szekciónak a 
felelőse Lámpi Tibor, aki ezer szállal 

kötődik Dunakeszihez. A mennyiség 
adott, ezért most a minőségi mun-
ka felé szeretnénk lépni. Ennek egyik 
fontos eleme, hogy megállapodtunk 
Sito Riverával, hogy folyamatos szak-
mai segítséget kapunk tőle az edzők 
felkészítésében, de a fiatalok gyakor-
lati oktatásában is. Természetesen 
csak az utánpótláskorú csapatoknál 
vesszük igénybe a nemzetközi szakte-
kintély segítségét. 

Nem titok, hogy erősíteni szeret-
nénk az utánpótlás edzői stábot, 
akár személycserékkel is. Mindez a 
gyerekek érdekében történik, és sze-
retnénk elérni, hogy rang legyen a 
Kinizsi stábjában dolgozni.

Már most azon dolgozunk, hogy 
a téli szünetben a száraz hétközna-
pi edzéseket frissítendő, minél több 
nemzetközi tornára eljuttassuk a te-
hetséges fiataljainkat.

Jómagam is segítséget kaptam a 
klub operatív vezetésében, szervezési 
munkájában Kasza János személyé-
ben. Jani bácsi 18 MLSZ-es év után 
a Kinizsit segíti hatalmas rutinjával, 
kapcsolati tőkéjével. Talán monda-
nom sem kell, hogy ő is tősgyökeres-
nek mondható dunakeszi lakos.

Fontos lépésnek tartjuk a közel-
jövőben a Dunakeszi Kinizsi nagy-
pályás csapatával való együttműkö-
dés kialakítását. Jó úton haladunk a 
szakmai egyeztetésekben Temesvá-
ri úrékkal. Természetesen mindez az 
utánpótlás korú játékosokra vonat-
kozna. Reményeink szerint a közel-
jövőben már pontos megállapodá-
sokról is be tudunk számolni.

Úgy gondolom, hogy jó úton já-
runk, és ehhez nem tudom eléggé 
megköszönni, az egyesületünket se-
gítő szponzorok, támogatók segítsé-
gét, mert a reklámot idézve: mindez 
nélkülük nem jöhetne létre. Na igen, 
mellékesen mondva a beszélgetésünk 
közben a Kinizsi 3-3-as igazságosnak 
mondható mérkőzést játszott a Váccal.

A szerk.
Fotó: Simonffy Norbert 

és KesziPress
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gokart

Búcsú a Népstadiontól

Dallos Zsófia

Dunakeszi lovas klub 
az országos lista élén 

Farkas Csaba megvédte 
bajnoki címét

Az egykori világcsúcstartó visszaemlékezése
sikeres Versenyszezont tuDhat maga mÖgÖtt a Dunakeszi 
Xenophon loVas klub utánpótlás Csapata, Valamint a há-
romszoros maGyar bajnok,  viláG kupa forduló Győztes 
dallos zsófia.

a 13 éVes farkas Csaba a raDnóti miklós gimnázium tanu-
lója, aki immár hat éve Gokartozik. a busai racinG team 
Csapat tagjaként a tavaly kivívott bajnoki címet idén is 
megnyerte a juniorok kÖzÖtt az m-kart raCing Verseny 
sorozatban. 

béres ernő július 28-án töltötte be 88 életévét, 75 évvel 
ezelőtt vácon piaristaként futotta élete első mezei ver-
senyét, ma is aktív atlétikai versenybíró. elmondhatja, 
hoGy a népstadion születésekor és 62 év után zárásakor 
is ott volt az eGykori viláGcsúcstartó atléta.

Hosszabb kihagyás után 
sikeresen zárta az évet 
a díjlovagló válogatott 

tagja Dallos Zsófia, aki a fóti 
Magyar Lovasterápia Szövet-
ség Díjlovas versenyén Szept-
ember 25-27. között öt 1. és egy 
2. helyezésével a verseny leg-
eredményesebb lovasa lett. 

A szlovákiai Pezinokban a 4 
ország (Ausztria, Csehország, 
Szlovákia és Magyarország) 
Donau Bohemia Trophy ver-
senysorozatának döntőjén ok-
tóber 2-4. között a Közép osz-
tályban Lohengrin nevű lová-
val második helyen végzett, 
a Nehéz osztályban Central 
Casino Cantor nevű lovával 
pedig egy 1. és két 2. helyezést 
ért el. 

