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A főtéren: Csoma Attila, Szabó József, Szabóné Ónodi Valéria, 
Böjte Csaba atya, Dióssi Csaba

November 29-éN délutáN duNakeszi polgárai az első ad-
venti gyertya meggyújtásakor zsúfolásig megtöltötték 
a város főterét, ahol már a felemelő pillaNatok előtt is 
az üNNepi várakozás meghitt haNgulatához méltó prog-
ramok várták a város apraját-Nagyját, akiket köszön-
tött Böjte CsaBa atya is.  

A Városháza főbejára-
tánál elhelyezett ha-
talmas adventi ko-
szorún az első gyer-

tyát a Játszóház Óvoda kis ovisai 
gyújtották meg vasárnap délután 
négy órakor, akik egyébként a 
színpadon - a Szent Mihály és 
Szent Imre templom gyülekeze-
tének tagjaihoz hasonlóan – ked-
ves műsorral köszöntötték a kö-
zönségét. Az ünneplőkkel meg-
osztotta gondolatait Kozsuch 
Zsolt és Kecskés Attila plébá-
nos is. 

Hat óra előtt pár perccel meg-
érkezett Böjte Csaba atya, akit 
Dióssi Csaba polgármester és 
Szabó József önkormányzati ta-
nácsnok, a körzet önkormány-
zati képviselője fogadott. Böjte 
atya miután köszöntette a Dózsa 
György téren városunk lakóit, a 
József Attila Művelődési Köz-
pontban folytatta programját, 
ahol Adventi lélekhangoló elő-
adása iránt olyan nagy volt az ér-
deklődés, hogy hely hiány miatt 
a helyszínen sokan már nem tud-
tak jegyet vásárolni. A Panorá-
ma Világklub Dunakeszi Szer-
vezete meghívására városunk-
ba látogató, nagy tiszteletnek ör-
vendő ferences rendi szerzetest 
a szervezet országos elnöke, dr. 
Tanka László és Szórád Károly, 
a dunakeszi klub elnöke köszön-
tötte. Az óriási érdeklődéssel kí-
sért előadás - és Fekete Nándor 
orgonaművész vastapssal foga-
dott műsora - előtt Böjte Csaba 
atya meggyújtotta az adventi ko-
szorún az első gyertyát. 

A városi önkormányzat nevé-
ben Szabó József méltatta Böjte 
atyát, akinek példás életútjáról 
szeretettel és elismeréssel be-
szélt. Elmondta, hogy Dunake-
szi lakói és vállalkozói közül 
többen is segítik a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány dicséretes te-
vékenységét. Néhány éve pedig, 
a Szovátán működő Otthon la-
kói közül fogadnak itt nyara-
ló gyermekeket dunakeszi csa-
ládok. A tábor szervezésének és 
lebonyolításának oroszlánrészét 
a Gyártelepi Jézus Szíve Plé-
bánia néhány lelkes tagja vál-
lalja magára – mondta a képvi-
selő, aki külön is megköszönte 
Augusztin Gusztávné segítségét. 
- Idén nyáron mi is vendéglátó 
család voltunk, és a gyerekekkel 
töltött egy hét, a sok beszélge-
tés, a közös élmények közvetle-
nül is láthatóvá tették számom-
ra az emberfeletti, ugyanakkor 
szép munkát, amit Böjte Csaba 
atya és munkatársai végeznek. 
Hiszen gyermekek nevelésénél, 
emberré formálásánál nagyobb, 
örömtelibb kihívás - vélemé-
nyem szerint – nincs az életben 
– jelentette ki Szabó József.

A meghitt hangulatú esten 
a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány elnöke szokásához híven 
sok megélt példázaton keresz-
tül hangolta és vezette hallgató-
ságát a szeretet útjára és útján. 
Az emberiséget sújtó nyomorú-
ság enyhítése, a család nélkül 
élő 150 millió gyermek sorsának 
jobbítása, a globalizációval tár-
suló gondok megoldása, a terro-

rizmus felszámolása érdekében 
kendőzetlenül szembe kell néz-
ni a valósággal – hangsúlyoz-
ta Böjte atya, aki szerint a tisz-
ta, őszinte szavakat szomjúhoz-
za a világ. De van remény, van 
megoldás – jelentette ki, hiszen 
kétezer évvel ezelőtt is volt. Is-
ten válasza egy gyermek volt – 
tette hozzá, majd azzal folytat-
ta: A mai kor Kárpát-medencei 
problémáira is gyermekáldás a 
válasz. Több mint ötezer gyere-
ket fogadott be 22 év alatt. Meg-
éri  befogadni őket, mert gaz-
dagabb lesz az ember – mond-
ta elérzékenyülve. Böjte atya ki-

emelte, milyen megható büszke 
érzés kerítette, keríti hatalmába, 
amikor az árva és nehézsorsú 
gyermekekkel együtt ebédel, és 
az imádkozást követően leülhet 
az asztalfőre és rácsodálkozhat 
a reá bízottakra! Mint mondta, 

a családban a férfiak ugyanilyen 
örömmel élhetik meg családfői 
szerepüket. Bíztatta a magyar 
apákat, legyenek büszkék, hogy 
a családfői feladatokat rájuk bíz-
ta a Jóisten. Vállalják, szeres-
sék, óvják családjaikat, s mer-
jenek a családfői székbe ülni, 
merjenek gyereket vállalni! – 
mondta. Böjte Csaba szenvedé-
lyes hangon bátorította hallga-
tóságát, hogy merjenek nagylel-
kű lenni, nyújtsanak segítő kezet 
embertársaiknak, fogjanak ösz-
sze a problémák megoldásáért. 
– Hiszem, hogy együtt sikerül! 
Merjünk a szeretet mellett dön-

teni, s akkor hiszem, hogy nem 
hiába égnek az adventi gyertyák 
– adott reményt a ferences szer-
zetes. 

Vetési Imre
Fotó: Keszi Press és 

Vörös István

Böjte atya: Merjünk a 
szeretet mellett dönteni
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adveNt első vasárNapja miNdig külöNlegesebb, miNt az eszteNdő többi piheNőNapja. elkezdődik a várakozás, a felké-
szülés a legszebb, legbeNsőségesebb üNNepre, a megváltó születéséNek üNNepére. s elkezdődik a felkészülés a sze-
retteiNk körébeN megüNNeplő karácsoNyra, Nem csupáN ajáNdékok beszerzésével, haNem azzal a lelket meleNgető 
érzéssel, hogy az együttlét öröme töltheti be szívüNket. 

DUNAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA ÉS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
NEVÉBEN MEGHITT 
KARÁCSONYI ÜNNEPET, 
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDOT 
KÍVÁN A VÁROS VALAMENNYI 
POLGÁRÁNAK 
DR. MOLNÁR GYÖRGY JEGYZO, 
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER 
ÉS ERDÉSZ ZOLTÁN 
ALPOLGÁRMESTER

"

"

És az első vasárnap a ko-
szorún lévő három lila 
és egy rózsaszín gyer-
tya közül fellobbant az 

első lángocska a hit lila gyertyá-
ján. Aztán jön majd a követke-
ző három vasárnap, és felfény-
lik a remény, a rózsaszín szere-
tet, végül az öröm, a beteljesülés 
fényessége.

Szép kórusmuzsikával és 
hangszeres játékkal köszöntöt-
te november 29-én az Adventet a 
külsőleg szépen megújult Gyár-
telepi Jézus Szíve templomban 
megrendezett, gyertyagyújtás-
sal egybekötött zenei áhitat va-
lamennyi résztvevője. Az immár 
17. alkalommal, Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata támogatásá-
val megrendezett koncert kezde-
tén Somogyi Sándorné emlékez-
tetett arra, hogy a katolikus egy-
ház a IV. században vezette be a 
karácsony előtti négy hét, a „kis 
böjt”, a lélek tisztulásának idő-
szakát. 

Diósi Tamás orgonamű-
vész Bach „Non con den heiden 
heiband” című művének meg-
szóltatásával vette kezdetét a 

koncert. Majd az „Ébredj ember 
mély álmodból” kezdetű adven-
ti ének elhangzása közben Arany 
Éva és Finta Zsolt, a Szent János 
Bogár Társulat képviseletében 
meggyújtotta az első gyertyát. 
Ugyancsak Bach művet szólalta-
tott meg a Budapestről érkezett 
Musica Equinoctis Kamarakó-
rus Tóth-Cseri Marica vezényle-
tével. Szintén Bach mű, a G-moll 
szvit részlete hangzott el a Du-
nakeszi Farkas Ferenc Művésze-
ti Iskola tanára, Madarász József 
gitárjátékával.  

A Szent Mihály Templom kó-
rusa előadásában az ünnepkör-
höz kapcsolódó műveket hall-
hattunk Szabó Gábor vezetésé-
vel, aki a koncert folyamán or-
gonán egy Ave Maria átiratot is 
eljátszott.

A Servite Ökumenikus Kó-
rus Dr. Gyombolainé Kindler 
Edit vezényletével két Bárdos 
Lajos művet, majd Gustav Holst 
„Hosszú, hűvös tél volt” című 
művet adott elő Dr. Gyombolai 
Pál szövegével.

A templom énekkara, a 
Harmonia Sacra Szakáll László-

né dirigálásával egy IV. száza-
di legősibb Szent Ambrus him-
nuszt, majd Arcadelt Ave Mari-
áját énekelte el. 

November 22-én emlékeztek 
meg Szent Cecíliáról, az egyhá-
zi zene védelmezőjéről. Ebből 
az alkalomból köszöntötte Sze-
pes Béla, az egyháztanács elnö-
ke a jelen lévő Dr. Lányi Cecí-
liát, a templomépítő Lányi Fe-
renc unokáját, az egyházközség 
egyik mecénását.

A négy kórus közös előadása 
zárta a zenei áhitatot egy zsol-

tár, majd Händel Messiás című 
oratóriuma egy részletével. 
Szádoczky Károly kanonok, plé-
bános, a koncert fővédnöke ün-
nepi gondolatai sorában szólt ar-
ról, hogy négyezer éves várako-
zás után kétezer éve érkezett el 
a megváltó Jézus Krisztus, az ő 
születését ünnepeljük. A vára-
kozást gazdagította szép zenei 
áhitat, s azt kívánta, hogy hoz-
zon az Advent mindenkinek lel-
ki békét, megnyugvást.

Katona M. István
A szerző felvétele

Adventi zenei áhitat és gyertyagyújtás
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI:
Dunakeszi Város Képviselő-testülete november 30-ai 
rendkívüli ülésen hozott egyhangú döntésével eltörölte 
a háziorvosok, fogorvosok, védőnők helyi iparűzési 
adóját, akik vállalkozóként folytatják tevékenységüket, 
így jövőre nem kell iparűzési adót fizetniük. Az ön-
kormányzat ezen döntésével vállalta, hogy 2016-ban 
mintegy 6 millió forinttal kevesebb bevétele származik 
iparűzési adóból. 

A képviselő-testület döntött arról is, hogy január 
elsejétől már lehetőség lesz elektronikus úton is beval-
lani a vállalkozásoknak az iparűzési adót, ahogyan azt 
több, állami adó kapcsán is teszik már évek óta.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatás a 2000. évben született gyermekekre kötött Groupama Generáció 
tőkemegtakarítási életbiztosítási szerződés hozamának változásáról szóló 
tájékoztató átvételéről

TISZTELT SZÜLŐK!
Dunakeszi Város Önkormányzata a 2000. évben született, Dunakeszin bejelen-
tett lakóhellyel rendelkező gyermekekre Generáció Tőke-megtakarítási Életbi-
ztosítást kötött. Az életbiztosítás hozamának alakulását tartalmazó tájékoztató 
minden évben az Önkormányzat nevére kerül kiküldésre.

Kérem a Tisztelt Érintett Szülőket, hogy ügyfélfogadási időben szíveskedjen-
ek a tájékoztatókat átvenni. Az átvételhez az alábbi dokumentumokat feltétlenül 
hozzák magukkal: - gyermek születési anyakönyvi kivonata, - szülő személyi 
igazolványa, lakcím kártyája. Az átvétel helye: Dunakeszi Város Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Titkárság, Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00-17.30, Sz-
erda: 8.00-12.00 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00, 

Dr. Molnár György sk.
Dunakeszi Város Jegyzője

Több pénz marad a lakosságnál
Új építményadó-koncepcióról döntött a képviselő-testület
az öNkormáNyzat képviselő-testülete November 30-ai üléséN megszavazta az új épít-
méNyadó-koNcepciót, melyNek alapjáN jaNuártól átalakul a kedvezméNyreNdszer, je-
leNtőseN egyszerűsödik az adóreNdelet, ráadásul töBB pénz marad a lakosoknál is.

Erre a változtatásra azért 
volt szükség, mert az 
eddigi sok szempont-
ból igazságos építmény-

adó kedvezményrendszert a Kú-
ria döntése értelmében a jövőben 
nem lehet alkalmazni. A Kúria ál-
lásfoglalása alapján az érintett ön-
kormányzatoknak szükséges át-
alakítaniuk az építményadókra vo-
natkozó kitételeket. Ezért töreke-
dett a városvezetés egy új, de akár 
a korábbinál kedvezőbb építmény-
adó rendelet megalkotására.  Az 
új koncepcióval a lakosság többsé-
gének csökkenni fog az építmény-
adója, ugyanakkor a kedvezmény-
rendszer átalakításával lesznek né-
hányan, akiknek pár ezer forinttal 
többet kell majd fizetniük. 

A képviselő-testület többsége 
határozottan támogatta az új adó-
koncepciót, a Jobbik helyi alap-
szervezetének képviselője, illet-
ve a testület balliberális képviselői 
azonban nem szavazták meg az új 
rendeletet, amely alapján több tíz-
millió forint marad Dunakeszi la-
kosainál a 2016-os évtől. Több ja-
vaslat is érkezett az ellenzéktől, vi-
szont mivel azok a kedvezmények 
korlátozására vonatkoztak, vagy el-
lentmondásban álltak a Kúria dön-
tésével, ezért nem kerültek elfoga-
dásra.

Az új adórendelet másik újdon-
sága, hogy figyelembe veszi az al-
bérletben élőket, és azokat a vál-
lalkozói tulajdonban lévő ingat-
lanokat, amelyeket magánszemé-
lyek lakásként használnak. Míg ők 

eddig nem tudták igénybe venni a 
kedvezményeket, az önkormányzat 
új rendelete ezt lehetővé teszi szá-
mukra.

A balliberális képviselők által 
benyújtott módosítási javaslat elle-
nezte az albérletben élőknek meg-
szavazott kedvezményt. Javaslatuk 
szerint a gyerekek után járó adó-
kedvezményt csak akkor lehetett 
volna igénybe venni, amennyiben 
a gyerekek szülei az adott építmény 
tulajdonosai – kizárva így a ked-
vezményekből azokat, akik esetleg 
a család másik tagjának tulajdoná-
ban álló ingatlanban élnek, példá-
ul nagyszülőknél. Azonban a testü-
let nem fogadta el Lukácsi Bálint és 
Radnóti Henrik javaslatát, így meg-
akadályozva, hogy megfosszák a 
kedvezménytől azokat a gyereke-
ket, akik nem a szüleik által tulaj-
donolt lakásban élnek – olvasható 
az önkormányzat tájékoztatójában.

Mit jelent számokban az új adó-
rendelet?

A nemzetgazdasági minisztéri-
um 1848 ft/m2-ben maximalizálta 
az építményadó mértékét. Duna-
keszin az eddigi években ennél jó-
val kevesebb, 800 ft/m2 volt az épít-
ményadó összege, amelyre további 
kedvezményeket lehetett igénybe 
venni. 2016. január 1-jétől viszont 
az eddigi 800 ft/m2 helyett 240 ft/
m2-ben lesz meghatározva az épít-
ményadó alapösszege, a kedvezmé-
nyek pedig az alábbiak szerint mó-
dosulnak.

• Gyermekkedvezmény: Az el-
tartott személyekre vonatkozó gye-

rekkedvezmény 0-18 éves korig au-
tomatikusan, 18-25 év között pedig 
nappali tagozatos hallgatói jogvi-
szony bemutatásával vehető igény-
be az alábbi mértékben:

• 1 gyermek – 20%
• 2 gyermek – 40%
• 3 gyermek – 60%
• 4 vagy annál több gyermek – 
   80%
• 50 %-os nyugdíjas kedvez-

mény: Eddig azokra az ingatlanok-
ra vonatkozóan lehetett nyugdíjas 
kedvezményt igénybe venni, ahol 
a bejelentett lakók legalább fele 
nyugdíjas. Az új rendszer szerint 
amennyiben a tulajdonosok között 
van legalább egy nyugdíjas, vagy ő 
haszonélvezője az ingatlannak, ak-
kor a tulajdonosi illetve haszon-
élvezeti hányadának megfelelően 

igénybe lehet venni a kedvezményt. 
A legjobban azok járhatnak, akik 
egyedül élnek, vagy ahol nagyobb 
a gyermekek illetve a nyugdíjasok 
aránya.

Azok járhatnak rosszul, ahol 
nincs gyermek, illetve nyugdíjas, 
vagy ahol jelentős a keresőképesek 
aránya.

Az új adórendelet másik újdon-
sága, hogy figyelembe veszi az al-
bérletben élőket, és azokat a vállal-
kozói tulajdonban lévő ingatlano-
kat, amelyeket magánszemélyek la-
kásként használnak. Míg ők eddig 
nem tudták igénybe venni a ked-
vezményeket, az önkormányzat új 
rendelete ezt lehetővé tenné szá-
mukra. A garázsokra vonatkozó 
négyzetméter ár továbbra is válto-
zatlan, 150 ft/m2 marad.
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Megújult a Klapka utca 
északi környezete

Negyvenhat 
új buszváró 

épül a városban

Négy összekötőút kapott aszfaltburkolatot

dunakeszi város önkormányzata az elmúlt öt évBen kiemelt fel-
adatkéNt kezelte a városi utak kiépítését, melyNek eredméNyekéNt 
szinte valamennyi földút szilárd Burkolatot kapott. a következő 
időszakbaN az utak javítására, felújítására és az olyaN kisebb ösz-
szekötő utak kiépítésére koNceNtrál, mint amilyenek novemBer vé-
gére elkészültek a klapka györgy utCa északi szakaszának BeCsat-
lakozásaként. 

dunakeszi város önkormányza-
ta a lakosság kulturált kiszol-
gálása, a város arculatáNak 
szebbé tétele érdekébeN a 2019 
őszéig tartó öNkormáNyzati cik-
lusbaN NegyveNhat autóbusz-
várót épít, illetve újít fel. 

