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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu 
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Fejlesztésekkel, beruházásokkal ünnepeltük a város 40. születésnapját

Tuzson Bence, 
a város 

országgyűlési 
képviselője 

és Laczkovich 
Krisztina, 

a Szent István 
Általános Iskola 

igazgató asszonya 
együtt örül 

a szeptemberben 
átadott 24 
tantermes 
új oktatási 

intézménynek 

Dióssi Csaba: 2017 kiemelkedő 
év volt Dunakeszi életében

- 2017 különleges év volt számunkra, hiszen tavaly ünnepelhettük meg Dunakeszi várossá nyilvání-
tásának 40. évfordulóját. 1977-ben a városi rang megszerzése egy igen intenzív fejlődést indított 
el településünk életében. az ezt követő tíz évben – többek között – megépült a kőrösi Csoma sán-
Dor és a Fazekas mihály általános iskola, valamint a gyöngyharmat ÓvoDa, létrejött a Barátság 
úti lakótelep, és 1987-re elkészült a szakorvosi rendelőintézete is – nyilatkozta lapunknak dióssi 
Csaba polgármester, akit arra kértünk, hogy a jubileumi esztendő alkalmából értékelje a 2017-es 
esztendőben megvalósított városi fejlesztéseket, beruházásokat. 

- Jóérzéssel mondhatom, hogy az el-
múlt pár évben hasonlóan nagy fej-
lődésen ment keresztül Dunakeszi, a 
2017-es évben pedig elkészültek azok 
a beruházások, amelyekkel igazán 
méltó módon ünnepeltük meg a 40. 
évfordulót. Az újság összeállítását 
végignézve – amely terjedelmi okok 
miatt közel sem teljes - ma is öröm-
mel tekintünk vissza, hogy Dunake-
szi ilyen sikeres fejlesztésekkel ünne-
pelte ezt a jeles jubileumi évet. Per-
sze, sok évnyi előkészítő munka előz 
meg egy-egy olyan volumenű beru-
házást, mint például a városi uszo-

da, de kétségtelenül egy kiemelke-
dő évet tudhatunk magunk mögött. 
Ezúton is szeretném megköszönni a 
lakosságnak, hogy 2017-ben is segít-
ségünkre voltak közös céljaink meg-
valósításában, valamint a Kormány 
és elsősorban Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselőnk támogatását, aki 
nélkül ezek a beruházások nem való-
sulhattak volna meg. 

Bízom benne, hogy az összeállítás 
láttán városunk polgárai is büszkén 
tekintenek vissza a 2017-es évre, akik 
alkotó együttműködését és támoga-
tását élvezve 2018-ban is hasonló 
eredményeket érhetünk el közösen – 
hangzottak Dióssi Csaba szavai.

Tuzson Bence: 
Dunakeszi a tettek közössége 

és a jövő városa

Mint azt a polgármester elisme-
rő szavaiban is hangsúlyozta, Du-

nakeszi intenzív fejlődése, a város-
ban megvalósított kiemelt jelentősé-
gű beruházások és fejlesztések nagy-
ban köszönhetőek Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő rendkívül 
eredményes lobbi tevékenységének, 
aki a Dunakeszi Polgár megkeresé-
sére így értékelte az elért eredménye-
ket, az önkormányzat városépítő te-
vékenységét:

"Az új év kezdete elsősorban arra 
késztet minket, hogy számadást ad-
junk az eddigi eredményekről és fel-
tárjuk a jövő lehetőségeit. Örömmel 
gondolok vissza az elmúlt év nagy-
szerű társadalmi eseményeire, ame-
lyek azt bizonyították, hogy Duna-
keszi egy igazán élő város, példaként 
jár elől az ország egésze számára. 
Mindemellett példát mutat az ered-
ményeit látva is. Hiszen tavaly Du-
nakeszin  XXI. századi színvonalú 
iskola épült, tanuszodával lett gaz-
dagabb, óvodái és bölcsődéi újultak 
meg. Utakat  adtunk át, bizonyítot-
tuk, hogy Dunakeszi a tettek közös-
sége és a jövő városa." – mondta el-
ismeréssel a hangjában Tuzson Ben-
ce, a város országgyűlési képviselője.

 Szerkesztőségünk a Dunakeszi 
Programiroda együttműködésével 
készített összeállításban mutatja be 
az elmúlt évben kivitelezett városi 
fejlesztéseket, beruházásokat.