A Pátyon október 24-25. kö-
zött megrendezett U25 bajnok-
ságban is nagy sikerrel sze-
repeltek a Klub versenyzői: 
Az U25 csapatbajnokságban 
aranyérmet szerzett a Bodnár 
Robin Kadosa, Gálfi Antónia 
és Kornis Krisztina összeállítá-
sú csapat.

Az U25 egyéni bajnokságban 

aranyérmes Kornis Krisztina 
Makro nevű lovával, ezüstér-
mes László Viktória Dalia nevű 
lovával.

Az U21 egyéni bajnokság-
ban aranyérmes Gálfi Antónia 
Haevens Dark Lady nevű lová-
val, ezüstérmes Bodnár Robin 
Kadosa His Royality nevű lo-
vával.

Az összesített országos 
rangsort magasan vezeti a 
Xenophon Lovas Klub.

- Az idei hét fordulóban 
szerzett helyezései alapján, 
fiam nagy fölénnyel megvéd-
te tavalyi bajnoki címét, aki 
már most elkezdte az erőnlé-

ti edzéseket, hogy jövőre is si-
keresen szerepeljen – mondta 
fiatal versenyző édesapja. 

- A Busai Racing Team csa-
pata Magyarországon, egye-
dülálló módon egyesült a HF 
Racing Team formula autós 
csapattal. A jövőben szeret-
nénk létrehozni egy akadé-
miát, melynek segítségével a 
tehetséges fiatalok eljuthat-
nának csapaton belül a go-
kartozástól a formulaautós 
versenyzésig – hallhattuk a 
dicséretes terveket.

- Természetesen Csaba to-
vábbra is a gokartra összpon-
tosít, de mellette szeretnénk 
jövőre kipróbálni az FRT-t, 
és a szlalom versenyzést is – 
mondta a büszke apa.

S. L. – V. I.

A Népstadion 1953. au-
gusztus 20-án nyitotta 
meg kapuit. Ezen a na-

pon rendezték meg a Magyar-
ország-Norvégia atlétikai csa-
patversenyt, s itt 1500 méte-
ren Rózsavölgyi István és Béres 
Ernő futott, akik így is értek a 
célba. 

1953. szeptember 23-án a 
Népstadionban 4x1500 mé-
teres váltónk világcsúcsot fu-
tott, az alábbi összeállítás-
ban: Garay-Béres-Rózsavölgyi-
Iharos. Sajnos az egykori kivá-
lóságok közül már csak Béres 
Ernő él.

2015. október 5-én bú-
csúztatták, több mint tíz-
ezer néző előtt a Népstadi-

ont, a mai Puskás stadiont.  
- Erre az alkalomra felkértek, 
hogy mint a nagy csapat utol-
só élő tagja fussak 400 métert, 
megtettem, a közönség lelkes 
biztatása mellett.  Nagy és fe-
lejthetetlen, egy életre szóló él-
mény, Isten ajándéka volt! – 
mondta Béres Ernő.

Gratulálunk!        
Solymosi László

ÉV VÉGÉN IS KÖSZÖNTSE PARTNEREIT 
LAPJAINKON KERESZTÜL IS!

Ezen felületek árai megegyeznek a hirdetési 
felületek tarifáival, melyekről, valamint 
a megjelenési időpontokról tájékozódhat 
a www.dunakanyarregio.hu 
internetes portálon. 
Tel.: +36 30 342 80 32
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dunakeszi vasutas utánpótlás labdarúGó csapatai szép eredményeket értek el az elmúlt időszakban.  a két 
fiatal edző, a 34 éves dizmatsek emil és a 37 éves mikessy xavér büszkén mesélnek sikereikről. szakmai mun-
kájukat dicséri, hoGy fiatal játékosaik közül az évek során, sokan a felnőttek között is jól teljesítenek. a két 
edző hosszú évek át erősítette játékosként a vasutas felnőtt csapatát. 

labDarúgás

Vasutas utánpótlás sikerei: 
U 15 arany, U 14 évesek ezüstérmesek

A Bajnokok Tornája győztes U 15 együttes és a két "sikerkovács" edző Az U 14 csapat játékosai és a két edző

Mikessy Xavér játékos-
ként 2005-ben igazolt 
a Vasutashoz, mely-

ben megszűnéséig szerepelt, de 
már aktív futballista korában 
is irányította a fiatal labdarú-
gó „palánták” edzéseit. - Bol-
dogan mondhatom, hogy két 
éve az U 15 éves csapatom, baj-
nokin nem kapott ki. A 2014-
2015. évi bajnokságban a Pest 
megyei Északi csoportban sze-
replő együttesem 21 győzelmet 
ért el, 225 gólt lőtt és mindösz-
sze 15-ször találtak kapunk-
ba az ellenfelek. A csapat re-
mek teljesítményével 63 pontot 
szerzett.  A legeredményesebb 
játékosaim: Horváth Kálmán 
56, Kurucz Levente Gábor 50, 
Horváth Henrik 30 gólt lőttek. 