Mint ismert, azáltal, hogy 
2013-ban leaszfaltozás-
ra került a város gyártele-

pi területén, a vasúttal párhuzamo-
san „futó” Klapka György utca - Tá-
bor utca és a Sólyom utcai aluljáró 
közötti - szakasza, újabb lehetősé-
get nyitott a 2. számú főút megköze-
lítéséhez. A gyártelepi vasútállomás 
környezetének fejlesztéseként ki-
épült egy P+R parkoló a Tábor utca 
és a Klapka György utca keresztező-
désében. Az itt élők és a közlekedők 
kényelmét szolgálja az állomás dunai 
oldalán is kiépített P+R parkoló a bi-
ciklitárolóval együtt.  

A Klapka utca kiépítésének létjo-
gosultságát és aktualitását jól bizo-
nyította az idei nyári időszak is, ami-
kor a gyártelepi vasúti aluljáró felújí-
tása miatt a Banktelepen, a Madách 
lakótelepen élők ezen az úton komo-
lyabb fennakadás nélkül érhették el a 
város dunai oldalát, a Dunakeszit át-
szelő 2. számú főutat.  

A közlekedési adatok jól mutatják, 
hogy a Madách úti lakóövezetben élők 
közül többen a Klapka György utcán 

keresztül közelítik meg a Sólyom ut-
cai és a Béke úti vasúti aluljárót, ám a 
Klapka utcára eddig csak két aszfalto-
zott utcán keresztül lehetetett felhajta-
ni. A városi önkormányzat „meghal-
lotta” az itt élők igényét, és négy össze-
kötő utat épített, melyek a Tábor út és 
a Madách Imre utca által határolt te-
rületet kapcsolják össze a Klapka utcá-
val. Az aszfaltburkolatot kapott utakat 
november végén adták át a forgalom-
nak, melynek eredményeként a koráb-
biaknál jóval jobban megoszlik a kör-
zet megnövekedett forgalma. Ezzel az 
eddigi két „átjárást” biztosító utcában 
lakók számára várhatóan enyhülni fog 
a forgalom.

Az útépítésekkel párhuzamosan 
természetesen a zöld felületek fejlesz-
tésére is figyelmet fordítottak a kör-
nyezett levegő minőségének megőr-
zése, javítása, a zajszint csökkentése 
érdekében. A megújult útszakaszon a 
járda mellett kiépítésre kerül a közvi-
lágítás is, melynek közbeszerzési eljá-
rása folyamatban van.

 (Vetési)
Fotó: KesziPress

Az idei esztendőben 15 autó-
buszváró készül el a Fő út 
mellett – többek között – a 

Városháza-Penny-Market, SZTK-
Kegyeleti Park, Béke út-Aradi Vér-
tanúk tere megállóban. Jövőre 16 
épül, 6 a Kossuth Lajos utcában, 9 
pedig a Fóti úton. 2017-től kezdő-
dően a helyi járatok megállóiban 
létesülnek új, esztétikus buszvá-
rók, még abban az évben 15, 2018-
ban 10, míg 2019-ben új autóbusz-
váró szolgálja majd az utazókö-
zönség kényelmét.

V.I.
Fotó: KesziPress

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.
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 

Mozgalmas időszak a város szá-
mára az ősz, s ez a körzetünk min-
dennapi életében is megmutat-
kozott, különösen sokan kerestek 
meg észrevételeikkel, problémá-
ikkal ebben a hónapban!

Sok jelzés érkezett a lehullott 
falevelek eltakarítását sürget-
ve, ezeket azonnal a megfelelő 
helyre továbbítottam, s kiemel-
ten kértem a cég illetékes ve-
zetőjét, hogy a lakótelep prob-
lémás pontjain mielőbb meg-
történjenek ezek! Nagyon se-
gítőkész, pozitív hozzáállást 
tapasztaltam, s ezt köszönöm a 
Közüzemi Kft. minden dolgozó-
jának!

Remélem Önök is ezt tapasz-
talták, amennyiben valahol ez 
még gondot okoz, kérem, jelez-
zék felém, s igyekszem további 
intézkedést kérni!

Nagyon sokan kerestek meg 
az Adventi Vásár ügyében, főleg 
idősek, hogy miért nem marad 
a Casalgrande téren? Magam is 
szomorkodom kissé, hogy ez a 
szép városi program már nem 
itt van a ’Lakótelep Szívében’, 
de érthető, hogy a város új főte-
re, szebb, nagyobb, és több le-
hetőséget kínál, s ráadásul a la-
kosság többségének könnyeb-
ben is megközelíthető. S azóta 
már az élet is igazolta, helyes 
volt ez a döntés, hisz az új hely-
színnek is nagy a sikere!

Kértem a műszaki kollégákat, 
hogy azért a mi terünk is kapja 
meg a díszkivilágítást, s ameny-
nyiben mód van rá egy kará-
csonyfa is kerüljön kihelyezésre!

Nagyon fontos tervezési fel-
adatok zajlanak a városházán, 
mely a mi életünket is erősen 
fogja befolyásolni! Ezek a jár-
daépítési tervek egyeztetése, il-

letve a városi közlekedési kon-
cepció kialakításának tervezé-
se. Mindkettőben folyamatosan 
részt veszek, s igyekszem az it-
teniek problémáit, javaslatait, 
tapasztalatait megosztani a ter-
vezőkkel, hogy minél jobb el-
képzelések szülessenek, s való-
suljanak meg minél hamarabb! 
Remélem ennek eredménye 
lesz majd, a jobb parkolási lehe-
tőség, a biztonságosabb közle-
kedés, és a szabályok betartásá-
nak javulása is!

A közelgő ünnepekre min-
denkinek aki a Lakótelep Szívé-

ben él, Nagyon Sok Boldogsá-
got, és Meghitt Ünnepeket kí-
vánok!

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 év végéhez közeledve szeretném né-
hány mondatban összefoglalni azokat az 
eredményeket, fejlesztéseket, amelyeket 
Dunakeszi Város Önkormányzata választó-
körzetünk területén 2015. évben sikeresen 
megvalósított.

Tavasszal került sor a gyártelepi vasútállo-
más mellett épült P+R parkoló műszaki át-
adás-átvételére és az elmúlt hónapban – 
kérésemre - megtörtént a parkoló zöld te-
rületeinek esztétikus kialakítása is. A nyár 
folyamán felújították a gyártelepi aluljáró 
útburkolatát és a csapadékvíz elvezető ros-
télyát, amelynek köszönhetően jelenleg hi-
bamentes, jó minőségű burkolaton lehet 
közlekedni az aluljáróban és környékén. 
Szintén a nyár folyamán került sor a Piros 
Óvoda udvarának, valamint a „Forfa” épü-
let vizesblokkjainak felújítására, továbbá 
ősszel vehették használatba a gyerekek az 
óvoda új műfüves sportpályáját is. Állami 
beruházásban készült el a Fazekas iskola új, 
modern épületszárnya, amelyben már idén 
szeptembertől megkezdhették a tanítást. 
Ugyancsak szeptemberben készült el a vá-

rosi rendőrkapitányság épületének ener-
getikai korszerűsítése, amelyhez az önkor-
mányzat jelentős anyagi források biztosítá-
sával járult hozzá. 

Az elmúlt hónapban készült el a Klapka 
utca közelmúltban megépített szakaszát a 
városi úthálózattal összekötő négy új bekö-
tőút, és megkezdődött a Klapka utcának a 
P+R parkolótól a Sólyom utcáig (vasúti alul-
járóig) tartó szakaszán a közvilágítás kiépí-
tése is, amely várhatóan jövő év januárjá-
ban fejeződik be. Számos megkeresés ér-
kezett hozzám az elmúlt napokban ezen 
új bekötőutak forgalmával kapcsolatban. 
Bízom abban, hogy az általam még ez év 
szeptemberében a város vezetése elé ter-
jesztett forgalomszabályozási koncepció – 
annak részben vagy egészben történő el-
fogadása esetén – alkalmas lesz a felmerült 
lakossági panaszok orvoslására. 

Novemberben került sor városunk közte-
rületein az őszi faültetésre, amelynek során 
választókörzetünk is számos facsemetével 
gazdagodott. Szintén az elmúlt hetekben – 
régi kérésemet teljesítve – került egy mobil 

WC a Szép Ernő utca melletti műfüves foci-
pálya mellé, amellyel reményeim szerint ja-
vulni fog a pályát használók komfortérzete 
és a környéken lakók pályahasználattal ösz-
szefüggő panaszai is csökkenni fognak.

Köszönöm mindazok bizalmát, akik az év 
során véleményükkel megtiszteltek és pa-
naszaikkal, észrevételeikkel hozzám fordul-
tak. Minden esetben igyekeztem az engem 
megkereső lakosok segítségére lenni és bí-
zom abban, hogy az esetek többségében 
közbenjárásom, intézkedésem eredmény-
re is vezetett.

A közelgő ünnepekre tekintettel ezúton 
kívánok Önöknek áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog 
újévet!

Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is 
várom a következő elérhetőségeken:

E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi, 
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet képviselője

tisztelt választókörzeti lakosok!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Örömmel tájékoztatom önö-
ket, hogy novemberben közel 
húsz fát ültettünk el a Szent 
István parkban. Külön öröm 
számomra, hogy ebben a kör-
nyezetszépítő munkában aktí-
van vettek részt az ott élők is, 
akik közül szeretném kiemel-
ni Berecz Istvánt, aki nem-
csak az önkormányzat által 
felajánlott facsemeték ülteté-
sében volt segítségemre, ha-
nem ezen felül a barátaival a 
kutyafuttatónál is elültetett jó 
néhány fát.  Az is jó hír, hogy 
a jogszabályi előírásoknak ele-
get téve a Folyam utcánál har-
minc facsemete került elülte-
tésre. Bizonyára sokan tudják, 
a törvény elő írja, hogy egy te-
lepülésen belül járda, parko-
ló, útépítés, stb. miatt kivágott 
fa mennyiségét pótolni kell a 
zöldfelület arányainak megtar-
tása érdekében. Ennek jegyé-

ben ültettek harminc fát a kör-
zetünkben, aminek mindany-
nyian örülünk.  

Jóérzéssel számolok be arról 
is, hogy még a téli, kedvezőt-
len időjárás beállta előtt a Köz-
üzemi Kft. munkatársai kijaví-
tották és újrafestették a Szent 
István parkban lévő padokat. 

Ugyancsak a Szent István 
parkhoz kapcsolódik, hogy ta-
vasszal folytatom a születés-
fák ültetését, melyek mellé ki-
helyezzük azt az emléktáblát, 
amire felírjuk a körzetünkben 
2015-ben született gyermekek 
nevét. Ezt a lehetőségét min-
den alkalommal személyesen 
is felajánlom azoknak a szü-
lőknek, akikhez elviszem új-
szülött gyermeküknek a vá-
ros ajándékaként, a születés-
csomagot. De természetesen 
van mód arra is, hogy a koráb-
bi években – 2010-től 2014-ig - 

született gyerekek nevei is fel-
kerüljenek a már kihelyezett 
emléktáblákra.  Tájékoztatom 
azokat szülőket, akik élni sze-
retnének a felkínált lehetőség-
gel, azok kérem, hogy a kz@
dkrmg.sulinet.hu e-mail cím-
re írják meg a személyes ada-
tok feltüntetésével. Ezúton is 
szeretném megköszönni a vé-
dőnőhálózat tagjainak segítő 
együttműködését, akik part-
nerek e nemes felajánlás nép-
szerűsítésében.

Novemberben két alkalom-
mal is részt vettem a város köz-
lekedési koncepcióját tárgyaló 
megbeszélésen, melyet a pol-
gármester úr hívott össze. En-
nek középpontjában a Fő út 
melletti parkolók, járdák, zöld-
felületek állnak, melynek kere-
tében a közlekedési út környe-
zetén kívül megújul a Barátság 
út elején levő „Gombák” nevű 

üzletsor előtti járdaszakasz, a 
Felső Tabán területén találha-
tó lépcső is. 

Az esztendő utolsó nap-
jaiban köszönöm segítő 
együttműködésüket, mind-
annyiuknak kellemes kará-
csonyi ünnepeket, sikerekben 
gazdag boldog újévet kívánok!

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Köszönet az egész évi együttműködésükért

Gyors és korrekt munkát végez-
tek a fiúk. Köszönjük a lakosság 

nevében!

A Bóka Team referencia munkái 
igazolják, hogy a helyreállítás jó 

kezekbe került.    

ÉV VÉGI MUNKÁLATOK

 - Újabb 2 körzeti lakó kér-
te segítségemet a járdaépítés-
sel kapcsolatban. A József u. 11. 
és közvetlen szomszédságában 
a József-Görgey u. sarokingat-
lan lakója 

- KRESZ táblák helyreállítását 
jeleztem a Közüzemi Kft. felé, 
melyek 13 helyen szükségesek. 
Utca névtáblák pótlása, egyes 
címeken oszlopok visszaállítása 
14 helyen, mely főként a Bocs-
kai utcai sarkok találkozásánál 
esedékes 

- A kért kátyúzást a közmun-
kások elvégezték a Zalán u. 3. 
közelében és a Klapka u. 38. és 
42. szakaszán

- Csőtörés volt a Klapka u. 42. 
sz. előtt 11.11-én. A DMRV dol-
gozói rövid idő alatt elhárítot-
ták a problémát. A járda be-
tonozását még aznap, majd 2 
nappal később az aszfaltozást 
is elvégezte a DMRV külsős vál-
lalkozója.

- A már régebben jelzett Tá-
bor-Bajtárs sarkon, a „zebra” 
közelében megsüllyedt aszfalt 
helyreállítását Bóka Péter csa-
patának köszönhető

- A Barázda u. 11. előtti rá-
csos víznyelő helyreállításának 
munkálatai közel egy éve után 
elkezdődtek

- A Király-Kádár sarokingat-
lan közelébe kért lámpatestek 
kihelyezésének időpontja nov-
emberről decemberre csúszik, 

kaptam válaszul újabb érdeklő-
désemre. A két lámpatestből ki-
zárólag csak egy kerül oszlopra, 
mely a Király u. bejáratát fogja 
megvilágítani.

 - Hó végén a jelzett KRESZ és 
Utca névtáblák helyreállítását, 
több címen pótlását a Közüze-
mi dolgozói megkezdték

- Megkezdődött a faültetés, 
mellyel hamarosan végezni 
fognak a munkálatokat elnyert 
A&Z Kft. dolgozói

Kedves Olvasó!
Ezúton kívánok Önnek és 

Családjának az ünnepekhez kö-
zeledve Boldog, Békés Karácso-
nyi Ünnepeket és Sikerekben 
Gazdag Új Esztendőt!  

 Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztas-
sam Önöket a körzetünket érintő esemé-
nyekről.

Az év vége felé lezárultak az ide járda-
építési programok. Mint ismeretes a la-
kosság és az önkormányzat összefogásá-
val lehetőség van arra, hogy új járdasza-
kaszokat építsünk, vagy megújítsuk jár-
dáinkat. Az idei évtől alkalom nyílott arra 
is, hogy térkőburkolatos járdát építsünk, 
amelyhez az önkormányzat a térkövet és 
a szegélyt, a lakosság pedig az alapozás 
anyagát és a lerakás munkáját adta hoz-
zá. Év folyamán, első sorban október vé-
gén az Északi, a Kikelet, a Kisfaludy, a Ta-
vasz és a Stromfeld utcában épült új jár-
daszakasz, van amelyik utcában több he-
lyen is. A jövő évben ismét alkalom lesz 
csatlakozni az akcióhoz.

Több megkeresés érkezett a Kiserdő ut-
cából is, miszerint a társasházak járdái is 
elavultak, töredezettek, cseréjük lenne 
szükséges. A lakószövetkezet elnökével 
többször beszéltem már a témában és a 
polgármesternél is jártunk már együtt az 
ügyben. Az itteni járdaépítések jelenleg 
egyeztetés alatt vannak az illetékes osz-
tálynál, remélhetőleg a jövő évben meg-
indulhat a megújításuk.

Szintén véget ért az őszi faültetési ak-
ció. A Közüzemi Kft. emberei fákat ültet-
tek a Északi u. 29, az Iskola u. 1-3, az Iskola 
u. 5-11, a Fő út 146, 170, 174, 176, a Pihenő 
sétány 48, a Kiserdő u. 1/a., a Stromfeld u. 
10 és a Leiningen u. 9/a elé. A kérdéses he-
lyekre összesen 82 fát telepítettünk, dön-
tő részüket a Kiserdő utcához és az Iskola 
utcai tízesek környezetébe. Ezzel jelentő-
sen hozzájárulunk környezetünk szebbé, 
zöldebbé tételéhez. A következő faülteté-
si akció áprilisban lesz. A jelentkezési le-
hetőséget jelezni fogom.

November elején a Tesco megváltoz-
tatta a helyi buszjáratainak az útvona-
lát. Az új menetrend szerint a buszok már 
nem mennek le a révig. Ezt több körzet-
ben lakó nehezményezte nálam. Kapcso-
latba léptem a céggel az ügyben, amely 
mereven elzárkózott az útvonal visszaál-
lításától. A kialakult helyzet így csak az új 
helyi buszmenetrend életbe lépésének 
idejétől (várhatóan február 1.) fog javul-

ni, amikor napi 4-5 ingyenes helyi buszjá-
rat fog lemenni a Révig. 

Beköszöntött a rossz idő így eljött a ká-
tyúzás ideje is. Kérem amennyiben új ká-
tyút vesznek észre a körzetben jelezzék 
felém.

Végezetül engedjék meg, hogy áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben, eredményekben gazdag boldog 
új esztendőt kívánjak az 1. számú körzet 
minden lakójának!

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

A Gardénia-köz lakóinak jogos igénye 
egy gyalogos átkelőhely kiépítése a la-
kópark kijáratához közel. Az itt lakók 
ugyanis csak a Tesco körforgalomhoz kö-
zeli buszmegálló mellett, vagy a Repülő-
téri úti körforgalomnál tudnak átmenni 
a Fóti út másik oldalára. Az igényt jelez-
tem a Polgármesteri Hivatalban, az ezzel 
kapcsolatos döntés előkészítés folyamat-
ban van. Az átkelőhely megépítéséhez az 
engedélyeket állami szinten kell megsze-
rezni, mivel a Fóti út a Magyar Közút Zrt. 
tulajdonában van, ezt követően pedig 
városi forrásból kerülhet sor a kivitelezés 
finanszírozására. 