 
Elkészült a városi uszoda

Sok évtizedes álma vált valóra 
Dunakeszinek, mikor október 2-án 
megnyitotta kapuit a Gérecz Attila 
Városi Tanuszoda. A dunakeszi diá-
kok így már helyben vehetnek részt 
az iskolai úszásoktatáson. A fenn-
maradó időben a lakosság minden 
nap 6-20 óráig veheti igénybe az 
uszoda szolgáltatásait. 
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Nyitva tartás
Hétfő – péntek: 06:00 – 20:00
Lakossági igénybevétel: 
06:00 – 07:30 és 16:00 – 20:00
Szombat – vasárnap: 08:00 – 18:00

Az új épületben kezdte meg 
a tanévet a Szent István 

Általános Iskola 

A Szent István Általános Isko-
la szeptembertől az új, Repülőtéri 
úton lévő épületben folytatja műkö-
dését. Az iskolához tartozik egy kö-
zel 2500 m² alapterületű sportcsar-
nok is, amely méretét és felszereltsé-
gét tekintve országos szinten is átlag 
feletti. Tekintettel az új oktatási hely-
színre, az önkormányzat bővítette a 
helyi közlekedést is: menetrend sze-
rint közlekedő ingyenes, közvetlen 
járatokat is igénybe vehetnek az is-
kolák tanulói.

Elkészült Dunakeszi saját 
balatoni üdülője

Dunakeszi Önkormányzata 2015-
ben vásárolta meg a Balatonakaraty-
tyán található 2580 m²-es közvetlen 
vízparti, saját stranddal rendelkező 

telket azzal a céllal, hogy elsősorban 
az iskolások kikapcsolódását szolgál-
hassa. Az üdülő idén ősszel elkészült, 
így hamarosan feledhetetlen élményt 
biztosít majd minden ott nyaraló fia-
talnak és kísérőjének, valamint a he-
lyi intézmények dolgozóinak is.

Megnyílt 
a Duna-parti szabad strand 

2017 nyara hozta el a dunake-
sziek számára a sok-sok éve várt jó 
hírt, hogy szabályosan fürödhetnek 
a Dunában, az Önkormányzat által 
megvásárolt Duna-parti ligetes terü-
leten kulturált környezetben pihen-
hetnek. A Duna-parti szabad stran-
don mobil öltözők, zuhanyzók, a 
gyerekek számára játszótér épült. El-
készült a viacolorral burkolt sétány, 
padok kerültek kihelyezésre. A für-
dőzők számára színes bóják jelzik, 
hogy hol úszhatnak, fürödhetnek. 
2018-ban tovább folytatódik a dunai 
szabad strand fejlesztése.

Energetikai felújítás 
a Gyöngyharmat óvodában 

és a Garas utcai bölcsődében

A Garas utcai épületegyüttesben 
egy nyertes pályázatnak köszönhe-

A Szent István Általános Iskola új épülete

Megújult a Gyöngyharmat Óvoda 

Tavaly készült el a város 
balatonakarattyai 

vízparti üdülője

Dunai szabad strand 
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tően sor került az épület hőszige-
telésére, a régi nyílászárók cseréjé-
re és a felnőtt vizesblokkok felújítá-
sára is. Ennek köszönhetően most 
már egy vidám színekben pompá-
zó, korszerű épület várja az ide járó 
gyermekeket és az itt dolgozó fel-
nőtteket.

Új orvosi rendelők létesültek 
a volt Frédikevill épületében

Az Önkormányzat megvásárol-
ta az egykori Frédikevill Kisáruház 
épületét, amelynek orvosi rendelők-
ké alakítása a terveknek megfelelő-
en be is fejeződött. Az épület föld-
szintjén két háziorvosi rendelő, egy 
gyermekorvosi rendelő és egy vé-
dőnői vizsgáló kapott helyet, a hoz-

zájuk tartozó irodával, mosdókkal, 
várókkal együtt. Sor került a föld-
szint akadálymentesítésére is, az 
épület mellett pedig 25 parkoló biz-
tosítja a rendelők könnyebb megkö-
zelítését.

Megújult és új funkciókat 
kapott a volt nővérszálló 

épülete

Egy épületbe költözött a Dunake-
szi Tankerületi Központ és a Duna-
keszi Pedagógiai Szakszolgálat. Nyár 
elején elkezdődött, majd ősszel be is 
fejeződött a volt nővérszálló épüle-
tének felújítása, így a beruházásnak 
köszönhetően megszépült az épület 
és vele együtt a gyártelepi Állomás 
sétány környéke is.