A legnagyobb arányú győzel-
münk Galgagyörk ellen 23-0, 
a Kinizsi ellen is sikerült a he-
lyi rangadón 18-0-ra nyernünk 
– mondta elégedetten a fiatal 
edző, aki beszámolt az U 15 
évesek megyei bajnokok torná-
járól is. 

- Az U 14 és U 15 évesek baj-
noki tornáját sajnos egy hétvé-
gére tették, s ráadásul a Vasutas 
mind a kettőben érintett volt. 
Jelentős átfedés volt a két játé-
koskeretben, de az is nehézsé-
get okozott az örömben, hogy 
több labdarúgónk Debrecen-
ben a Diákolimpia Országos 
döntőjében szerepelt a Bárdos 
Lajos Iskola csapatában. Végül 
is minden jóra fordult, hiszen 
Gyál ellen 1-1-es döntetlent ját-

szottunk, Százhalombatta csa-
patát 2-1 legyőzve megnyer-
tük a bajnokok tornáját. A já-
tékosaimat külön dicséret ille-
ti, hogy fáradtan is megnyerték 
„mi BL-ünket” – hangzottak 
Mikessy Xavér elismerő szavai.

Dizmatsek Emil csapata is 
remek eredménnyel büszkél-
kedhet, hiszen az U 14 évesek 
2014-2015 évi Pest megyei baj-
nokság Északi csoportjában 
veretlenül lett első. - Csapatom 
12 győzelmet ért el, 103 lőtt gól 
mellett csak 14-et kapott, ami-
vel 36 pontot gyűjtöttünk. A 
legjobb góllövőim: Fenyő Ben-
jámin és Király Gábor 19-19 
góllal. A legnagyobb győzel-
met, Sződliget ellen értük el 
25-1. A megyei bajnokságban 

együttesem két éve veretlen! – 
hangzott a tájékoztatás.  

Dizmatsek Emil U 14 csapa-
ta első alkalommal vett részt a 
bajnokok tornáján, melyet Al-
sónémedin rendeztek. Ők is 
nehéz helyzetben voltak, mivel 
az U 15 évesek bajnokok torná-
jával és a debreceni Diákolim-
pia országos döntőjével egy 
időben kellett pályára lépniük. 

- Törökbálint elleni 2-0-ás 
győzelem után, Aranyszarvas 
SE-vel 0-0-s döntetlen szüle-
tett. A döntőben Pásztó csa-
patától 2-0 kikaptunk, és így 
a második helyen végeztünk, 
amire büszkék vagyunk – 
mondta Dizmatsek Emil edző. 

Solymosi - Vetési
Fotó: Zahorecz Adorján
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 "B" kategóriás 
jogosítvánnyal, fémipari 
szakmai ismeretekkel 

rendelkező munkatársat 
keresünk gondnoki 

karbantartói munkakörbe 
Dunakeszi munkahelyre. 

(lehet nyugdíjas is)
Jelentkezni lehet a 
06-30-9342-076-os 

telefonszámon.

KölTöZTETéS,  
MinDEnnEMű 

áruFuvAroZáS, 
AuTóSZállíTáS  

éS MEnTéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

Téli-nyári
gumi csere!

Év eleji sikerek a röplabdában
a dunakeszi kőrösi-Gdse röplabdásai az idén is hamar 
kezdték a szezont. minden korosztály már auGusztusban 
elkezdte a felkészülését. 