Az alagligeti Korsós utcában a körfor-
galmi szigeten belüli parkolás megoldá-

sát kérték az ott lakók, amit aláírásukkal 
is megerősítettek. A munkálatok novem-
berben kezdődtek meg, a burkoláson kí-
vül a parkolóhelyek kijelölése is várha-
tó. Az utcában a csapadékvíz elvezetése 
is rendszeresen problémát okoz, a meg-
oldást vizsgálja a Lakosságszolgálati Osz-
tály.  

A kerületünket is érintő fontos informá-
ció, hogy a Fóti úti rendelő felújítására a 
tervek szerint 2016-os határidővel kerül 
sor. A munkálatok tartalma: víz és hőszi-
getelés, nyílászáró csere, burkolat javítás 
és csere, a fűtési rendszer, a vizesblokk és 
az elektromos rendszer felújítása, festés-
mázolás, valamint asztalos munkák ill. 
bútorcsere.

A Fóti út mentén lakók tapasztalhat-
ták, hogy az új egységes városi menet-
rend életbe lépése előtt, már november-
től az új útvonalon járnak a Tesco járatok. 
Az áruház országos központjától kértem, 
hogy a járatokat már most igénybe lehes-
sen venni akkor is, ha az nem bevásárlási 
célzatú. Az áruház a kérést teljesítette, és 
erre felhívták a buszsofőrök figyelmét is. 

Szintén a buszközlekedést érintő fejlesz-
tés, hogy a tervek szerint a jövő évben újjá-
építi a város az ÉFOSZFI és az Alagi temető 
megállónál lévő buszmegállókat, továbbá 
az év elején a régóta várt menetrend táb-
lák is kihelyezésre fognak kerülni.

  Thoma Csaba
8. számú választókörzet képviselője

kedves dunakesziek!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!

Közeleg az év vége, a számve-
tés ideje, mi történt a 2015. esz-
tendőben.

A legtöbb munka a csapa-
dékvíz okozta károk helyre-
állítása és a vízelvezetés te-
rén történt. A Széchenyi utcán 
pótolták az évek óta hiányzó 
lámpatesteket, az arra járó gya-
logosok nagy örömére.

A Huszka Jenő utcánál létesí-
tett két új buszmegálló ugyan-
csak jól bevált, most már csak 
a várakozófülkék hiányoznak. A 
menetrend is jobban figyelem-
be veszi az igényeket. Február 
1-jétől a kora reggeli körjárat, 
6 és 7 óra között egy új járat-

tal bővül, ami a munkába és is-
kolába indulóknak jelent majd 
könnyebbséget.

A szelektív gyűjtők körüli ál-
datlan állapotok sok kellemet-
lenséget okoztak az ott lakók-
nak, ezért csak az üveggyűj-
tő konténereket hagyták meg. 
Lassan megszokja a lakosság 
az új rendszert (ti. a háztól tör-
ténő szelektív gyűjtést).

A Toldi utca végén lévő ját-
szótér új játszóeszközzel gaz-
dagodott, megszépült, az oda 
járó kisgyermekek és szüle-
ik örömére. Mindez a Toldi-
dombliget Lakópark Egyesü-
letnek és az Önkormányzat-
nak köszönhető. A Toldi utca 
járdájának építése sajnos már 

csak a 2016-os évben várható.  
A Szent Erzsébet Katolikus 
Óvodánál elkészült az új parko-
ló, s a bejárattal szemben fákat 
ültetett az Önkormányzat.

Ez az év is faültetéssel zárul. 
Az idén 33 terülő örökzöldet és 
73 díszfát ültettek a Közüzemi 
Kft. kertészei.

A számvetésem bizonyára 
nem teljes, csak a nagyobb dol-
gokat gyűjtöttem össze.

Köszönöm a sok segítséget, 
eszmei, lelki támogatást, ame-
lyet Önöktől kaptam. Várom 
továbbra is észrevételeiket, jel-
zéseiket.

Kedves lakótársaim! Köze-
leg a karácsony, mindnyájuk-
nak békés, áldott ünnepeket és 
boldog új évet kívánok.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei

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

Legelső gondolatom nem le-
het más, mint a Főtéren meg-
kezdődött Adventi Vásár. Régi 
tervem, hogy egyszer megépül 
a Főtér, és egy korcsolyapályá-
val kiegészülve átkerül ide az 
Adventi Vásár, most megvaló-
sult, és ahogy látom, mindenki-
nek elnyerte a tetszését. Igazán 
színvonalas és szívet melenge-
tő esemény ez, amely egészen 
szilveszterig várja a látogató-
kat. Jó látni, ahogy a Főtér, az 
egykori piactér megtelik tarta-
lommal, élettel. Találkozzunk, 
jöjjenek el minél többen!

A művelődési központ ener-
getikai felújítása folyamatban 
van, melynek során az abla-
kok cseréjére, a tetőfelújítás-
ra, a homlokzatszigetelésre ke-
rül sor. A Szakorvosi Rendelőin-
tézet felújítása is a végéhez kö-
zeledik. Az épület homlokzata 

látványosan megújult. A hom-
lokzat szigetelésén kívül sor 
kerül a nyílászárók cseréjére, a 
tető cseréjére, a tetőtér beépí-
tésre, valamint az épület körüli 
járdák és lépcső felújítására.

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 intézmé-
nyek sportudvarainak üteme-
zett felújításáról. Ez alapján 
kezdődött meg a Bárdos Lajos 
Általános Iskola udvarának fel-
újítása. Dunakeszi Város Önkor-
mányzata egy multifunkciós 
sportpályával látja el a Duna-
keszi Bárdos Lajos Általános Is-
kolát. A pályázat keretében egy 
szabványos, 42 méter hosszú és 
22 méter széles multifunkciós 
EPDM gumiborítású sport-
pálya került kivitelezésre. AZ 
EPDM burkolat magasan hőál-
ló és légáteresztő, és alkalmas 
arra, hogy az iskolások bárme-
lyik labdasportot kedvükre űz-
hessenek rajta, legyen az ké-
zilabda, kosárlabda, labdarú-
gás, röplabda, vagy tenisz. A 

multifunkciós sportpályát egy 
méter magas palánkkal, illetve 
egy öt méter magas labdafogó 
hálóval vették körbe a bizton-
ság jegyében. A pályát négy 
lámpatesttel vették körbe, így 
az esténként, naplemente után 
is gondtalanul használható, hi-
szen saját fényforrással van el-
látva. A sportpálya építése, ez-
zel együtt a speciális vízelve-
zetés, illetve a világítás is elké-
szült. Hamarosan megérkeznek 
a sporteszközök és kiegészítők 
is, melyek összeszerelése után 

teljes értékűen használható-
vá válik a Dunakeszi Bárdos La-
jos Általános Iskola átlaghoz ké-
pest rendkívüli módon felsze-
relt sportpályája.

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!
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Kalocsai Zsolt önzetlenségét díszoklevéllel köszönte meg a gimnázium A megszépült és megújult informatikai terem

Az önzetlenség szép példája
a közelmúltbaN már birtokba is vehették a duNakeszi radNóti miklós gimNázium diákjai azt az iNformatikai szaktaN-
termet, amely kalocsai zsolt duNakeszi lakos felajáNlása NyomáN teljeseN megújult, s megfelel a XXi. század követel-
ményeinek.

Ez a felajánlás az iskola tör-
ténetében példátlan, hi-
szen a mentor nem csu-

pán pénzt adományozott intéz-
ményünknek, hanem vállalta a 
munkák összehangolását, koor-
dinálását – hangsúlyozta az át-
adó ünnepségen Varga Tibor. 
A város gimnáziumának zsú-
folásig megtelt aulájában az in-
tézmény igazgatója hitet tett 
amellett, hogy a felajánlást te-
hetséges diákjaik kiemelke-
dő eredményekkel, szorgalom-
mal fogják meghálálni. Az is-
kola közösségének nevében az 
alábbi idézettel köszönte meg a 

nagylelkű felajánlást: Amit ma-
gunkért teszünk, az velünk hal 
el, amit másokért és a közössé-
geinkért teszünk, az megmarad 
és örökéletű lesz.

Eich László a tankerület ne-
vében köszönte meg Kalo-
csai Zsolt felajánlását, aki a vá-
ros polgármesterének és alpol-
gármesterének társaságában 
maga is részt vett az ünnepsé-
gen. Mint hangsúlyozta, a vá-
ros történetében először fordul 
elő, hogy egy informatikai te-
rem felajánlásból teljesen meg-
újul. Lényegesnek nevezte, hogy 
ez olyan együttműködés kere-

tében valósult meg, melyet egy 
önzetlen felajánlás tett lehetővé, 
de szükség volt hozzá a város se-
gítségére is. Ezért külön köszö-
netet mondott a város polgár-
mesterének és a Közüzemi Kft-
nek is. Mint fogalmazott, ez az 
összefogás már fél évtizede jelen 
van Dunakeszin, s hozzá fog já-
rulni a radnótis diákok további 
magas színvonalú tanulmányi 
eredményeikhez, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint hogy az 
országos 39. helyen áll az isko-
la, s a nyolc osztályos gimnáziu-
mi tagozat az országos 7. helyen 
végzett, s így Pest megyében a 
legjobb nyolc osztályos gimná-
ziumnak számít. 

Ezt követően Varga Tibor 
igazgató oklevelet, valamint egy 
olyan évkönyvet nyújtott át Ka-
locsai Zsoltnak, amelyet köszö-
netük kifejezéseként az iskola 
diákjai írtak alá.

Kalocsai Zsolt lapunknak 
nyilatkozva elmondta, hogy 
családjával 7 éve költözött Du-
nakeszire Veszprémből, s az ok-
tatás mindig is a szíve csücske 
volt, nagyobbik fia a nyolc osz-
tályos gimnáziumba jár. A fel-
ajánlásának okáról szólva úgy 
fogalmozott, hogy egyfelől az 
oktatáshoz hatékonyan kívánt 
hozzájárulni, másfelől az infor-
matika manapság minden tu-
dományág része. Véleménye 
szerint a gimnázium fantaszti-
kus teljesítményt nyújt, s ebben 
a dunakeszi diákok élen járnak. 
Fontosnak nevezte, hogy a gye-
rekek mintaszerű környezetben 
tanulhatnak, amely reméli kö-

vetőkre is talál. Vállalkozását, 
az RSM Hungary Zrt.-t 15 éve 
alapította, s mára egy 120 fővel 
működő pénzügyi vállalkozás-
sá nőtte ki magát

Óriási dolognak érzem ezt a 
felajánlást, ami számomra eb-
ből a legnagyobb érték, hogy a 
legjobb nevelés a példamutatás 
– fogalmazott az átadást követő 
nyilatkozatában Dióssi Csaba. 
A város polgármestere szerint 
ennek a hatása erkölcsileg, gon-
dolkodásmódilag fontos, egyre 
több ember érzi úgy, van értel-
me a saját pénzéből adni, mert 
van olyan közösség, amelyik jól 
használja fel. Dunakeszin egyre 
többen érzik úgy, hogy vannak 
olyan diákok, művészek, akik-
nek érdemes adni. Nem egy hi-
ányt kellett betölteni, hanem 
egyre többen érzik úgy, hogy 
Dunakeszi egy átlagon felüli vá-
ros, melyet számtalan statiszti-
kai adat is bizonyít. Ezért nem 
elég egy átlagos zongora vagy 
egy átlagos számítástechnikai 
terem, az átlagon felüli teljesít-
ményhez átlagon felüli eszkö-
zökre van szükség – hangsú-
lyozta Dióssi Csaba. Kalocsai 
Zsoltnak megköszönte, hogy 
ehhez a törekvésükhöz hozzájá-
rult. Mint a város polgármeste-
re fogalmazott, Dunakeszi egy 
befogadó város, sokat köszön-
het a fővárosból ide költöző em-
bereknek is. - Nem itt szület-
tünk, de a szívünk Dunakeszi-
ért dobog – zárta nyilatkozatát 
Dióssi Csaba.

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Minden kedves Olvasónknak 
szeretetteljes ünnepeket, 

békés, boldog újesztendőt kívánunk. 
A Dunakeszi Polgár Szerkesztősége
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Vásárlás közben is érdemes figyelni értékeinkre

Berki Csilla (balról), Serfőzőné Kozma Ilona, Szabó Józsefné 

Ünnepek előtti sajtótájékoztató a rendőrkapitányságon

Balesetek és a bűncselekmények 
megelőzésére koncentrálnak

a közelgő üNNepek előtt tartották ez évi utolsó sajtótájékoztatójukat a duNakeszi reNdőrkapitáNyság osztályveze-
tői, akik a karácsoNyi előkészületekkel járó megNövekedett gépjárműforgalomra és az áruházi lopások megelőzésé-
re hívták fel a lakosság figyelmét. 

Az idei évben ugyan 
csökkent a kiemelt 
bűncselekmények szá-

ma, tudtuk meg Berki Csilla al-
ezredestől, a bűnügyi osztály 
megbízott vezetőjétől, azonban 
nőtt a garázdaság, a lopás a be-
vásárló központokban. Sokszor 
előfordul, hogy családon belü-
li esemény fajul garázdasággá, 
amely gyakran jogi eljárással 
folytatódik. Példaként elmond-
ta; a közelmúltban egy anyuka 
2 hónapos csecsemőjével tulaj-
donított el műszaki cikkeket, 
flexet, ruhaneműt, élelmiszert 
a Fóti úti bevásárló központ-
ból. Az elkövető kihallgatásá-
ra a gyermekre való tekintet-
tel az áruházban lévő körzeti 
megbízotti irodában került sor. 

Egy másik érdekes eset során 
rokkant kocsival érkezett egy 
hölgy a város másik nagy be-
vásárló központjába, a férj pe-
dig a kocsira szerelt kis fém tá-
rolóba rakta az eltulajdonításra 
szánt dolgokat.

A karácsonyi ünnepi be-
vásárlásokra tekintettel min-
denkinek felhívta a figyelmét, 
hogy fokozottan ügyeljenek 
értékeikre, táskáikat semmi-
képp se hagyják őrizetlenül, ne 
hordjanak magukkal nagyobb 
értékeket. Javasolta, hogy a be-
vásárló központok parkolójá-
ban ne tegyék autójuk első ré-

szébe értékes tárgyaikat, mi-
közben hátul a csomagtartóba 
pakolnak. Berki Csilla bejelen-
tette, hogy az adventi hétvége-
ken megerősített járőrszolgálat 
tevékenykedik a bevásárló köz-
pontokban.

A sajtótájékoztatón ezúttal is 
elhangzott, sok idős embert az-
zal próbálnak becsapni, hogy 
különböző szolgáltatók képvi-
selőinek adják ki magukat, de 
előfordul, hogy azt állítják, az 
önkormányzat megbízásából 
hoztak fát, amiért cserébe bi-
zonyos összeget kérnek. Kérte 
a városban élő nyugdíjasokat, 
hogy meggondolatlanul senkit 
ne engedjenek be a lakásukba.

Serfőzőné Kozma Ilona alez-
redes, a közlekedési osztály ve-

zetője arról számolt be, hogy az 
idei évben a sérüléssel járó bal-
esetek száma emelkedett, me-
lyekre legtöbbször az elsőbbsé-
gi szabályok megsértése miatt 
került sor. Felhívta a figyelmet, 
hogy az ünnepekhez közeli 
hétvégeken jelentősen megnö-
vekszik a gépjármű és a gyalo-
gos forgalom - különösen a be-
vásárlóközpontok környékén 
- ahol ugyancsak fontos, hogy 
mindenki tartsa be a közleke-
dési szabályokat. 

Elmondta, hogy Látni és lát-
szani kampányhoz a tavalyi év-
hez hasonlóan idén is csatla-

koztak szervizek és optikai üz-
letek, melyekben akció kereté-
ben a vezetőn szemvizsgálatot 
végeznek, míg a gépjármű vilá-
gítását ellenőrzik.

Az utóbbi időben komoly 
balesetveszélyt jelent, hogy az 
M2 dunakeszi lehajtóján sok-
szor torlódás miatt nem tud-
nak lehajtani a Budapest felől 
érkező autósok, mivel a kül-
ső sávban áll a sor. Azt egy-
előre nem tudni, hogy a terve-
zett körforgalom a lehajtónál 
mikor készül el. A közútkeze-
lő szervezet őszre ígérte a lehaj-
tó ágon a közlekedést könnyítő 
sávok felfestését, de eddig még 
nem történt meg.

A közlekedési osztály veze-
tője kedvezőtlen tendenciaként 
számolt be arról, hogy a statisz-
tikák szerint nőtt az ittas veze-
tések száma. Ezért egyre gyak-
rabban alkalmazzák, hogy egy 
forgalmasabb útszakasz teljes 
forgalmát leterelik, s minden-
kit alkoholszondás vizsgálat-
nak vetnek alá. Az utóbbi há-
rom akció során a közel 800 el-
lenőrzött gépkocsivezető közül 
kettőnél mutatták ki az alkohol 
fogyasztását. Az akció ezekben 
a hetekben is folytatódik. 

A téli felkészülésről szólva 
a Közlekedési Osztály úgy ta-
pasztalja, az állampolgárok 
többsége már a nyári gumit le-
cserélte a télivel, a rendőrök ezt 

ellenőrzik, az elmulasztás ese-
tén erre felhívják a figyelmet.

Kerékpáros közlekedéssel 
kapcsolatban Serfőzőné Koz-
ma Ilona elmondta, sajnos nap, 
mint nap történik kerékpáros 
baleset. Személyes tapasztala-
ta, hogy reggelente sokan jár-
nak kerékpárral dolgozni, de 
sokan nem használnak megfe-
lelő világítást vagy láthatósági 
mellényt a lakott területen kí-
vül. Fontosnak tartotta felhív-
ni a figyelmet arra, hogy a rá-
szorulók lámpát és láthatósági 
mellényt is kaphatnak díjmen-
tesen a kapitányságon.

A sajtótájékoztató végén Sza-
bó Józsefné hivatalvezetője arra 
kért mindenkit, hogy akik tud-
nak a környezetükben olyan 
személyről, akinek nincs fűtése 
vagy az nem működik, tegye-
nek bejelentést a 107-es vagy 
a 112-es telefonszámon, illet-
ve a Rendőrkapitányságon. Tá-
jékoztatta a város lakosságát, 
hogy december 31-én az igaz-
gatásrendészeti osztályon az 
engedélyügyi ügyfélfogadás 
szünetel.

Szabó Józsefné hivatalveze-
tő a Rendőrkapitányság nevé-
ben kellemes karácsonyi ünne-
peket, békés, boldog újévet kí-
vánt Dunakeszi valamennyi la-
kójának. 