Megújult a Magyarság 
Sporttelep főépülete

A beruházás teljes külső és bel-
ső felújítást foglalt magába, célja pe-
dig az épület korszerűsítésén kívül a 
racionális és funkcionális átalakítás 
volt. A külső felújítás részeként újjáé-
pült a lelátóra vezető lépcső, kicserél-
ték a nyílászárókat, valamint leszige-
telték az épületet. A lelátó alatt köz-
ponti előteret nyitottak, egyik olda-
lán büfével, másikon közlekedővel. 
Megújultak a vizesblokkok, új hely-
re került a játékos-kijárat, ezen felül 
kialakítottak egy-egy irodát, öltözőt, 
szertárt és bírói öltözőt.

Két új Ovi-Sport pálya épült

2017-ben két Ovi-Sport pálya ér-
kezett Dunakeszire, az Alagi és a 
Gyöngyharmat tagóvoda udvarára. 
Az országos programnak köszönhe-
tően 2014-ben egy kisméretű műfü-
ves pálya épült az Eszterlánc óvodá-
ban, 2015-ben pedig a Piros és a Ját-
szóház óvodában, így összesen már 
öt városi óvoda rendelkezik saját pá-
lyával.

Megújult a Béke út 
és a Nap utca

Nyáron elkészült egy rendkí-
vül forgalmas, ám rossz állapotban 
lévő útszakasz rekonstrukciója. A 
Béke út–Nap utca szakasz összesen 
59 millió forintból újult meg, amely 
magába foglalta az utakhoz tartozó 
járdák nagy részének felújítását is.

Az Önkormányzat orvosi rendelőket 
létesített az egykori Frédikevill 
Kisáruház épületében

A megszépült és felújított Magyarság Sporttelep 

Új aszfalt burkolatot kapott a Nap utca
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Befejeződött a Barátság úti 
szerviz utak felújításának 

első üteme

A beruházás első ütemeként a Ba-
rátság út 13–25. közötti tömb rossz 
állapotban lévő betonburkolata újult 
meg. A gyalogos közlekedést biztosí-
tó területet burkolati felfestéssel vá-
lasztották el, a parkolóhelyeket pedig 
a volt KRESZ-park felőli részen ala-
kították ki. Várhatóan jövőre a beru-
házás második ütemével folytatódik 
a megkezdett munka. 

Járdafelújítások

Több kilométernyi járda épült idén 
városunkban. A Nap utca–Béke út 
beruházás részeként felújították az 
utakhoz tartozó járdák nagy részét, 

a Rákóczi út esetében pedig a teljes 
szakaszon elvégezték a járdarekonst-
rukciót. Továbbá a Kossuth utca pá-
ratlan oldalán, 1,2 kilométeren, va-
lamint városszerte kisebb szakaszo-
kon, mint a Bárdos vagy Szent István 
Általános Iskola új épülete előtti ré-
szen épült járda.  

Újra aszfaltozták 
a Bajcsy-Zsilinszky utat

Az állami tulajdonban lévő út re-
konstrukcióját az Önkormány-
zat évek óta szorgalmazta a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-nél, de forrás-
hiány miatt eddig nem került rá sor. 
Annak érdekében, hogy az országos 
útfelújítási programban előrébb so-
rolják az érintett szakaszt, az Önkor-
mányzat a Közút helyett elvégezte a 

felújítási tervek elkészítését, és az ügy 
folyamatos napirenden tartásával si-
került elérni, hogy a Közút beemelje 
ezt a projektet is a 2017. évi munkála-
tok közé. Ennek köszönhetően dec-
ember elejére elkészült az út felújítá-
sa és a buszmegálló átalakítása.

…
A 2017-ben elért eredmények-

ről bővebben az éves Polgármeste-
ri beszámolóban olvashatnak, ame-
lyet Dunakeszi Város Önkormány-
zata tavaly év végén postai úton va-
lamennyi háztartásba kiküldött. 
Amennyiben mégsem kapta meg, 
nyomtatott formában átveheti a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
tán, valamint elektronikus formá-
ban is elérhető a www.dunakeszi.hu 
városi honlapon.

A korábbi évek sportcélú fejlesztéseit 
folytatva 2017-ben az Alagi 
és a Gyöngyharmat Óvodában 
épült Ovi-Sport pálya

A városi járdafelújítások mellett új 
burkolatot kapott a Barátság út 13-25. számú 

épülettömb előtti szerviz út is
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Bérfejlesztések és adókedvezmények 
a családok szolgálatában

magyarország egy többgeneráCiós otthon. a Célunk, hogy a gazdasági eredményeinkből minden generáCió része-
sülhessen – mondta lapunknak tuzson benCe államtitkár.