A Botos röpsuli mini korosztályos csapata a Budapesti Röp-
labda Szövetség felkészülési tornáin vesz részt ebben az 
évben is. Az elsőt Budapesten október 4-én az MTK csa-

pata rendezte, az "A" csapatunk bronzérmet szerzett, "B" csapa-
tunk a 10. helyen végzett. Október 18-án a szezon második for-
dulóját bonyolították itt, Dunakeszin. A Kőrösi tornatermében 
21 csapat mérte össze tudását délelőtt és délután. Mindkét csa-
patunk a délutáni szakaszban mérettette meg magát. Hatalmas 
küzdelmek és nagy jó hangulat jellemezte az egész napot az iskola 
tornatermében. A végeredmény a B csapatunk a 7. helyet tudhatta 
magáénak. Számunkra a torna csúcspontjaként az A csapatunk a 
megnyerte a tornát. Nem kívánhat edző ennél többet, minthogy a 
csapata hazai pályán nyertesként kerüljön ki a nemes versengés-
ből. Szép volt lányok, gratulálunk, csak így tovább!

Görög Hajnalka edző

Apróhirdetés

• Szőnyegtisztítás 10 m2 felett (akár több da-
rab is lehet) háztól házig 1000 FT/m2, 10 m2 

alatt 1300Ft/m2. Tel.: 06-30-296-1771

2015-ben is tisztelje meg hirdetéseivel a régió 
legnagyobb példányszámú és legolvasottabb 

színes közéleti lapját, 
a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 31 000 példányban.
dunakanyarregio.hu
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Bronzérem a Kőrösi röplabda kupán

Nagy Károly 
labdarúgó 
emlékére

idén az őszi szünet véGén, szombaton rendeztük meG Gyermek 
csapatunk számára a kőrösi kupát. öt klub nyolc csapata fo-
Gadta el meGhívásunkat, köztük az mtk és a tatabánya 2 csa-
pattal érkezett, a Gödöllő, az ute, a lőrinc és a Gdse-kőrösi 
eGy-eGy csapattal képviselte maGát a tornán. 

a napokban, nyolCVan éVes korában 
elhunyt nagy károly, a Dunakeszi 
magyarság és az újpesti Dózsa egy-
kori maGyar bajnok labdarúGója. 

A torna két csoportban a csoportmérkőzésekkel kezdődött, mely-
ben lányaink könnyedén nyertek Gödöllő és Tatabánya B csapa-
ta ellen. Az MTK  A csapata ellen  2 nagyon szoros szettben ma-

radtunk alul (19:21;18:21), így csoport másodikak lettünk. Következett a 
keresztjáték a döntőbe jutásért az UTE ellen. Ezt a meccset 2:0-ra elvesz-
tettük, így végül a bronzéremért játszhattunk az MTK B ellen. Nagy volt 
a tét, érmet nyerni hazai tornán, ez volt a cél. A lányoknak helyén volt a 
szívük és az eszük. Okosan, fegyelmezetten játszottunk, az első szettet 
25:22-re, míg a 2. szettet már nehezebben, de 27:25-re hoztuk. Örülhet-
tünk a végén, ahogy a 3. helyen végeztünk a tornán. A csapatot dicséret 
illeti, gratulálok lányok!  Oláhné Szűcs Katalin

Nagy Károly a Pest 
megyei Mendén 
született 1936-

ban. Édesapja a dunake-
szi Járműjavítóban kapott 
munkát, így a család a 
Műhelytelepre költözött. 
Károly – bátyjával, Tiborral 
együtt – a Járműjavító csapatában, a Ma-
gyarságban kezdett futballozni, s közép-
iskolai tanulmányai mellett végigjárta a 
klub korosztályos csapatait. Az érettsé-
gi megszerzése után bevonult, s a sorka-
tonai szolgálatát töltő, kiváló képességű 
„Magyi” játékosra szemet vetett az Új-
pesti Dózsa. 1957 tavaszán mutatkozott 
be a lila-fehérek kezdőcsapatában, jobb-
szélsőként. 1958-ban az utánpótlás válo-
gatottnál is felfigyeltek rá, melyben több-
ször is pályára lépett. Tagja volt az új-
pestiek – Szusza Ferenc, Göröcs János és 
Várhidi Pál által fémjelzett – 1959-60-as 
idényben bajnokságot nyert csapatának. 
Az Újpestben öt idény alatt 65 bajnoki 
mérkőzésen 8 gólt szerzett. Sportpálya-
futását azonban fiatalon, 1961-ben befe-
jezte, hisz a 25 éves fiatalember a belügy-
minisztériumban kapott felelős beosz-
tást, a nyomrögzítők vezetője lett. Házas-
ságkötése után elköltözött Dunakesziről, 
feleségével Budapesten találtak otthonra. 
Nagy Károlyt a fővárosban és Dunake-
szin élő rokonság mellett az újpesti lab-
darúgócsalád is gyászolja.  

Lőrincz Róbert
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