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress



14 Dunakeszi Polgár14

A Környezetvédelmi Tanácsadó Testület hírei
pályázati keret zárható kukatárolókhoz, újabb „kutyaszemetesek” kihelyezése, széles körű körNyezetvédelmi szem-
léletformálás

Az elmúlt időszakban tá-
jékoztattuk a lakossá-
got arról, hogy városunk-

ban egy helyen „kísérleti jelleggel” 
megépült az első zárható kukatá-
roló. Immár több hónap tapasz-
talata bizonyítja, hogy a kommu-
nális hulladékgyűjtők jogosulatla-
nok előli elzárása már önmagában 
kedvező hatással van a hulladék-
gazdálkodási kultúrára, ezen a he-
lyen ugyanis megszűnt a koráb-
bi áldatlan, környezetszennyező, 
városképet elcsúfító állapot. Ko-
rábbi ígéretünkhöz híven ezért a 
képviselő-testület novemberi ülé-
sére előterjesztettünk egy határo-
zati javaslatot, melyben a 2016-os 

évben pályázati keret megnyitá-
sát javasoltuk további zárható ku-
katárolók építésére 2,5 millió fo-
rintos keretösszegig. A képvise-
lő-testület egyhangúlag támogat-
ta javaslatunkat, így a következő 
évben lehetőség nyílik társashá-
zak számára, hogy 75%-os önkor-
mányzati támogatás mellett újabb 
tárolóépületeket alakítsanak ki. 

A képviselő-testület támogat-
ta azt az elképzelésünket is, hogy 
mérjük fel azt, hogy az egyes tár-
sasházak a valós igényeknek meg-
felelő számú kommunális gyűj-
tőedénnyel rendelkeznek-e? Ez a 
közös képviselőkön keresztül ha-
marosan megkezdődik, ebben 
számítok a lakótelepi képviselők 
együttműködésére is.

Az elmúlt időszakban a Lakos-
ságszolgálati Osztályon keresztül 
kértük újabb kutyaürülék-gyűj-
tő edények kihelyezését is, az er-

ről való egyeztetés az üzemeltető-
vel folyamatosan zajlik.

A Környezetvédelmi Tanács-
adó Testület régi elképzelése, 
hogy a városi hulladékgazdálko-
dás egyes kérdései, problémái, le-
hetőségei megjelenjenek az okta-
tási/nevelési intézmények prog-
ramjában. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy intézményeink többségé-
ben magas színvonalú környeze-
ti nevelés folyik, szemléletformáló 
programunk célja, hogy ebben he-
lyet kapjanak a konkrétan Duna-
keszivel kapcsolatos kérdések, úgy 
mint felelős állattartás, a kommu-
nális hulladékkezelés egyes kérdé-
sei, valamint a szelektív hulladék-
gazdálkodás népszerűsítése. El-
képzeléseinkkel megkerestük Eich 
László tankerületi igazgató urat, 
aki támogatásáról biztosított ben-
nünket, így várhatóan következő 
év tavaszán városunk valameny-

nyi tanulójához eljutnak a szük-
séges információk egy rendhagyó 
környezetvédelmi óra keretében. 
Nem titkolt célunk, hogy hosszú 
távon olyan hulladékgazdálkodá-
si struktúra meghonosodását se-
gítsük elő Dunakeszin, melyben 
egyre nagyobb szerepet kap a sze-
lektív gyűjtés és újrahasznosítás, 
a környezetkárosító és gazdaság-
talan lerakásra ill. egyéb kezelés-
re alapozó hulladékgazdálkodás 
helyett.

Végezetül az ünnepekhez köze-
ledve ezúton kívánok valamennyi 
Dunakeszi Lakótársunknak bé-
kés, boldog karácsonyi ünnepe-
ket és szép, sikerekben gazdag új-
esztendőt!

Tisztelettel: 
Nyíri Márton, 

környezetvédelmi 
tanácsnok

Öt modern fogorvosi székkel segíti 
az igényes szakellátást az önkormányzat

duNakeszi város öNkormáNyzata kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi ellátás kor-
szerűsítésére, ezért a ciklus egyik projektjekéNt az új fogorvosi székek beszerzését je-
lölte meg. a moderNizációs programot három év alatt szerették volNa megvalósítaNi, 
ám egy kedvező lehetőségNek köszöNhetőeN ezekbeN a hetekbeN öt korszerű fogorvosi 
széket vásárolt Nettó 25 millió foriNtért az öNkormáNyzat. 

Dióssi Csaba polgármester elmondta, 
hogy a szakorvosi rendelőintézet ör-
vendetesen javuló gazdálkodásának kö-

szönhetően már nem a működtetéshez kell tá-
mogatást nyújtani az önkormányzatnak, hanem 
a modern eszközök beszerzését tudják segíteni a 
lakosság igényes kiszolgálása érdekében. Az ön-
kormányzat öt széket vásárolt a helyi fogászati 
körzetek számára, melyből kettő a rendelőinté-
zetben működik. 

Mint azt dr. Terjék Rajmund, a Szakorvo-
si Rendelőintézetben működő 2. számú körzet 
fogorvosa elmondta, a kapott székek minősége 
és felszereltsége átlagon felüli a magyarországi 
ellátáshoz képest. A régióban egyébként nem ta-
lálni példát hasonló támogatásra, ezért is rend-
kívüli az önkormányzat adománya – mondta el-
ismerően. A modern eszközpark nemcsak a fog-
orvosok munkáját teszi könnyebbé, de nagyban 
javítja a páciensek komfortérzetét, segíti az alap- 
és a szakellátásban résztvevők gyógyítását. Fon-
tos tényező, hogy az új eszközöknek köszönhe-
tően sokkal gyorsabban működik majd a ren-
delés, ezáltal rövidebbek lesznek a várólisták. A 
minőségi változást dr. Terjék Rajmund példá-
val is illusztrálta; a régi, 20 éve szolgáló gépen 40 

percig tartott a fogkő eltávolítása, míg az új gép 
használatával 10 perc alatt végeznek. 

Lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a fog-
ápolás területén az utóbbi időben érzékelhe-
tő pozitív változás mutatható ki, de csak abban, 
hogy a szülők jóval nagyobb gondot fordítanak 
gyermekük fogazatának állapotára, ám a saját-
jukra már közel sem ennyit, ami független az is-
kolai végzettségtől, és az egyének pénztárcájától 
– jelentette ki évtizedes tapasztalatait megosztva 
dr. Terjék Rajmund fogorvos. 

(Vetési)
Fotó: Vörös István

ENERGIATAKARÉKOSABBÁ 
VÁLT A DUNAKESZI SZTK

Befejeződtek „A Dunakeszi Szakorvosi 
Rendelőintézet épületének energetikai fej-
lesztése” tárgyú projekt kivitelezési munkái.
Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. év 
augusztus hónapban sikeresen pályázott, 
a Középületek kiemelt jelentőségű épület-
energetikai fejlesztése című pályázati felhí-
vásra. Az Önkormányzat az elnyert 148,04 
millió Forint támogatás segítségével a 
KEOP-5.7.0/15-2015-0087 azonosító szá-
mú „A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőin-
tézet épületének energetikai fejlesztése " 
című projektet valósította meg.
A beruházás célja a Dunakeszi, Fő út 75-
81. szám alatti épület működési költsége-
inek csökkentése, a magasabb komfortfo-
kozat elérése, ezen kívül a CO2 valamint 
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának 
csökkentése, mérsékeltebb fosszilis ener-
gia felhasználás elérése. A projekt megva-
lósulása nemcsak Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának jelent költségmegtakarítást, 
de az alacsonyabb szintű energiahordozó 
(földgáz) felhasználás környezetvédelmi 
szempontból is előrelépés.
A pályázat keretében megtörtént az épület 
homlokzati és lábazati felületének, valamint 
a magastetős szerkezeteken a padlásfö-
dém hőszigetelése, továbbá 282 db hom-
lokzati nyílászáró cseréje.
A fejlesztésnek köszönhetően a megtaka-
rított éves elsődleges (primer) energiahor-
dozó mennyisége 984,71 GJ/év, az ÜHG-
kibocsátás csökkenése (CO2 eq) pedig 
55,53 t/év.
A projektről bővebb információt a www.du-
nakeszi.hu honlapon olvashatnak.
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Elindult a közbeszerzési eljárás az alagi iskola építésére 
április elejéN vált hivatalossá a kormáNy részéről az a kijeleNtés, mely szeriNt duNakesziN állami beruházáskéNt 
általáNos iskola épül. a NapokbaN eliNdult a közbeszerzési felhívás is, mely soráN kiválasztásra kerül a tervező - ki-
vitelező cég.

Az elmúlt öt év legko-
molyabb kihívásai 
közé tartozott a böl-

csődei, óvodai és iskolai fé-
rőhelyek hiánya. Dunakeszi 
Város Önkormányzata ezért 
rendkívüli figyelmet fordított 
a helyek bővítésére - a bölcső-
déket 37 százalékkal sikerült 
bővíteni, az óvodákban pedig 
összesen két új óvoda építésé-
vel 380 férőhelyet sikerült lét-
rehozni.

Az iskolák építése azonban 
az állam kötelessége, ezért a 
helyi önkormányzatnak csu-
pán az iskolák felújítására van 
lehetősége. Így kerülhetett sor 
a Bárdos Lajos Általános Isko-
la és a Fazekas Mihály Általá-
nos Iskola bővítésére és felújí-
tására. Dunakeszi Város Ön-
kormányzata többször jelezte 
a Kormány felé, hogy az ed-
digi bővítések csak átmeneti 
segítséget jelentenek, a valódi 
megoldás egy új iskola építé-

se lenne. A Kormány jogosnak 
tartotta az igényt, így a város 
kérésére válaszul hamarosan 
megkezdődhet az új alagi is-
kola építése. Jelenleg Dunake-
szin egyébként öt általános is-
kola és egy gimnázium műkö-
dik.

Mint az a pályázati kiírás-
ból kiderült, egyazon cég fog-
ja megvalósítani a Repülőté-
ri úton épülő huszonnégy ter-
mes általános iskola tervezését 
és kivitelezését is. Az aján-
lattételi határidő december 
14 -e, ami azt jelenti, hogy az 
újév elején derül ki, hogy me-
lyik cég nyerte a pályázatot, a 
konkrét kivitelezés pedig az 
engedélyek megszerzése után, 
szintén a jövő évben indulhat.

A pályázat kiírója és egy-
ben az iskola építtetője a Nem-
zeti Sportközpontok, a pro-
jekt műszaki ellenőrzéséért 
pedig a Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési 

és Közbeszerzési Zrt. (BMSK 
Zrt.) felel. Az iskola építése 
így teljes egészében állami tá-
mogatásból valósul meg, fenn-
tartása és üzemeltetése viszont 
már Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának feladata lesz. A 
projekt összköltsége legalább 
3,5 milliárd forint.

A pályázat természetesen 
magában foglalja a különböző 
nevelőtestületi, szociális, üze-
meltetési, sport és kültéri rész-
legek tervének részletes para-
métereit is. A nyilvánosság-
ra hozott pályázati koncepció 
alapján rendelkezésünkre áll-
nak az iskola méretei is, me-
lyeket érdemes áttekinteni:

Az iskola épületének alap-
területe összesen 7945 m², eb-
ből az általános oktatási terü-
let, azaz a 24 tanterem össze-
sen 2180 m² - t tesz ki. A ne-
velőtestületi helyiségek 315 
m² - t, az étkező 520 m² - t, az 
üzemeltetés pedig 425 m² -t 

jelentenek az alapterületből. 
Az iskolához tartozó sport-
csarnok méretét tekintetve 
nem csupán regionális szin-
ten különleges, hiszen az alap-
területe 2470 m², ami maga-
san túlszárnyalja az átlagos 
magyarországi méreteket is. 
A közösségi területek további 
2035 m² - t alkotnak.

A tervek szerint természete-
sen nemcsak fedett, de külté-
ri sportpályával is rendelkezni 
fog az épülő általános iskola - 
ez a 3495 m² kültéri terület egy 
részén kerül kialakításra.

Külön jó hír, hogy a Duna-
keszi Város Önkormányza-
ta a tervek szerint az iskola át-
adásáig remélhetően a szin-
tén tervezés alatt álló kerék-
páros nagykörutat is megépíti. 
A körút egyik állomásaként az 
alagi általános iskola szerepel-
ne, így plusz egy megközelítési 
lehetőséget nyújtva a helyi di-
ákoknak.
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Szabó Katalin,
a Dunakeszi 

Programiroda 
vezetője: 

A sikerhez 
vezető úton 

a legnagyobb 
támogatást a 

város vezetőitől 
kapjuk 

- Sokszor, sok helyen megfogalmaztuk 
már, hogy a város vezetőinek az volt a 
célja, hogy az akkori alvóvárost sokszí-
nű, közösségeket vonzó programokkal 
egy szerethető településsé formáljuk. 
Természetesen, előtte is voltak rendez-
vények, kulturális programok – bár ke-
vesebb és kisebb léptékűek -, melyeket 
azonban városi szinten nem koordinál-
tak, nem hangolták össze a civil szerve-
zetekkel, a kulturális feladatokat ellátó 
intézményekkel, mint pl. a József Attila 
Művelődési Központtal. Határozott el-
várásként fogalmazódott meg – igazod-
va a városban élők igényeihez -, hogy fi-
atalosabb, sok embert vonzó, választé-
kosabb rendezvényekkel segítsük elő a 
helyi közösségek kialakulását, egymás-
ra találását. Ezen elképzelések valóra 
váltása érdekében hívták életre a Duna-
keszi Programirodát, akkor még három 
fővel, melyet induláskor  Csoma Attila 
vezetett egészen 2014-ig, amikor pályá-
zat útján elnyerte a VOKE József Atti-
la Művelődési Központ igazgatói állását. 
Ezt követően kaptam megbízást a Prog-
ramiroda irányítására, addig helyettes-
ként vettem részt az iroda életében. 

- Mit érzékeltek, a nagyközönség ho-
gyan fogadta a változást, az új és szí-
nes programok gazdag kínálatát?

- Kezdettől fogva nagyon pozitívan, 
hiszen sikerült a lakosság érdeklődését 
felkelteni, és elvárásainak megfelelni, 
amit segített az is, hogy észrevételeiket 
beépítettük programjainkba. Öt év táv-
latában már azt mondhatjuk, hogy egé-
szen más a város közössége, mint ko-
rábban. Lakótársaink szívesen vesznek 
részt rendezvényeinken, mert érzéke-
lik, hogy nekik szeretnénk jóhangulatú 
és maradandó élményeket szerezni. Ma 
már igazi közösség él itt, akik aktív sze-
replői a város társasági, kulturális éle-
tének, akikkel együtt egy szerethető 
várossá formáltuk Dunakeszit. Nagyon 
örülünk az elért eredményeknek, amire 
büszkék vagyunk mindannyian. Jó ezt 
kimondani, jó visszatekinteni az elmúlt 
5 évre, de nem állunk meg, mert nap, 
mint nap azon gondolkodunk, hogyan 
lehetne újabb és újabb ötletekkel, ter-
vekkel még tartalmasabbá tenni a Du-
nakeszi Programiroda kínálatát. 

- A sok-sok újdonság közül nagy 
népszerűségnek örvend, hogy a város 
sikeres közösségeit, egyesületeit, kivá-
ló sportolóit, civil klubokat városszer-
te óriás plakátokon népszerűsítenek. 

- Valóban, nagy népszerűségnek ör-
vend, igazi közösségformáló hatása 
van. Ma már ott tartunk, hogy kisebb-
fajta mozgalom indult azért, hogy egy-
egy közösség vagy kiváló teljesítményt 
elért személy felkerüljön az óriáspla-
kátra. Mindez örömmel tölt el bennün-
ket, bár ez csak egy szelete a Program-
iroda tevékenységének, hiszen a ren-
dezvények szervezése mellett számta-
lan feladatot valósítunk meg, melyeket 
talán nem annyira szembeötlőek, de 
számunkra ugyanolyan fontosak. Iro-
dánk gondozza – többek között – a Du-
nakeszi, a Mi városunk programot. Jó 
érzés látni, hogy a gyerekek mennyire 
tudnak örülni, amikor pl. óvodai- és is-
kolai tanévkezdéskor átadjuk részük-

re a Dunakeszi, a Mi városunk feliratú 
pólót. Jó érzéssel tölt el minket, amikor 
azt látjuk, büszkék rá, hogy Dunakeszi-
ek. A rendezvények szervezésén kívül 
még számos nagy sikerű programunk 
van; ilyen például a babacsomag akció. 
Ugyanilyen kiemelt feladatunk az idő-
sek karácsonyi csomagja… Ma már ha-
gyomány, hogy a városvezetés tisztelete 
és megbecsülése jeleként az idős, a szép 
korú lakótársainknak karácsonyi aján-
dékcsomaggal igyekszik örömöt sze-
rezni advent idején. Minden akcióval, 
rendezvénnyel azt szeretnénk szolgál-
ni, hogy lakótársaink szeressenek Du-
nakeszin élni. Azt érezzék, hogy ebben 
a városban értük mindig történik vala-
mi jó. 

- Milyen kihívást jelent, hogy egy 
világváros „árnyékában” kell kiszol-
gálni a Dunakeszin élő, ám Budapes-
ten dolgozók kulturális, sportolási igé-
nyét?

- Természetesen érezzük annak ha-
tását – minden előnyével és hátrányá-
val együtt –, hogy a főváros egy kőha-
jításnyira van tőlünk. Nem tudunk, de 
ami fontosabb, hogy nem is akarunk 
egy világvárossal versenyezni. Mi Du-
nakeszi adottságaira, értékeire helyez-

immár öt éve, hogy megalakult a duNakeszi programiroda, amely az elmúlt fél évtized 
alatt olyaN Nagyszerű reNdezvéNyekkel, miNt a duNakeszi feszt, istváN, a király és a já-
Nos vitéz szíNrevitelével, a szeNt mihály-Napok újszerű megreNdezésével, az idősebb és 
a fiatalabb korosztály tagjait egyaráNt megszólító programjaival egyöNtetűeN kivívta 
a város lakosságáNak elismerését. mi iNspirálta az öNkormáNyzatot, 2010-beN amikor 
létrehozta a duNakeszi programirodát? – kérdeztük szabó kataliNtól, a jubileumát üN-
Neplő iroda vezetőjétől.