A kormányzati célkitűzéseknek 
megfelelően 2018 a családok éve 
hazánkban. Már eddig is szá-
mos, a magyar családokat segí-

tő intézkedést hozott a kormány és a janu-
ártól hatályba lépett intézkedések is a ma-
gyar családokat erősítik – nyilatkozta la-
punknak Tuzson Bence, a választókerület 
országgyűlési képviselője. A családok meg-
erősítését szolgálják az adócsökkentések, 
az adókedvezmények, a minimálbéremelé-
sek és a többlépcsős bérfejlesztési progra-
mok is – mondta a képviselő.

Tuzson Bence kiemelte, hogy januártól 
havi 35 ezerre nőtt a kétgyerekesek családi 
adókedvezménye. Ez az intézkedés 396 ezer 
családot érint. A családi adókedvezmény 
2011 és 2018 között ezzel már 1900 milli-
árd forintot hagy a gyermekes családoknál. 
Miközben január 1-től a minimálbér emel-
kedésének köszönhetően nő a gyed összege 
egyről két évre, a duplájára emeljük a dip-
lomás gyed időtartamát. Újabb támogatást 
kapnak a jelzáloghitelesek. Ezen családok 
tartozása a harmadik, vagy további gyer-
mekek megszületése esetén gyermeken-
ként 1-1 millió forinttal csökken, ez igaz a 
később felvett hitelekre is. Az első gyermek 
vállalásakor az édesanya fennálló diákhi-
telét felfüggesztik, a másodiknál a tartozá-
sa felét elengedik, a harmadiknál pedig az 
egészet. A közétkeztetés területén is nagyot 
léptünk előre. Míg a baloldali kormány 
idején 27 milliárd forint, idén már 79 mil-
liárd forint jut közétkeztetésre, így a gyere-
kek nagy többsége ingyen tud étkezni.

De nemcsak ők, hanem a nyugdíjasok is 
számíthatnak a kormányra – mondta az ál-
lamtitkár, aki részletezte: a kormány célja, 
hogy a gazdaságunk évről évre javuló telje-
sítményét a nagyszülők nemzedéke is érez-
hesse. Az elmúlt években megteremtettük 
a méltóságteljes, tisztességes időskor feltét-
eleit, s az idén további 3 százalékkal, átla-
gosan mintegy havi 4 ezer forinttal emel-
kednek a nyugdíjak. Amennyiben a Fi-
desz-KDNP folytathatja a kormányzást és 
a gazdaság továbbra is bővül, akkor várha-
tóan az idén is módunkban áll majd nyug-
díjprémiumot folyósítani, a költségvetés-
ben erre 32 milliárd forintos fedezetet kü-
lönítettünk el. A kormánypártok eltökéltek 
a Nők40 program folytatásában is. Ennek 
sikerét és népszerűségét jelzi, hogy eddig 
már több mint 200 ezren éltek a lehető-
séggel, az idén pedig 260 milliárd forint áll 
rendelkezésre erre a célra – nyilatkozta la-
punknak Tuzson Bence, térségünk ország-
gyűlési képviselője.

Az elmúlt években azért dolgoztunk, 
hogy segély helyett munkából éljenek a 
magyarok, és mindenki, aki tud és akar, az 
dolgozhasson. Sokat léptünk előre, hiszen a 
munkanélküliség 12%-ról rekord alacsony 
szintre, 3,8%-ra esett vissza 2010 és 2017 
között hatéves bérmegállapodás teszi lehe-
tővé, hogy az idén januártól emelkedjen a 
minimálbér és a szakmunkás minimálbér 
összege is – ismertette a képviselő. Mint 
mondta, az előbbi 8 százalékkal, utóbbi pe-
dig 12 százalékkal lesz magasabb az idén. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 2010 óta a 

minimálbér 88 százalékkal, vagyis 73 500 
forintról 138 ezerre, a szakmunkás garan-
tált bérminimum pedig több mint 100 szá-
zalékkal, 89 500 forintról 180 500 forintra 
emelkedett.