Jó hangulatú közösségé 
formálták a várost
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zük a hangsúlyt, olyan közösségi 
programokat szervezünk, amivel 
meg tudjuk szólítani az itt lakó, de 
a fővárosban dolgozó embereket 
is. Arra koncentrálunk, hogy ren-
dezvényeinket országos színvona-
lon, de a helyieknek szólva valósít-
suk meg, melyeket ráadásul az ön-
kormányzat jóvoltából ingyenesen 
látogathatnak. A mi rendezvénye-
ink a Dunakeszin élőkért vannak, 
amelyek igazi találkozási pontok, 
ahol ismerősként, barátként társa-
loghatnak egymással a látogatók. 
Egyik legjobb példa erre aktuális 
programunk, a főtéri adventi vá-
sár és az első alkalommal megnyi-
tott korcsolyapálya látogatottsága 
is. Az öt, négy, három évvel ezelőtt 
bevezetett rendezvények ma már 
mindenki számára ismertek, egy-
re több család naptárjában szere-
pel a Gyereknap vagy a Dunakeszi 
Feszt. Igazán várják ezeket az ese-
ményeket, és ez nagyon jó érzés.

- A megszépült, történelmi kör-
nyezetben lévő Dózsa György tér 
a város kedvelt közösségi helyszí-
neként vonult be 2014 nyarán a 
Dunakesziek életébe.  

- Nagyon szeretjük a Katona-
dombot a nagy létszámú szabad-
téri sport- és kulturális fesztivál-
jaink helyszíneként vagy a VOKE 
József Attila Művelődési Közpon-
tot a nem szabadtári eseménye-
inkhez. Ám mégis úgy gondol-
tuk, hogy szüksége van a városnak 
egy valamivel kisebb, meghittebb 
miliőt sugárzó, patinás közösségi 
helyre, ezért alkottuk meg a Főte-
ret. Már eddig is emlékezetes ren-
dezvények helyszíne volt, hiszen 
sokan a mai napig emlegetik ne-
künk a tavaly augusztus 20-án be-
mutatott István, a király című fel-
emelő előadást, melyet az országos 
hírű színészek mellett városunk 
tehetséges fiatal zenészei, tánco-
sai varázsoltak felejthetetlenné. 

De folytathatom a sort az idén be-
mutatott János vitéz daljátékkal… 
Itt rendezzük a Szent Mihály-na-
pi búcsút és az adventi vásárt is. 
Hálás feladat így dolgozni, hiszen 
két olyan gyönyörű közösségi he-
lyünk van – a Katonadomb és a 
Főtér -, melyek a programok mel-
lett kiváló adottságaikkal is vonz-
zák a Dunakeszieket. 

- Szemmel láthatóan élvezi a 
munkáját, olyan szeretettel be-
szél róla, mintha „saját gyerme-
ke” lenne.  

- Örülök, ha mások is így lát-
ják. Ez tényleg találó kifejezés, a 
projekteket saját gyerekeimként, 
a csapatomat pedig családtagként 
kezelem. Nagyon szeretem ezt a 
sokszínű, másokat sok maradan-
dó pillanattal megajándékozó fel-
adatot, melyet munkatársaimmal 
együtt mindig igyekszünk magas 
színvonalon megoldani. Lelkes, 
szakmailag felkészült, munká-
jukat szerető négy kollégámmal 
nap, mint nap a legjobbat szeret-
nénk letenni a város nagyközös-
ségének asztalára. Mivel ez nem 
egy napi 8 órás munka, sok hétvé-
génket töltik ki a rendezvények, 
ezért csakis odaadással lehet ezt a 
munkát végezni. A sikerhez veze-
tő úton a legnagyobb támogatást 
a város vezetőitől kapjuk, akikkel 
rendkívül konstruktív és ered-
ményes az együttműködésünk. 
Nekünk a Dunakeszi Program-
iroda jóval több, mint egy mun-
kahely, számunkra a közösség-
teremtés, az alázattal és jóked-
vű lelkesedéssel végzett szolgál-
tatás színtere. Dunakeszi lakosai 
ezt igazolják vissza személyesen, 
e-mailben és Facebookon kifej-
tett véleményükkel. Rengeteg öt-
letet, javaslatot, elismerést, alkal-
manként építő kritikát is kapunk, 
melyeket igyekszünk a következő 
években hasznosítani. Büszke va-
gyok rá, hogy vezethetem a Prog-
ramirodát, hogy olyan munka-
helyem van, amit szeretek, olyan 
CSAPATOM van, melynek tag-
jaival igazán jól lehet együtt dol-
gozni. Ezúton is köszönöm mun-
kájukat, az önkormányzat tá-
mogatását, a város polgárainak 
rendezvényeink iránt megnyilvá-
nuló töretlen érdeklődését. Ígér-
jük, hogy jövőre és a követke-
ző években is azon leszünk, hogy 
még színvonalasabb, még szeret-
hetőbb programokat, kezdemé-
nyezéseket hívjunk életre!

- Köszönöm a beszélgetést. 
Boldog születésnapot kívánok!

Vetési Imre

Rendkívül sikeres volt 
az adománygyűjtő akció!

Karácsonyi csomag 
a 65 év feletti lakosoknak

dunakeszi idén is Csatlakozott a magyar élelmiszerBank 
egyesület karácsoNy előtti adomáNygyűjtő akciójához. 
a humáN szolgáltató közpoNt muNkatársai három Napig 
(November 27. és 29. között) a duNakeszi-fót tesco áruház-
baN gyűjtöttek adomáNyt a városbaN élő rászoruló csa-
ládok részére.

Munkájukat más önkéntesek (óvodapedagógusok, hivata-
li köztisztviselők, a CIB Bank munkatársai, magánsze-
mélyek és közösségi szolgálatot teljesítő diákok) is se-

gítették.
A vásárlók főleg tartós élelmiszereket ajánlottak fel, azzal a cél-

lal, hogy sok-sok családnak örömet szerezzenek, és ünnepüket 
szebbé varázsolják - olvasható a város honlapján. 

Az akció rendkívül sikeres volt. Közel két tonna adományt si-
került összegyűjteni a tavalyi 670 kilóval szemben, így a HSZK 
munkatársai közel kétszáz családnak tudják eljuttatni a csoma-
gokat még karácsony előtt.

Sokat mond a helyi lakosságról az a tény, hogy idén a tavalyi 
adományok háromszorosa gyűlt össze. Igazán büszkék vagyunk 
arra, hogy ilyen összetartó erő működik városunkban és minden 
tiszteletünk a civileké, akik munkájukkal, adományukkal segí-
tették a gyűjtést – jelentette ki lapunknak Szabó Katalin, az ön-
kormányzat szóvivője.

- A karácsony előtti adománygyűjtésnek azonban nincs vége, 
hiszen december 13-ig tart az adománydoboz-akció, mely során 
szintén helyi lakosok adományait juttatjuk el a helyi rászoruló 
családoknak. Várjuk adományát Főtéri adventi vásárba, a Polgár-
mesteri Hivatalban működő Programirodába, vagy a főtéri A Ká-
véház kávézóba.

Természetesen a határidő lejárta után is fogadunk ajándékokat, 
melyeket eljuttatunk a rászorulóknak.

Kérjük, a dobozon jelöljék meg azt, hogy milyen nemű és korú 
személynek szánják, illetve, hogy csak jó állapotú, tiszta terméke-
ket adományozzanak!

Köszönjük, hogy adományával Ön is hozzájárul az akcióhoz! – 
fejezte ki elismerését az önkormányzat nevében a szóvivő.

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata az elmúlt 
évek hagyománya sze-

rint idén is megajándékozza 
hatvanöt év feletti lakótársa-
inkat. A csomagok kiszállítá-
sában és házhoz juttatásában 
a helyi középiskolások, sport-
egyesületek, illetve a Dió-
fa Nagycsaládosok Egyesüle-
te segítik a szervezőket. A cso-
magok kiszállítása december 
11. és 22. között történik.

Azon lakótársaink, akiknek 
valamilyen oknál fogva nem 

sikerül kézbesíteni a csomagot, 
azok ügyfélfogadási időben át-
vehetik azt a Polgármesteri Hi-
vatalban működő Programiro-
dában, 2016. január 4. után.

Dunakeszi 
Programiroda
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az adveNti várakozás meghitt pillaNataihoz méltóbb 
közösségi helyszíNt Nem is választhatott volNa a város, 
mint a dózsa györgy teret, ahol idéN első alkalommal 
nyitotta meg kapuit az adventi vásár és korCsolyapálya. 
a városháza főbejárata előtt elhelyezett hatalmas ad-
veNti koszorúN már féNylik a hit és a reméNy gyertyájá-
nak lángja…

ADVENTI VÁSÁR-
A VÁRAKOZÁS 

KÖZÖS ÉLMÉNYE

Advent első és máso-
dik vasárnapján a 
délutáni órákban, 
amikor lángra lob-

bant a hit és a remény gyer-
tyája Dunakeszi polgárai zsú-
folásig megtöltötték a város 
főterét, ahol már a felemelő 
pillanatok előtt is az ünnepi 
várakozás hangulatához mél-
tó programok várták a város 
apraját-nagyját.

Az első gyertyát, novem-
ber 29-én a Játszóház Óvo-
da kis ovisai gyújtották meg, 
akik egyébként a színpadon - 
a Szent Mihály és Szent Imre 
templom gyülekezetének 
tagjaihoz hasonlóan – ked-
ves műsorral köszöntötték 
a közönségét. Az ünneplők-
kel megosztotta gondolatait 
Kozsuch Zsolt és Kecskés Atti-
la plébános is.

Hat óra előtt pár perc-
cel megérkezett Böjte Csaba 
atya, akit Dióssi Csaba polgár-
mester és Szabó József önkor-
mányzati tanácsnok, a körzet 
önkormányzati képviselője fo-
gadott. Böjte atya miután kö-
szöntette a Dózsa György té-
ren városunk lakóit, a József 
Attila Művelődési Központ-
ban folytatta programját. 

A főtéren kulturális mű-
sorral folytatódott a prog-
ram, melynek keretében fellé-
pett Joós Tamás énekmondó és 
Fehérvári Gábor Alfréd, akit 

a Rising Star tehetségkutató 
versenyen ismerhetett meg a 
közönség.

Az ünnepi „köntösbe” öltö-
zött Dózsa György téren ki-
csik és nagyok, fiatalok és idő-
sebbek egyaránt kedvükre vá-
logathattak a kulináris élve-
zeteket kínáló finomságok 
közül. Az ünnepi fények és 
díszek, a város karányonfája 
csodálatos hátteret kölcsönöz-
tek a jégpályának, melyen vi-
dáman korcsolyáztak a sport-
ág hódolói… A város óvo-
dásainak és diákjainak nagy 
örömére a korcsolyapálya hét-
köznap is fogadja a fiatalokat, 
akik az önkormányzat jóvol-
tából a délelőtti órákban in-
gyenesen élvezhetik a szikrázó 
jégpályán a siklás örömét. A 
korcsolyapálya óriási népsze-
rűségnek örvend a fiatalok és 
a felnőttek körében egyaránt, 
akik november 28-től egészen 
2015. január 31-ig hasíthatják 
a csillogó jégpályát. 

Az elmúlt esztendőben újjá-
varázsolt Dózsa György tér és 
környezete meghitt miliőjének, 
sport- és kulturális programja-
inak és igényes gasztronómiai 
kínálatának, no és a szervezők 
dicséretes tevékenységének kö-
szönhetően a dunakesziek so-
kaságának szerez örömteli, lé-
lekmelengető szép élményeket 
a városi adventi vásár. 

December 6-án délután a 
Mikulás szerzett kedves pil-
lanatokat a köré sereglett csil-
logó tekintetű gyerekeknek, 
akik később szüleikkel együtt 
meghallgathatták a Piros Tag-
óvoda kedves hangulatú ün-
nepi műsorát. A Gyártelepi Jé-
zus Szíve templom képvisele-
tében egy négyfős művésze-
ti közösség Szádoczky Károly 

kanonok, plébános vezetésé-
vel megzenésített egyházi mű-
veket szólaltatott meg igényes 
előadásban. 

Az est során volt könnye-
debb hangvételű program is, 
köztük Mikola Péter produk-
ciója, aki bevonta a gyerekeket 
is a közös ének és tánc közön-
ség szórakoztató előadás szü-
letésének „művészi” titkaiba. 

A nap sztárvendége Csobott 
Adél volt, aki kitűnő hangjá-
val, üde fiatalságával és ked-
vességével meghódította a kö-
zönséget. Azok a gyerekek, 
akik együtt énekelhettek, tán-
colhattak a színpadon a hazai 
könnyűzenei élet egyik leg-
nagyobb tehetségével, min-
den bizonnyal egy életre szép 
emlékként gondolnak majd a 
„közös fellépésre”. 

De hasonló élményekben re-
ménykedhetnek még, hiszen 
Szandi, Kasza Tibor, Kocsis Ti-
bor, Feke Pál és Kökény Attila 
is fellép az adventi vásár szín-
padán. 

A főtéri vásári forgatag janu-
ár 2-ig várja a dunakeszieket, 
akik addig még Advent har-
madik és negyedik vasárnap-
ján fellobbanó gyertya fényénél 
együtt élhetik át a közös vára-
kozás, a kis Jézus születésének 
magasztos élményét… 

Az önkormányzat a kará-
csonyi ünnepek után is sze-
retettel hívja és várja Duna-
keszi valamennyi kedves la-
kóját, hogy az óévet is együtt 
búcsúztassuk egy jó hangula-
tú közös szilveszteri bulival a 
város főterén.

Boldog karácsonyt, boldog 
újévet Dunakeszi!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

és Pál Ildikó

Csobott 
Adél
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miNdaNNyiuNk életébeN akadNak olyaN célok, melyek eléréséhez segítséget jeleNthet a hitelfelvétel. ahhoz azoN-
baN, hogy megtaláljuk a valódi lehetőségeket, foNtos, hogy átgoNdoltaN, felelőseN döNtsüNk. simoN évával,  
a cib baNk duNakeszi fiókjáNak igazgatójával arról beszélgettüNk, mit érdemes szem előtt tartaNi a péNzügyeiNk tervezésekor. 

Felelősen a pénzügyek tervezésében 

Mit tanácsol azoknak, akik hitelfelvételen 
gondolkodnak?  
Mindenki életében akadhat olyan időszak, 
amikor hitelt szeretne felvenni. Ilyen eset-
ben azt érdemes végig gondolni, mekkora 
havi törlesztőrészletet tud fizetni a háztartás 
úgy, hogy ez ne terhelje meg a családi kasz-
szát. Nem kell mást tenni, mint összeírni, mi-
lyen állandó bevételei – fizetés, nyugdíj, stb. 
– és kiadásai – rezsi, élelmiszer, meglévő hi-
tel törlesztőrészlete, stb. – vannak a családnak, 
és kiszámolni, hogy ezeken felül mennyi pénz 
marad. Ebből gazdálkodhatunk a kölcsönünk 
törlesztőrészleteinek fizetésekor. 

Milyen szempontok szerint érdemes válasz-
tani?
A megfelelő konstrukció kiválasztása előtt 
gondoljuk végig, milyen céljaink vannak a hi-
telfelvétellel. Ha váratlan kiadások merülnek 
fel, vagy előre tervezett nagyobb családi ese-
ményeket szeretnénk megvalósítani, jó vá-
lasztás lehet a személyi kölcsön. Ez a hitel-
termék ugyanis szabadon, bármilyen célra 
felhasználható és egyszerűen igényelhető. A 

banki ajánlatok összehasonlításakor az első, 
és legfontosabb segítségünk természetesen a 
THM, de emellett a hitelfelvétel előtt a bank-
tól kapott általános tájékoztatatót is fontos át-
nézni, ebben ugyanis a hiteltermék leglénye-
gesebb adatairól kaphatunk felvilágosítást.  

Milyen élethelyzetekre kínálhat megoldást a 
személyi kölcsön?
Tapasztalataink szerint a leggyakoribb hitel-
felvételi cél a személyi kölcsönök esetében a la-
kásfelújítás, lakáskorszerűsítés, de jó megoldás 
lehet autó vagy motor vásárlására, bútorok és 

műszaki cikkek megvételére, családi esemé-
nyek vagy utazás finanszírozására és egész-
ségügyi célokra is. Kiemelten fontosnak tart-
juk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a 
személyi kölcsön – és összességében a hitelter-
mékek – nem arra valók, hogy pénzügyi lehe-
tőségeinket meghaladóan költekezzünk! A hi-
tel egy lehetőség, mely segíthet a céljaink eléré-
sében, nem pedig egy eszköz arra, hogy felelőt-
lenül szórjuk a pénzt. A részletekért érdemes 
ellátogatni a www.cib.hu/szemelyikolcson ol-
dalra, ahol pontos információk érhetők el az 
igényléshez szükséges dokumentumokról. 

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre vonatko-
zó részletes feltételeket az Általános Lakossá-
gi Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szó-
ló Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és 
kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üz-
letszabályzat és a devizabelföldi magánszemé-
lyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vo-
natkozó Kondíciós Lista tartalmazza.
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A zeneiskola 
önzetlen 

támogatóját, a 90 
éves Kállay Gyulát 

születésnapja 
alkalmából 

Farkas Pál igazgató 
köszöntötte

Ungár Cecília,
az egyik 

legnagyobb 
tehetség 

tárlatNyitóval és koNcerttel egybekötött születésNapi köszöNtő szíNhelye volt November 16-áN a farkas fereNc 
alapfokú művészetoktatási iNtézméNy. a közöNség csizmadia klára spirituális selyemfestő művész muNkáival s az 
alkotóval ismerkedhetett meg, majd kállay gyulát, városuNk jeles polgárát, koNcertzoNgorák adomáNyozóját kö-
szöNtötte farkas pál igazgató. 

Születésnapi köszöntő a zeneiskolában

Az estet Dobai Szabolcs he-
gedűjátéka és Bergl Noémi 
zongorakísérete nyitotta 
meg. Dunakeszin ez alka-

lommal másodszor mutatkozott be 
munkáival Csizmadia Klára, aki el-
mondta, hogy 1993 óta él a városban. 
Jól érzi magát a településen, sok szép 
lehetőség és energia érintette meg. A 
selyemfestéssel 2002 óta foglalkozik, 
ez teszi teljessé mindennapjait. Al-
kotásai meditatív állapotban, intuí-
ció révén készülnek. A továbbiakban 
az életerő központokról és az ehhez 
kapcsolódó színterápiáról beszélt. 

Az elhangzottakhoz kapcsoló-
dott Dr. K V Suresh mester Siddhas 
Yogi, aki a szellemi, lelki fejlődésről, 
őszinteségről, értékekről, a színek 
harmóniájáról mondta el gondola-
tait, s ezen keresztül ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe a kiállított mű-
veket. 

A mérleg: három Feurich márká-
jú koncertzongora a zeneiskolának, 
a Dunakeszi Radnóti Miklós Gim-
náziumnak és a VOKE József Atti-

la Művelődési Központnak, két pi-
anínó a Bárdos Lajos Általános Is-
kolának, egy pedig a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolának. Mind-
ez Kállay Gyula önzetlen adománya, 
aki nem zenész, de zeneszerető. A 
Dunakeszin született, majd 55 évnyi 
Kanadai élet után négy éve felesé-
gével hazaköltözött Gyula bácsi ha-
mar ráérzett, mivel segítheti önzetle-
nül a város zenei életét. Barátai, köz-
tük Dr. Domoszlai Erzsébet zongo-
ra tanszak vezető tanácsai nyomán 
tudta meg, hol van legnagyobb szük-
ség ezekre a hangszerekre. Ma már 
egyedül él, felesége három éve eltá-
vozott, de, mint mondta, nem magá-
nyos, mert szeretett városában bará-
tok, jó ismerősök között, szép zenei 
élményekkel gazdagodva nem érzi 
magát egyedül. 

A köszöntő szavakat Farkas Pál 
mondta el mindazok nevében, akik 
ezen estén megtöltötték a zeneisko-
la koncerttermét abból az alkalom-
ból, hogy Gyula bácsi két nappal ko-
rábban betöltötte a 90. életévét. S mi-
vel 1925. november 14-én látta meg 
a napvilágot, meglepetésként az az-
napi újságok egybekötött reprint pél-
dányait kapta meg a Pesti Hírlaptól a 
Népszaváig. 

Következett az ajándék koncert. 
Előbb Tóth Tamás adta elő harsonán 
Szokolay Sándor Ünnepi zene című 
művét (felkészítő tanár Farkas Sán-
dor). Őt követték a nagyszerű zongo-
risták. Előbb Badruddin Panna Fati-
ma Orbán György Kriminál tangóját 
szólaltatta meg. Ezt követően Bar-
tók Béla műveket játszott Bán Ba-
lázs (felkészítő tanáruk Szkubán Ju-
dit) Kosz Teodóra, (felkészítő tanár 
Pálos Grácia), Agócs Dávid és Ungár 
Cecília. (felkészítő tanáruk Dr. Do-
moszlai Erzsébet). Az ünnepség után 
tortával, s tűzijátékkal lepték meg az 
ünnepeltet. 

Ha már zongora, itt számolunk 
be arról, hogy a Budapesti Szent Ist-
ván Zeneművészeti Szakközépisko-
la hagyományos „Tiéd a Steinway!” 
mottójú zongoraversenyén novem-
ber 7-én a mintegy 60 résztvevő kö-
zül a zeneiskola hat növendéké-
ből öt, Kosz Teodóra és Kosz Júlia, 
Badruddin Panna Fatima, Bán Ba-
lázs, Ungár Cecília és Agócs Dávid 
– utóbbinak a szakközépiskola fel-

ajánlotta a felvételt az intézménybe–  
meghívást kaptak az Opera Zongo-
raszalon ünnepi koncertjére. 

A IV. Papp Lajos regionális zongo-
raversenyen – melyet november 23-
24-én rendeztek a biatorbágyi Pász-
ti Miklós Művészeti Iskolában – a 
IV. korcsoportban Badruddin Panna 
Fatima első helyezést ért el és meghí-
vást kapott a Bartók Rádióba felvé-
telre. Felkészítő tanára, Szkubán Ju-
dit tanári különdíjban részesült. 

Itt mondjuk el, hogy a zeneisko-
la Et Vie Danse Táncegyüttese Nagy 
Márta vezetésével a Magyar Lát-
ványtánc Szövetség közelmúltban 
megrendezett Őszi kupa országos 
bajnokságán „A” kategóriában Bizet 
Carmen című opera részletére vala-
mint a Memento című Queen dal-
ra készített koreográfiákkal elnyer-
te a zsűri legmagasabb elismerését. 
Ezen kívül két koreográfiával szere-
pelnek majd a Duna Televízió Tánc-
varázs című műsorában. A méltán 
népszerű DRUMS Ütőegyüttes (ze-
nei vezető Stefán Tivadar) a köz-
elmúltban egy megtisztelő felké-
rés nyomán Európa egyik ütős 
„fellegvárában”, a németországi 
Detmoldban adott nagy sikerű ön-
álló koncertet a Schlagzeughausban 
(ütőkoncert házban). Ezt követő-
en két alkalommal a Ludenscheid-i 
zeneiskola 50 éves jubileumán lép-
tek színpadra. Az utazás a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával jött 
létre.     

Katona M. István
A szerző felvételei
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Egressy Zoltán 
beszélgetőtársa 
Tarján Tamás 
volt

2016. JANUÁrI PrOGrAM AJÁNLÓJAVOKE József Attila Művelődési Központ

VOKE (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) 

www.vokejamk.hu

Január 6. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub utószilvesztere

Január 15. péntek 19 óra
Újévi koncert a Váci Szimfonikus Zenekarral

Belépő: 2.000.-Ft
Január 18. hétfő-23.szombat

Játékos tudomány: Testünk a csoda - interaktív 
kiállítás Belépők: - Csoportos: 500.-Ft - Felnőtt: 

1.000.-Ft - Gyermek: 600.-Ft

Január 22. péntek 18 óra
Szunyoghy András 
grafikusművész

kiállításának megnyitója
Január 28. csütörtök 11 óra

Filharmónia Ifjúsági Bérlet:
„Mesterségünk címere”
Km: Az Állami Operaház 

énekművészei

Január 29. péntek 18 óra
„A Mississippi deltától Chicagóig” 

Blues Est I.
Élőzenés blues történet Gier Gabriel előadásában

A méltán népszerű Irodalmi Szalon 
vendége ezúttal Egressy Zoltán 
író, költő műfordító volt novem-

ber 26-án. A szerző 1990-ben diplomá-
zott az ELTE ÁITFK magyar történelem 
szakán. Nyolc évvel később mutatta be a 
Katona József Színház az azóta is nagy si-
kerrel játszott Portugál című tragikomé-
diáját. Számos darabja került színpad-
ra külföldön, így például többek között 
Angliában, Ausztriában, Lengyelország-
ban, Portugáliában. Eddigi színházi be-
mutatóinak száma meghaladta a százat. 

A házigazda Tarján Tamás irodalom-
történésszel folytatott érdekfeszítő be-
szélgetés során szóba kerültek regényei, 
novellái is. Szóba került többek között a 
„Lila csík, fehér csík” című könyve, mely-
nek középpontjában a legendás újpes-
ti labdarúgóhoz, Törőcsik Andráshoz fű-
ződő sajátos belső viszonya áll. A Szép 
Ernő- és József Attila díjas szerző legtöbb 
eddig megjelent könyve a könyvtárban 
megtalálható, érdemes megismerkedni 
eddigi munkásságával.

Kilencedik alkalommal hirdették meg 
az olvasást népszerűsítő Olvasó város 
című játékot. A részvétel egyetlen felté-
tele legalább egy könyv írásos indoklása, 
miért ajánlja a kötetet. Idén ezt mintegy 
kétszázan tették meg s a nyilvános sorso-
lást követően november 28-án került sor 
a díjátadásra. Dióssi Csaba polgármester 
díját, 20 000 forintos könyvvásárlási lehe-
tőséget Gellén Imréné nyerte. A második-
harmadik díj – 6-6 000 forintos könyv-
utalvány, a könyvtár, a József Attila Mű-
velődési Központ, valamint Hircz Tamás 
önkormányzati képviselő 5-5 000 forin-
tos könyvvásárlási lehetőségét öt pályázó 
nyerte meg. A továbbiakban 32 könyvju-
talom talált gazdára. 

Ugyanezen a napon volt a Sellei Zoltán 
városi versmondó megmérettetés, me-
lyen rendkívül igényes versválasztással és 
színvonalas előadásmóddal álltak a ver-
senyzők a Sellei Zoltánné, a névadó özve-
gye, Babják Annamária színművésznő, és 
a Borbély Emma okl. főkönyvtáros, nyu-
galmazott könyvtárigazgató összetéte-

lű zsűri elé. A versmondók közül a Sellei 
Zoltánné által felajánlott 30 000 forintos 
első díjat Guttmann Vilmos, Dióssi Csa-
ba polgármester 25 000 forintos könyvvá-
sárlási lehetőségét Bakóné Szécsey Márta, 
a könyvtár 20 000 forintos díját Zöldiné 
Pádár Mónika nyerte el. Rádai Boglárkát 
különdíjban részesítették. Nyereményét 
Guttmann Vilmos a Babják Annamária 
Színjátszó Stúdió fiatal tehetségeinek tá-
mogatására ajánlotta fel.  

Katona M. István
A szerző felvétele

irodalom, olvasás, versmoNdás 

A könyvtár évzáró rendezvényei
a dunakeszi kölCsey ferenC városi könyvtár az idéN is számos raNgos – az olvasás szere-
tetét is Népszerűsítő – kulturális eseméNyNek adott otthoNt. közeledve az év végéhez, 
három, évzáróNak is tekiNthető eseméNy szíNtere volt a köNyvtár.
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Ezért álltak elő azzal az ötlettel, hogy a 
résztvevő csapatoktól egy olyan előze-
tes feladatot kértek, amelynek során 

egy három perces bemutatkozó film segítsé-
gével megmutathatják a diákok, hogyan tud-
nak élni a modern technika biztosította le-
hetőségekkel. Szintén újdonsága volt az idei 
versenynek, hogy a hangsúlyt a játékosságra 
helyezték, hiszen az induló csapatokat ötö-
dik osztályos gyerekek alkották. Így mint-
egy feszültségoldásként az első feladat egy 
olyan társasjáték volt a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola aulájában, ahol a bá-
bukat élő gyerekek személyesítették meg. S 
hogy a modern technika és szemlélet meny-
nyire betört a vetélkedő világába is, mi sem 
jellemzi jobban, mint az, hogy a szervezők 
egy saját blogot is létrehoztak, ahol egyfelől 
elérhetővé tettek minden, Dunakeszivel kap-
csolatos digitalizált anyagot, másfelől pedig 
a vetélkedőkben résztvevő diákok számá-
ra kapcsolattartásként is szolgált: egyes fel-
adatokat itt találtak meg, illetve bemutatko-
zó filmjeiket is erre a felületre kellett feltölte-
niük. De olyan hanganyagok is elérhetőek a 
blogon, ahol Száraz György és Szakáll Lász-
lóné beszél helytörténeti kérdésekről. A ver-
seny során a gyerekeknek online feladatokat 
is meg kellett oldaniuk, s a szervezők hasz-
nálták a Google kvízkészítő programját is. S 
volt egy olyan feladat is, melynek során digi-
tális környezetben kellett a csapatoknak ké-
peket párosítaniuk.

Kárpáti Zoltánné szerint fontos, hogy a 
Helytörténeti Vetélkedő résztvevő diákok 
felfedezzék milyen gyönyörű helyen élnek, 
megismerjék azt a környezetet, amelyben él-
nek. Mint mondta, egyes filmanyagok vágá-
sa során maga is rácsodálkozott arra, milyen 
szép és változatos városrészei vannak Du-

nakeszinek. Fontos, hogy a gyerekek megis-
merjük településük múltját, s fontosnak tart-
sák a hagyományaink őrzését is. Jó példa-
ként említette Legíndi Tímeát, a Tóth Maris-
ka Hagyományőrző Egyesület elnökét, aki 
jelenleg a zsűri tagja, de diákként maga is 
részt vett a vetélkedőn, sőt később csapato-
kat készített fel az eredményes versenyre. A 
rendezvény fővédnöke évek óta Dallos Gyu-
la, Dunakeszi díszpolgára, aki egy vándor-
serleget is ajándékozott a győztes csapatnak. 

A vetélkedő eredményhirdetése előtt ki-
sebb ünnepség keretében köszönték meg Ha-
rangozó Katalin és Csákó Józsefné több mint 
17 éves fáradhatatlan szervezőmunkáját. 
Mint Kárpáti Zoltánné fogalmazott, Csá-
kó Edina szíve és lelke volt hosszú időn át a 
vetélkedőnek, egyúttal háláját fejezte ki Ha-
rangozó Katalinnak, hogy önzetlenül adta át 
azt a tudást és ismeretet, melyet a vetélkedők 
szervezése során halmozott fel. Mint fogal-
mazott, igyekeznek méltóképpen megfelelni 
elődeik munkájának.

A rendezvénynek otthont adó Kőrösi Is-
kola igazgatónője megköszönte a felkészítők 
és Szabó Gábor társszervező munkáját, majd 
ajándékot adott át a zsűri tagjainak - Sza-
káll Lászlóné, Legindi Tímea, Száraz György 
-, akik már hetekkel ezelőtt azon dolgoztak, 
hogy tudásukat átadják a vetélkedőn részt 
vevő gyerekeknek. 

Szakáll Lászlóné, Lujzi néni rövid köszön-
tőjében úgy fogalmazott, csodálatosnak tart-
ja, hogy egy újszerűen lebonyolított vetélke-
dőnek lehetett tanúja, ahol az a csapat lett 
győztes, amelynek felkészítő tanára sok éven 
át foglalkozott diákjaival, s ennek most érett 
be a gyümölcse. Véleménye szerint az egész 
vetélkedő konklúziója az, hogy az az első 17 
év, amelyet Harangozó Katalin bonyolított 

le, példamutató és nagyszerű volt. A mai pe-
dig új alapokra, a modern világ elvárásának 
megfelelően zajlott. Örömét fejezte ki, hogy 
a gyerekek milyen magabiztosan és lelkesen 
kezelték a számítógépeket. Javaslatként meg-
fogalmazta, hogy érdemesnek tartaná az ese-
ményen részt vevő szülők és az érdeklődők 
aktívabb bevonását is. 

Ezt követően került sor az eredményhirde-
tésre; harmadik helyezett a Széchenyi iskola 
Négyesfogat nevű csapata lett (felkészítő ta-
nár: Bodnár Zsuzsa), második helyen holt-
versenyben a Bárdos iskola Lányi Ferenc (fel-
készítő tanár: Kosztolányi Tímea) és a Rad-
nóti gimnázium Duna lányai csapata (fel-
készítő tanár: Takács Erika) végzett. Az első 
helyen végzett, ugyancsak holtversenyben a 
Szent István iskola Hősök kvartettje (felké-
szítő tanár: Ádám Balázs) és a Radnóti Mik-
lós Gimnázium Paradicsompalánták csapa-
ta (felkészítő tanár: Takács Erika). A győzte-
sek és a helyezettek a méltán kiérdemelt siker 
élménye mellett értékes jutalmakkal térhet-
tek haza. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

mérföldkőhöz érkezett az idei évbeN a városi helytörtéNeti vetélkedő, hiszeN az új szervezőgárda egy meg-
újult formátumú verseNNyel várta a tudásukat egymással összemérő csapatokat. erről Beszélgettünk kárpáti 
zoltáNNé igazgató asszoNNyal, aki elmoNdta lapuNkNak, hogy szervezőtársával és kollégájával szabó gábor 
igazgató-helyettessel arra kerestek megoldást, hogyaN lehetNe a moderN kor digitális techNikájával ötvözNi 
a vetélkedősorozatot, hiszeN ezzel hidat tudNáNak képezNi a régmúlt és a koruNk fiataljai által Nap, miNt Nap 
megélt online világ között. 

Hagyományainkról, értékeinkről 
– megújult formában

Kárpáti Zoltánné (balról), Csákó Józsefné, 
Szakáll Lászlóné, Harangozó Katalin



23Dunakeszi Polgár

A megjelenteket – elsősorban 
a szűk családot, leányát Mó-
nikát, fiát Károlyt, és unoká-

ját – Bódai Edit igazgatóhelyettes asz-
szony üdvözölte. Őt követte Sidló No-
émi, az unoka, aki elöljáróban kö-
szönetet mondott Kárpáti Zoltánné 
igazgató asszonynak, aki lehetővé tet-
te a család számára, hogy ez a kiállítás 
létrejöjjön. Személyes emlékeit idézte 
fel nagyapjáról. Elmondta többek kö-
zött, hogy nagyon családszerető volt, 
emellett nagyon kíváncsi személyis-
ség is, s ha valamit elhatározott, hogy 
véghezviszi, azt meg is oldotta. Em-
lékezett közös kirándulásokra, s el-
mondta, hogy nagyszüleivel bejárta 
egész Magyarországot. 

„Tisztelem és becsülöm a város 
történetét, értékeit, hagyományait. 
Tisztelem és becsülöm azokat, akik 
ezeket az értékeket óvják, megeleve-
nítik, ezáltal élővé teszik számunk-
ra a múlt emlékeit, szokásait, törté-
néseit. Különösen így van, amikor ez 
konkrét helyhez kötötten érvényesül, 
jelen esetben városunkhoz, Dunake-
szihez”, mondta tárlatnyitója beve-
zetőjében Peti Sándor fotóművész, a 
DunArt Képzőművészeti Egyesület 
elnöke, majd így folytatta:

 „Sípos Károly mindehhez az örök-
ségünkhöz hozzátette szinte egész 
lényét. Az 1925. december 16-án szü-
letett lokálpatrióta, városunk polgá-
rai által is tisztelt alkotó 90 éves len-

ne. Ő is azon emberek közé tarto-
zott, akiben szinte mindenki benne 
élt, a gyermek, a felnőtt, az örök ten-
ni akaró művész… Imádta szeretett 
városát, ennek nem mond ellent az, 
hogy ugyanakkor folyamatosan ku-
tatta és jobbító szándékkal bírálta is, 
felhíva elsősorban környezeti prob-
lémákra a figyelmet… De ott volt 
benne a művész is, bár ő maga azt 
tartotta, hogy csak hobbiból feste-
get. Viszont tette ezt oly türelemmel, 
szorgalommal, képi látással megáld-
va, hogy alkotásait szívesen nézeget-
jük egy-egy kiállításon.”

A továbbiakban megtudhattuk, 
hogy már iskolásként is szeretett raj-
zolni, eljárt Pesten a Füvészkertben 

rendezett képzőművész Szabadegye-
tem összejöveteleire, bár már akkor 
romlani kezdett látása. Aztán sokáig 
kirakat és kiállítás rendezőként dol-
gozott. 

 „Képein gyakran megjelenik a 
régi Dunakeszi, a falusi ember, a Du-
na-part szépsége. Amikor csak ideje 
engedte a sok teendője ellenére, min-
dig az alkotás öngyógyító szükséges-
ségét választotta foglalatosságként.”

Önálló kiállítása 2000-ben volt 
Dunakeszin s ettől kezdve minden 
évben megjelent képeivel a Nyá-
ri tárlatokon. A város történetébe 
azonban azzal is beírta nevét, hogy ő 
tervezte meg – számos más település 
mellett – Dunakeszi máig érvényben 

lévő címerét és pecsétjét is. S olyany-
nyira jól ismerte régmúlt idők min-
dennapjait, történeteit, hogy önál-
ló kötetben „Régi Keszi történetek” 
címmel meg is írta mindezeket. 

 „Hiszem, hogy tevékenységével 
gazdagabb lett szeretett városa, Du-
nakeszi. Fontos örökséget hagyott 
ránk saját és a város életéből. Barát-
jaként megköszönöm azt a kezdemé-
nyezést, ami ezt a hagyatékot vállal-
ja feleleveníteni s bemutatni”, mond-
ta befejezésül Peti Sándor.

Zserman Emília és Jedlika Zsófi 
zongora-fuvola játéka után Kassai-
Kaszás Imre színművész, a család 
barátja olvasott fel egy részletet a Ke-
szi történetekből. 

A tárlat – melynek megrendezése 
Harangozó Katalin munkáját dicsé-
ri – december 11-ig tekinthető meg. 

Katona M. István
A szerző felvételei

tájképek, lovas életképek, cseNdéletek, és Nem utolsó sorbaN régi falusi utcák. ami miNdezt egység-
be foglalja, az a festészet, s aki miNdezt megörökítette, Néhai sípos károly festőművész (1925-2014). 
ahol miNdezek a képek láthatók, az a hely a kőrösi csoma sáNdor általáNos iskola iskolagalériája. 
itt Nyílt meg a tárlat a feNtebb említett művekből November 27-éN.

Aki megalkotta Dunakeszi címerét 

Bódai Edit - a kép előterében - köszöntötte Sidló Noémit, Kaszás Imrét, 
Peti Sándort és a megjelent érdeklődőket
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az egykori soproni diák a gimnáziumi érettségi után a magyar nyelv és irodalom szakos középis-
kolai tanári diploma és a doktori iskola mellé a jogi egyetemet is summa Cum laude eredménnyel 
végezte el, ám ő mégis magyarország első számú turisztikai szakújságírójakéNt vált ismertté. 173 
országbaN forgatott úti filmet, köNyvet írt a világ legszebb szállodáiról és szigeteiről, iNterNetes 
portálok – köztük a duNakeszi post – tulajdoNosa. a prima primissima-díjas, pulitzer-emlékdíjas, pro 
europa-díjas újságírót arról kérdeztem budapesti irodájábaN: mi iNspirálta, hogy felkerekedjeN és 
felfedezze a világot?

Beszélgetés dr. Kiss Róbert Richard, Prima Primissima-díjas 
újságíróval, a Dunakeszi Post egyik tulajdonosával

A svájci banánhegyektől Thaiföldig

- Életem első külföldi útjára a svájci 
nagybátyámhoz vittek ki szüleim 1978-
ban, ahol édesanyámmal elmentem egy 
áruházba. Érdeklődő gyerekként kipró-
báltam a mozgólépcsőt, mivel ilyet még 
soha az életben nem láttam. Feljutottam 
az első emeletre, ahol egyébként élelmi-
szereket árultak, és egy végtelen hosszú 
pulton csak banán volt. Ott álltam mel-
lette, és azon csodálkoztam, hogy-hogy 
nincs mellette egy ember sem, aki meg 
akarja szerezni ezt a „kincset”, amiért mi 
hosszú sorban álltunk itthon.  

- Ez a felismerés mit váltott ki benned?
- Rájöttem, hogy ez a világ milyen cso-

dálatos, és vannak még meglepetések. 
Az, hogy ilyen csodák vannak a világban 
arra késztetett, hogy fedezzem fel. Akko-
riban ötévente, majd háromévente lehe-
tett csak nyugatra menni. Később, ami-
kor enyhültek a szigorítások, már diák-
ként is megragadtam minden alkalmat, 
hogy utazhassak. Először csak, amit le-

hetett, Csehszlovákiát, Jugoszláviát, az 
NDK-t jártuk be, majd a nagy klasszikus 
első utak egyikén autóbusszal lemen-
tünk Görögországba. Ezek úgynevezett 
non-stop utak voltak. Sőt egy ilyen út al-
kalmával eljutottam Marokkóba is, az-
tán voltam Velencében, meg a klasszi-
kus Tarvisio-túrákon. A többiek bőrka-
bátért, én meg, hogy fürödhessek a ten-
gerben. 

- Hogyan lett a világfelfedező fiatal-
emberből utazó riporter?

- Egyetemi tanulmányaim mellett el-
végeztem a Magyar Rádió riporterkép-
ző iskoláját is, ahol szerkesztő-riporter 
végzettséget szereztem, és a rádióban 
műsorokat kezdtem el gyártani, aztán 
később, 1991-92-ben a Magyar Televí-
zióban is. Az egyetemmel párhuzamo-
san csináltam, például a Helló világ 
című sorozatot, aminek Vinkó József 
volt akkor a producere, főszerkesztője, 
aztán az MTV számos műsorába is ké-
szítettem műsorokat a világ más tájai-
ról is. Az idő múlásával létrehoztuk sa-
ját kis stúdiónkat, elkezdtünk külföld-
re is dolgozni, és egyre másra jártam a 
világot. Voltam úgy Oroszországban, 
hogy 3-4 Béta kazetta volt csak nálam, 
és leszerveztem a forgatásokat. Kimen-
tem úgy Thaiföldre, hogy ott szereztem 
komplett stábot, imázs filmet készítet-
tem a Bangkok közeli Pattaja városról, 
amit Oroszországban mutattak be. Szá-
mos kaland után rendkívül sok helyre 
eljutottam a világban.

- Leleményesség, tudás, bátorság, kre-
ativitás…

- Úgy gondolom, ahhoz, hogy az em-
ber új dolgokba fogjon, kell megfelelő 
szintű bátorság. Mondok erre egy pél-
dát. Elhatároztam, hogy ki fogok men-
ni a labdarúgó VB-re Brazíliába, 2014-
ben. Nem sikerült támogatókat talál-
nom, senki nem akart barterutat adni 
a foci vb-re. Mégis belevágtam, keres-
tem Brazíliában egy olyan városba na-
gyon olcsó repülőjegyet, melynek a kö-
zelében rendeztek vb mérkőzéseket, és 
onnan mentem mérkőzésről mérkőzés-

re. A hátizsákon kívül csak az útlevél és 
a fényképezőgép volt nálam. Vettem ma-
gamnak egy-két dollárért egy brazil vi-
lágsztár nevével ellátott mezt, amit ma-
gamra húztam és elindultam. Telepü-
lésről településre jártam, rengeteget 
utaztam, szereztem jegyeket és megnéz-
tem a meccseket. Rendkívül jól éreztem 
magam, de ma sem tagadom, nagyon 
embertpróbáló volt, bátorság és elszánt-
ság kellett hozzá, hiszen mindenről ma-
gam gondoskodtam. Amit mondtál, az 
igaz, vagyis merd megcsinálni, amihez 
kedved van, és ne siránkozz, ha valami 
probléma adódik.

- Milyen szempontok alapján válasz-
tod ki a célországot?

- Elsősorban az alapján, hogy hová 
hívnak meg. Amikor pl. a Magyar Tele-
víziónak dolgoztam és filmet kellett ké-
szítenem Moszkvában arról az ember-
ről, aki feltalálta a gyémántmetszéses 
rövidlátás-javítást, ha már ott voltam, 
akkor interjút kértem az első orosz rap-
énekestől, beszámoltam az orosz sze-
xuális forradalomról. Az utóbbi idő-
ben sokat jártam Afrikában, ahová el 
tudtam kísérni olyan magyar orvoso-
kat, akik önkéntesen gyógyítottak a 17 
milliós Malawiban, és onnan tudósítot-
tam számos hírportált, anyagokat ké-
szítettem az InfoRádiónak a Világszám 
című műsoromba. A lényeg, ha már ott 
vagyok, igyekszem - a helyet és a lehe-
tőséget kihasználva -, hogy olyan sze-
mélyekkel is készítsek interjút, akik mi-
att már nem kell külön kiutazni. Tehát a 
válaszom, döntő szempont, hogy a kap-
csolatrendszeremben hol van igény a 
munkámra. 

- Régóta járod a világot, amely az év-
tizedek alatt sokat változott. Szerinted, 
mi okozza ezt az átalakulást? 

- Először is iszonyatosan felgyorsult a 
világ, az internet megjelenése forradalmi 
változást hozott. A híreket most pillana-
tok alatt megtudjuk, régen ezek nagyon 
hosszú idő alatt vagy egyáltalán nem ju-
tottak el hozzánk. Ma percek alatt érte-
sülünk egy eseményről, vagy akár élőben 

Dr. Kiss róbert 
richárd 173 
országban 

forgatott 
úti filmet, 
számtalan 

turisztikai könyv 
szerzője
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nézhetjük, hogy mi történt a föld-
golyó túlsó oldalán. A másik meg-
határozó tényező a hihetetlenül 
erős globalizáció, amely egyfajta 
uniformizálódás is. Talán csak Af-
rika kivétel, az elszigeteltség, a sze-
génység és a más kultúra miatt. Ha 
elmész Németországba, Olaszor-
szágba, Franciaországban egy üz-
letbe, hetven százalékban minden-
hol ugyanazokat a termékeket lá-
tod, melyeket a multik gyártanak. 
Afrikában, mondjuk Malawiban 
vagy Ugandában minden teljesen 
más, jelentősen egyedi, de már ott 
is ugyanaz a becsekkolás folyama-
ta a reptéren, stb…

- A virtuális világ hatására az 
emberek is megváltoztak?

- Hát hogyne! Ha ma elmész 
valahová, mindenki a telefonját 
nyomkodja, rajta akar lenni, va-
lamelyik kommunikációs csator-
nán, sokkal kevesebbet beszélget-
nek egymással egy konferencián, 
vagy akár egy partin. A fiatalok, ha 
tehetik – nem csak Európában, de 
Ázsiában is – a telefonjukkal élnek. 
Sokakban ez függőséget is kivált!!!

- Az emberek a sok- sok tragédia 
után is nyitottak, befogadóak?

- A befogadókészségük min-
denképpen megmaradt. Az em-
berek nem lettek rosszabbak, sem 
jobbak az internet hatására. Kap-
tak egy olyan eszközt, melynek se-
gítségével könnyen és gyorsan – 
gyakran - felszínes tudás birtoká-
ba kerülhetnek, illetve az internet a 
kommunikációjukat jelentős mér-
tékben megkönnyíti. Kétségtelen, 
hogy meghatározza mindennapja-
inkat. De ennek igaz a másik oldala 
is, hiszen jártam Afrikában olyan 
helyen, ahol áram sincs, nem hogy 
internet, vagy mobiltelefon. Gon-
dolj bele, találkoztam olyan gye-
rekekkel, akik az arcukat is csak a 
folyóban látják, mert nem ismerik 
a tükröt. Csináltam velük egy kö-
zös selfit, képzelheted, mekkora él-
mény volt ez számukra! 

- Mi volt a legizgalmasabb, illet-
ve a legkellemesebb élményed?

- Nagyon sok kellemes élmé-
nyem volt, hiszen finomabbnál fi-
nomabb ételeket ehettem a világ 
legkülönbözőbb kontinensein, na-
gyon sok jó barátot szereztem a 
különböző földrészeken, csodála-
tos tájakat fedezhettem fel. Minden 
évben elmegyek Thaiföldre, ahol a 
királyi család egy közeli barátja fo-
gad, és hihetetlen a vendégszere-
tetük. Barátságokkal és új ismere-
tekkel lettem gazdagabb, ami jó ér-

zéssel tölt el. Felfedez az ember egy 
ismeretlen kultúrát és az idők mú-
lásával ismerős lesz számodra, pél-
dául megtanulsz úgy pálcikával 
enni, mint az igazi japánok, vagy 
megismerheted a fürdési kultúrá-
jukat, ami teljesen más, mint az ál-
talában megszokott. Japánban a 
szertartások világát láthatjuk, ahol 
minden apróságra figyelnek, ami 
miatt ott különleges a mindenna-
pok világa. Egy a sok közül, náluk 
pl. ismeretlen a borravaló fogalma. 

A kellemes élmények mellett 
rengeteg veszélyes kalandom is 
volt, ami elkerülhetetlen, ha az em-
ber ennyi helyen jár. Távol-Kele-
ten meg akartak verni bennünket 
az operatőr barátom egy félreérté-
se miatt, úsztam együtt hatalmas 
cápákkal ketrecben, Bora Boránál 
pedig ketrec nélkül. Venezuelában 
elénk álltak és ki akartak rabol-
ni, máskor az egyik barátom egy 
tűzhányó oldalán megcsúszott, az 
üregből húztuk ki, ami nagyon ke-
mény szituáció volt. Thaiföldön ve-
szélyes állatokkal forgattunk, hoz-
ták a hatalmas tigrist, majd a teste-
met telerakták skorpióval, nagyon 
féltem, de megúsztam… s mikor 
már az összes veszélyes állaton 
túl voltunk, megkönnyebbültem, 
örömmel simogattam az őzgidát, 
ami úgy megharapott, hogy két hé-
tig kezelték a harapás helyét. 

- Ebből a sokszínű és izgalmas 
világból nézve milyennek látják 
Magyarországot?

- Írtam egy könyvet, melynek 
az a címe, hogy: Így látják a ma-
gyarokat a világban. Ez csak ar-
ról szól, hogy hogyan látnak min-
ket, magyarokat. Interjúsorozatok-
kal és kutatómunkával készítem 
ezt a könyvet. Általánosságban el-
mondható, hogy sokkal jobbnak 
és pozitívabbnak látnak minket, 
mint ahogy ezt mi, magyarok gon-
doljuk. A japánok csodálják a híd-
jainkat és Budapest szépségét, az 
oroszok meglepődnek, hogy nem 
bírjuk a piát, és hogy dicsekszünk 
a betegségeinkkel, mert az orosz 
csendben meghal, a magyar pedig 
apró részletességgel mesél a legin-
timebb műtétjéről is. Mások tiszte-
lik Nobel-díjasainkat, az elért ered-
ményeinket, a kreativitásunkat. A 
szlovákok sokkal pozitívabban vé-
lekednek rólunk, mint ahogy gon-
dolnánk, a finnek, lengyelek úgy-
szintén. Amit kiemelnek, hogy so-
kat panaszkodunk, nem mindig 
tudunk rendszerezetten dolgozni, 
furcsán öltözködünk, az olaszok 
hangsúlyozzák, hogy milyen szé-
pek a magyar nők.

- Bejártad az egész világot, 173 
országban forgattál úti filmet, 
számtalan könyv szerzője vagy. A 
Prima Primissima-díjjal is büsz-
kélkedő újságírót mi ösztönözte, 
hogy Dunakeszin online újságot 
indítson?

- A válasz egyszerű, van néhány 
nagyon jó szlovákiai és románi-
ai újságíró barátom, akikkel kö-
zösen működtetünk egy cégcso-
portot. Elhatároztuk annak ide-
jén négyen, hogy először a környe-

ző országokban létrehozunk olyan 
tartalomgyártó cégeket, amelyek 
azzal foglalkoznak, hogy a világ 
különböző részeiről információ-
kat hoznak be, és különböző mé-
diafelületeket töltenek meg tar-
talommal. Rádióműsorokat, ri-
portokat készítünk, filmeket for-
gatunk. Felismertük azt, hogy az 
internet megjelenésével falják az 
emberek a híreket, az informáci-
ókat. Két dologra van kereslet: a 
speciális tartalomra, pl. turiszti-
ka, gazdasági ügyek, ezen kívül 
a mikroközösségek információi, 
mint például középiskolások, Szé-
kelyföld vagy akár Dunakeszi kö-
zössége. Ezért amikor a város kiírt 
egy pályázatot, akkor a kollégák 
elindultak rajta, akik nagyon jó 
szakemberek. Nekem, mint egyik 
tulajdonosnak nem kell belefoly-
nom a munkálatokba. Ők írják, 
szerkesztik a Dunakeszi Post in-
ternetes portálunkat, amely ked-
velt a városban. 

- Milyen szakmai kihívást jelent 
egy helyi, egy városi újság szer-
kesztése? 

- Meglehetősen nagyot. Attól, 
hogy egy kisebb közösségnek ké-
szítjük, nem azt jelenti, hogy az igé-
nyek alacsonyabbak, mint bármi-
lyen országos portál esetén. Min-
den olyan munkatársnak, aki 
működteti, írja, szerkeszti, folya-
matosan jelen kell lennie az esemé-

nyeken, fontos az állandó kapcso-
lattartás.

- Szerinted az online újságírás 
milyen hatással lesz hosszú távon 
a papíralapú újságokra, kiadvá-
nyokra? 

- Mindenki azt mondja, hogy az 
internetes újságírásé a jövő és majd 
megszűnnek a papíralapú újságok. 
Teljesen megszűnni nem fognak, 
mert van egyfajta romantikája an-
nak, amikor az ember kezébe veszi 

a könyvet, vagy az újságot. De tény, 
hogy a mai fiatal generáció tagjai 
az interneten keresztül tájékozód-
nak, ami nem azt jelenti, hogy ke-
vésbé tájékozottak, csak a könyvet 
digitális könyvolvasóval olvassák. 
A szakmai lapok, pl. autós magazi-
nok, illetve városi lapok, egyéb lát-
ványos, közismert nagy magazinok 
szerintem megmaradnak.

- A beszélgetésünket azzal kezd-
tük, hogyan indult a turisztikai 
szakújságírói pályafutásod, zá-
rásként arra lennék kíváncsi, hogy 
manapság mi jelenti számodra az 
igazi kihívást?

- Nekem minden riport, interjú 
kihívás, mert mindegyikre felké-
szülök, és szeretném a maximumot 
nyújtani azért, hogy akik néznek 
vagy hallgatnak, úgy érezzék, fon-
tos információkat kaptak, és jól is 
szórakoztak közben, mert jól meg-
fogalmazott gondolatokat hallot-
tak. Egyébként szakmailag inkább 
struktúrákat alkotok, illetve készü-
lök a könyveimre, mint a legutób-
bi: A világ legszebb szállodái, vagy 
az Így látják a magyarokat a világ-
ban című, és mellette járom a vilá-
got, hiszen ez örök szerelem marad.

- Köszönöm a beszélgetést, to-
vábbi élményekben gazdag utazá-
sokat kívánok!

Vetési Imre

Dr. Kiss róbert richárd: A világ felfedezése 
örök szerelem marad számomra
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Cardito LED-es függeszték változtatható színhőmérséklettel

Cartama LED-es függeszték 
5 év garanciával

A karácsonyi fények otthona Dunakeszin van!  
LED-et ajándékba, karácsonyra 

5 ÉV GARANCIÁVAL!
vajoN hogy készül egy lámpabolt a karácsoNyra? hogyaN lehet karácsoNy féNyekbe öltöztetNi egy 
olyaN helyet, ahol az év miNdeN NapjáN ragyogNak a féNyek? vajoN milyeN karácsoNyi meglepeté-
sekkel készül NeküNk az eglo luX, duNakeszi lámpabirodalma?

Akarácsonyi ünnepek, elkép-
zelhetetlenek a család, a fi-
nom falatok és az elbűvölő, 

ragyogó fények nélkül. Az EGLO Lux 
november végétől ünnepi hangulat-
ba öltözve várja a vásárlókat: ilyen-
kor már megjelennek a kínálatban a 
kül-és beltéri karácsonyi fényfüzé-
rek (természetesen a legtöbb LED), 
az ablakba kirakható dekorfények 
(Télapó, vagy éppen fenyőfa alakú). 
Nagyon népszerűek az idei szezon-
ban a LED-es függesztékeink, me-
lyek a modern lakás ékkövei lehet-
nek és kiváló karácsonyi ajándéköt-
let is egyben. 

Nemcsak az akcióktól 
lehet élmény a vásárlás

Mindent megteszünk, hogy a ná-
lunk töltött idő ne az idegeskedés-
ről, a kapkodásról, a tanácstalanság-
ról szóljon, hanem a jó ötletekről, 
és a kellemes hangulatról – mondta 
el Dickmanné Sipos Zsuzsa a bemu-

tatóterem vezetője - Idén ambiente 
megoldásokkal is készülünk: szakér-
tő kollégáink berendezett lakótere-
ket is tudnak mutatni a vásárlóink-
nak, ahonnan remek ötleteket lehet 
meríteni. Ilyenek - például - az ét-
kezőasztal fölé fejmagasságba beló-
gó lámpák, melyek mindössze 70-80 
centivel vannak az asztal felett. Így a 
lámpák erősebb fényt adnak, sokkal 
kevesebb az árnyékos hely, és még 
divatos is. Ilyen, és ehhez hasonló 
trükkökkel, ötletekkel szeretnénk 
mindenkit inspirálni, aki betér hoz-
zánk. Az is nagy segítség, hogy ná-
lunk nem egy dobozon levő képről 

kell eldönteni, hogy elég fényt ad-e 
a választott lámpa, vagy megpróbál-
ni elképzelni, hogy milyen a meleg- 
, vagy hidegfehér fény színe: meg le-
het nézni, ki lehet próbálni műkö-
dés közben a lámpát, és ez segíti a 
jó döntést. Tudunk olyan lámpát is 
adni, ahol tetszőlegesen változtatha-
tó a színhőmérséklet egyedi igények-
nek megfelelően.

Mint mindenki más, mi is készü-
lünk a karácsonyra: bemutató da-
rabokkal, meghosszabbított nyit-
va- tartással, nagyobb létszámú sze-
mélyzettel, elképesztő akciókkal és 
hatalmas, ünnepre hangolt árukész-
lettel. Ünnepi (adventi) nyitva tar-
tás: szombaton: 9.30-15.00, vasár-
nap: 9.30-13.00
    

Csak az ár alacsonyabb, 
a ragyogás tündöklő!

A karácsony nem múlhat el akci-
ók nélkül - folytatja Zsuzsa. Idén is 
lesznek újdonságok. Olyan csillárok, 
üveg és kristálylámpák, amelyek ép-
pen decemberben érkeznek az üzlet-
be. Érdemes majd figyelni azokat a 
lámpákat, melyeket az ünnepek mi-
att fogunk – akár - 50%-al alacso-
nyabb áron kínálni. 

A legnagyobb kedvezménnyel a 
bemutatódarabjainkat fogjuk érté-
kesíteni. Ezek tökéletes minőségű 
lámpák, hibátlan esztétikai állapo-
túak, szinte újak: mégis akár tized-
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áron megvásárolhatóak. Az a ter-
vünk, hogy lesznek 1000 – 2000 – 
3000- 5000 és 10 000 forintos kate-
góriák is. Ezek ugyanúgy kimagasló 
minőségű lámpák, csak az áruk lesz 
alacsonyabb a megszokottnál. Mivel 
ezeket a lámpákat nagyon hamar el-
kapkodják, ezért érdemes minél ha-
marabb eljönni hozzánk, nem az 
utolsó pillanatra hagyni a vásárlást 
– számolt be az EGLO Lux ünnepi 
akcióiról Dickmanné Sipos Zsuzsa.

Amikor a türelem
 lámpát terem

Amikor az ember lámpát vásárol, 
a döntést nem másodpercek alatt 
hozza meg – mondta Zsuzsa- ezért 
arra kérünk mindenkit, hogy szán-
jon időt a bemutatótermünkre. Ti-
pikus, amikor a látogatóink meg-
lepődnek a választékon, ezért egy 
kis idő biztos eltelik a mászkálás-
sal, körbenézéssel. Bár megnövelt 
számú személyzettel várjuk a kará-
csonyt, előfordulhat, hogy amikor 
megérkezik a vevő az üzletünkbe, 
akkor éppen minden eladónk fog-
lalt. Ilyenkor kérjük a türelmüket, 
és gondoljanak arra, hogy ha sor-
ra kerülnek, akkor Önökre is biz-
tosan lesz ennyi időnk! Szakértő el-
adóink szívesen segítenek, akár sa-
ját részre, akár ajándékba vásárol-
ják a kiválasztott lámpát. A legtöbb 
modellt raktáron tartjuk, de előfor-
dulhat átmeneti készlethiány, vagy 
az, hogy éppen olyan lámpa tet-
szik meg valakinek, amelyiket meg 
kell rendelnünk. Ilyenkor a legtöbb 
esetben 2-3 munkanapon belül át-
vehető a lámpa, így a vásárlás idő-
zítésénél ezzel is érdemes lehet szá-
molni – figyelmeztetett Dickmanné 
Sipos Zsuzsa üzletvezető, aki kollé-
gáival együtt mindenkit szeretettel 
vár az EGLO Lux bemutatótermé-
ben Dunakeszin, a Fő úton.

(X)

Akciós lámpa-ötletek Karácsonyra

A pályamunkákat 2015. január 
31-ig a József Attila Művelő-
dési Központban az emeleten 

lévő irodában kell leadni zárt borí-
tékban, a fotó hátoldalán feltüntetett 
adatokkal: név, életkor. 
Az értékelés és díjazás korosztályon-

ként történik. A díjazottak tárgyi ju-
talomban részesülnek.
A beküldött pályamunkákból ké-
szült kiállítás megnyitása és a díját-
adás 2016. február 7-én, vasárnap 16 
órakor lesz (a helyszínt később jelöl-
jük ki). 

Mint kiderült, vélhető-
en egy életre szóló szere-
lem szövődött a sportág és 

az immár 12 éves fiatal között. Ba-
lázs amióta 2010-ben elkezdett ver-
senyezni a wado-kai karate ágban, 
több mint 140 érmet és megszám-
lálhatatlan mennyiségű kupát nyert 
már mind a kata (formagyakorlatok) 
és a kumite (küzdelem) versenyszá-
mokban.
Idén már a nemzetközi mezőny-
ben is bizonyította kivételes képes-
ségeit, ugyanis mind a Wado Ma-
gyar Bajnokságon, mind pedig a Lu-
xemburgban megrendezett Wadokai 
EB-n is veretlenül végzett korosztá-
lya első helyén 11 indulóból.
Balázs zsenge kora ellenére igazi el-
hivatott sportoló. Ráadásul az isko-
lában sem adja alább a sportsikerek-
nél, nem véletlen, hogy idén kiérde-
melte az Élen a sportban, élen a ta-
nulásban elismerést.

Egy biztos, idáig a család odaadó 
támogatásával el tudott jutni Ba-
lázs, ám innen már segítségre lesz 
szüksége. Mert nagyon nem kelle-
ne hagyni, hogy egy ilyen tehetség 
elkallódjon a magyar sport szá-
mára.

M. L.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tizenkét évesen – Európa tetején

a házasság hete alkalmából duNakeszi város öNkormáNyzata fo-
tópályázatot hirdet „tudsz jobbat? család” téma feldolgozására 
a/4-es vagy a/3-as méretbeN. a pályázatbaN bármely korosztály 
részt vehet, de csak egy pályamuNka Nyújtható be pályázóNkéNt. 

ha valakire, hát kozsáN balázsra poNtosaN illik az a moNdás, mi-
szeriNt Nem elég koráN kezdeNi. a duNakesziN élő fiú csetlő-bot-
ló gyermekkéNt három és féléveseN kezdett el karate edzésekre 
járNi, hogy fejlődjöN az egyeNsúlyérzéke, erősödjöN a lábizma.

Kozsán Balázs 
első EB aranyérmet 
ünnepelhette
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Téli-nyári
gumi csere!
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városuNk sportéletéNek virágzó gazdagságát hűeN tükröző, reNdhagyó beszámolóval kíváNom leteNNi vok-
somat egy, a várost iráNyító öNkormáNyzati többségüNk tagjai által megálmodott közös, Nagy duNakeszi 
sportegyesület kialakításáNak ügye mellett. egy olyaN alapokoN Nyugvó „városi sportklub” mellett, amely-
beN a duNakesziN élők korra, Nemre, sportágra, pártszimpátiára tekiNtet Nélkül megtalálhatják a maguk 
számára üdvözítő testmozgás személyre szabott módját és sportolói közösségét.

Dunakeszi gólkirályokat jutalmaztak a Megyeházán

A Dunakeszi Kinizsi kézilabdacsapatának kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó megyei gólkirálynője, Kovácsné Birkás Anikó igencsak 

meglepődött, hogy a díjazás előkészítőjeként váratlanul díjazottá 
vált. Nyilasi Tibortól és dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőtől 

fogadhatta az elismerést

A dunakeszi fiatalok megilletődve álltak össze egy közös fotóra a 
Megyeháza dísztermében a magyar futball legendájával, Nyilasi 

Tiborral. A képen elöl Király Gábor Dávid (jobb oldalt) mellett Fenyő 
Benjámin látható, mögöttük a kép szélein edzőik, Mikessy Xavér 

(jobbra) és Dizmatsek Emil, közöttük pedig Nyilasi Tibor 
és Benkő Tamás látható

Hagyományaihoz hí-
ven december 6-án is-
mételten nagyszabá-

sú ünnepség keretében díjaztuk 
– mint a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Pest Megyei Igazgatósá-
ga – a 2014/2015-ös szezon gólki-
rályait a Megyeháza Dísztermé-
ben, amelyen közel másfélszázan 
vettek részt csaknem hetven Pest 
megyei településről, félszáz sport-
klub képviseletében. Az immár 
negyedik alkalommal megrende-
zett eseményen az U14-esektől a 
hölgyeken át egészen az öregfiú-
kig bezárólag összesen 48 Pest me-
gyei gólkirály vehette át megérde-
melt jutalmát az ünnepség meg-
hívott díszvendégeitől, Nyilasi 

Tibor 70-szeres válogatott labda-
rúgótól, egykori magyar és oszt-
rák gólkirálytól, az MLSZ elnök-
ségének tagjától; dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselőtől, vala-
mint Szlahó Csabától, az MLSZ 
Pest megyei társadalmi elnökétől.

A díjazottakat illetően város-
unk két egyesülete is érintett volt, 
hiszen a Dunakeszi Vasutas há-
rom ifjú labdarúgója is elismerés-
ben részesült. A Pest megyei U15-
ös bajnokság, Északi csoportjában 
bajnoki aranyérmet és 56 találatá-
val gólkirályi címet szerzett Hor-
váth Kálmán, akinek a remek tel-
jesítményére azóta már felfigyel-
tek magasabb osztályban is; a fi-
atalember nyártól már az Újpest 

U17-es együttesének játékosa-
ként riogatja a kapusokat. Az U14-
esek Pest megyei ¾-pályás baj-
nokságát ugyancsak aranyérmes-
ként, továbbá 19-19 találatukkal 
társgólkirályként zárta a Duna-
keszi Vasutas két erőssége, Fenyő 
Benjámin és Király Gábor Dávid. 
Rendhagyó módon a labdarúgók 
díjazását követően „záróakkord-
ként” ezúttal néhány ünnepélyes 
pillanatra a kézilabda is előtér-
be került a Pest Megyei Gólkirá-
lyok Gáláján – nem véletlenül: az 

MLSZ Pest Megyei Igazgatóságán 
főállásban dolgozó Kovácsné Bir-
kás Anikó munkája mellett hobbi-
szinten manapság is kézilabdázik, 

nem is akárhogy, hiszen a megyei 
bajnokságban szereplő Dunakeszi 
Kinizsi balátlövőjeként 149 góllal 
megyei gólkirálynőként zárta az 
előző szezont, aki nem tudta pa-
lástolni meglepettségét és megha-
tódottan vette át a díját.

Közeledve az esztendő végé-
hez, ezúton is szeretnék valameny-
nyi dunakeszi lakótársamnak ál-
dott, meghitt karácsonyi ünnepe-
ket, valamint békében, szeretet-
ben, összefogásban és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánni.

Benkő Tamás, 
Dunakeszi 7. számú önkor-

mányzati képviselője
Fotó: Sipos Hajnalka

ASZTALITENISZ

November 22-éN a duNakeszi asztaliteNisz szakosztály helyisége adott otthoNt aNNak a megyei taNácskozásNak, 
melyeN a jeleNlévők megalakították az asztaliteNisz szövetséget. 

ÚJ MEGYEI SZÖVETSÉG ALAKULT

- MATSZ főtitkárát kérték, 
hogy írja ki az alakuló közgyűlést, 
ezt ő nem tette meg, ezért  Szent-
endre elnöke, Dr. Baranovszky 
György november 22-re írta az 
alakuló ülést – tájékoztatott Lind-
ner Ádám, a Dunakeszi Kini-
zsi USE Asztalitenisz Szakosz-
tály vezetőedzője, aki elmond-
ta, hogy a tanácskozáson kide-
rült;  a Pest megyei Asztalitenisz 

Szövetség jogilag nem létezik. 
- Megalakult az Asztalitenisz Szö-
vetség, elnöke: Lindner Ádám 
lett, alelnökök: Németh Károly, 
Török Zoltán, elnökségi tagok: 
Dr. Baranovszky György, Preiner 
Attila. Székhelyünk a Dunakeszi 
Kinizsi helyisége.

- Elnök úr mik az elkövetke-
zendő tervek?

- Első az utánpótlás fejlesztése, 

mely már Gödöllőn, Cegléden és 
nálunk folyik. Tömegsport szin-
ten több játékos bevonása. Fon-
tosnak tartom a versenysport fej-
lesztését. Iskolai programok, to-
borozás és előadások tartása, er-
ről a szép sportágról, hogy újra 
olyan legyen, mint Klampár, 
Jónyer és Gergely idejében. Sze-
retnénk jó kapcsolatot kialakíta-
ni az Országos Szövetséggel, hogy 

továbbra is az ország legjobb asz-
talitenisz megyéje lehessünk. 
Jó lenne egy asztalitenisz szak-
könyv, mely segítené az edzők, 
versenyzők munkáját. 

 Honlapot megszerkesztettünk: 
PMATSZ.hu néven találhatnak 
majd a versenyzőink, és érdeklő-
dök tájékoztatást. 

Sok sikert kívánunk!
Solymosi László
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Dunakeszi Diákolimpia sakktörténete

SAKK

a diákolimpia 1965-beN úttörő NéveN (felső tagozat) iN-
dult be, majd 1968-tól bekapcsolódott a kisdobos (alsó 
tagozat) sakkolimpia megrendezése.  ezeken a sakkver-
senyeken mindig ott voltak (vannak) a dunakeszi isko-
lákból a sakkozók.

Ötven éve kezdődött

Országos döntőben ju-
tott sakkozóink ed-
digi sikerei:

1969. : egyéniben - Szabó 
János (Dunakeszi 3 Iskola)

1976.: egyéniben - Faska 
Ilona (Dunakeszi 3 Iskola)

1986.: egyéniben - Fazekas 
Benedek (Körösi Iskola)

1987.: egyéniben - ifj. Soly-
mosi László (Körösi Iskola). 
Pest megyei sakkcsapat az or-
szágos döntőben 2. lett (Izsák 
Gyula, Dudás János, ifj. Soly-
mosi László összeállításban)

1987.: egyéniben - Ifj. Soly-
mosi László (Kőrösi Iskola)

1989.: egyénben – ifj. Soly-
mosi László (Dk 5-ös Iskola)

1993.: Dunakeszi 5. számú 
Iskola sakkcsapata (ifj. Soly-
mosi László, Greguss Csaba, 

Greguss Attila, Kristóf And-
rás)

1994.: Széchenyi Isko-
la sakkcsapata (Kővári Lász-
ló, Márta Kálmán, Horváth 
Ákos, Bíró József) összeállí-
tásban.

1995: Széchenyi Iskola 
sakkcsapata (Béki András, 
Horváth Ákos, Bíró József, 
Reményi László, Czap Sza-
bolcs) összeállításban.

1996 évben Széchenyi I. Is-
kola sakkcsapata (Bíró József, 
Reményi László, Pálfalvi Gá-
bor, Czap Szabolcs) összeállí-
tásban.

 Pest megye 2015-2016. tan-
évben egyénit amatőr, és ver-
senyző (Élő ponttal rendel-
kező) kategóriában rendezik 
meg a diákolimpiát. Amatő-

röknél az I. korcsoportban: 5. 
Nagy Vilmos (Széchenyi Is-
kola). II. korcsoportban: 1. 
Tóth Ádám (Kőrösi Iskola), 7. 
Turbucz András (Fazekas Is-
kola). Ádám bejutott az orszá-
gos döntőbe. 

Pest megyei csapat diák-
olimpián: (2015. XI. 28-án), 
5. Fazekas M. Á. I. csapa-
ta fenti képünkön: (Turbucz-
Zahorecz-Gombkötö-Pintér)

Sok sikert!
Solymosi László

 "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.

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
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