2018. januártól a kormány gyakorlati-
lag az összes, a hatáskörébe tartozó ága-
zatban emeli a béreket és az illetményeket 
– tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence, a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitká-
ra, a térségünk országgyűlési képviselője. 
Folytatódnak az ágazati béremelési prog-
ramok, magasabb bérre számíthatnak a 
rendvédelem területén, a felsőoktatásban 
és az állami vállatoknál dolgozók is. Át-
lagosan újabb 5%-kal nő a rendőrök illet-
ménye 2018. január 1-jétől. A rendvédel-
mi dolgozók életpálya modellje keretében 
a rendőrök illetménye 2015 és 2019 között 
átlagosan 50%-kal emelkedik. A kormány 
célja, hogy a magyar családok biztonságát 
védő rendőrök anyagi megbecsülése ja-
vuljon és a fiatalok számára még vonzóbb 
legyen a rendvédelmi életpálya. A kato-
nák illetménye szintén további 5 száza-
lékkal emelkedik – ezért 2010-től számít-
va a végrehajtói állomány illetménye több 
mint 70 százalékkal (átlagosan bruttó 140 
ezer forinttal) emelkedett. Januártól to-
vább nő a vasutasok, a postai dolgozók, a 
regionális közlekedési és víziközmű társa-
ságoknál dolgozók bére. Így 2017 és 2019 
között átlagosan 30%-os béremelés törté-
nik e vállalatoknál, a 2018-as béremelés 
mértéke átlagosan 12%. Az állami fenn-
tartású felsőoktatási intézményekben ok-
tatói, kutatói és tanári munkakörben fog-
lalkoztatottak esetében 2016. január 1-től 
15 %-os, majd 2017-ben és 2018-ban a már 
megemelthez képest további 5-5%-os bér-
rendezés valósul meg. Az egészségügyben 
is jelentős előrelépés történt. Az ápolók 
bére 2016 és 2019 között 65%-kal emelke-
dik, a mentősöké ennél is nagyobb mér-
tékben, a szakorvosok és szakgyógysze-
részek bére két év alatt 207 ezer forinttal 
nőtt. Több pénzt kapnak a rezidensek, a 
védőnők, a háziorvosok és házi gyermek-
orvosok is. 2012 óta a mostani béremelé-
sekkel együtt a kormány eddig 400 milli-
árd forintot fordított az egészségügyi dol-
gozók béremelésére. Folytatódik Budapest 
történetének legnagyobb kórházfejlesz-
tése, a következő években 700 milliárdot 
költünk a fővárosi és Pest megyei kórhá-
zak, fejlesztésére, összesen 25 kórházban, 
illetve 7 önálló szakrendelőben valósul 
meg fejlesztés.

Dávid Szonja

Tuzson Bence államtitkár 
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adóügyek 
Fontos és lényeges kérDés számunkra, hogy az aDÓzÓink kiszolgálása gyors, hatékony és ügyFél-
Barát mÓDon történjen. az önkormányzati aDÓhatÓság akaDálymentesített és Felújított ügyFél-
szolgálati helyiségében a fő út 25. szám alatt várja az adózókat. 2017 január 1-jétől növeltük az 
ügyfélfogadási időt, így már a hét minden napján fogadjuk önöket, ha adóügyeiket személyesen 
kívánják intézni. 

Az adóhatóság ügyfélfoga-
dásán bankkártyával is fi-
zethetnek, ezzel is felgyor-
sítva egyes adóügyek inté-

zését. Ügyfélhívó rendszer segíti az 
Önök számára kényelmes és gyors 
ügyintézést. Az internet segítségével 
több hétre előre on-line foglalhatnak 
időpontot, ezzel is csökkentve a vá-
rakozási időt.

A személyes ügyfélszolgálaton is 
az ügyfelek személyes érdekeinek 
védelmében az egyes adózók ada-
taival, adófizetési kötelezettségével, 
számlaegyenlegével kapcsolatos in-
formációkat csak azon ügyfelek ré-
szére tudjuk megadni, akik személy-
azonosságukat, képviseleti jogosult-
ságukat a megfelelő okmányokkal 
igazolják. 

Több helyi adó tekintetében köze-
leg az első féléves adó fizetési határ-
ideje, amely március 15. A lakosság 
legnagyobb részét érintő ilyen típusú 
adók az építményadó, gépjármű (tel-
jesítményadó), illetve a helyi ipar-
űzési adó. A február hónapban ki-
postázásra kerülő határozatok, illet-
ve értesítők kézhez vételét követően 
indul meg a nagyobb ügyfélforgalom 
a Polgármesteri Hivatalban. A fel-
merülő kérdések gyorsabb tisztázása 
érdekében a város honlapján a http://
dunakeszi.hu/ugyintezes_gyik olda-
lon számos kérdésre már előre meg-
fogalmazott válaszokat találhat az 
adózó. 

Fontos felhívnunk a figyelmet, 
hogy az adóiroda minden esetben a 
nyilvántartásban szereplő adózót ke-
resi meg az adó kivetésével abban az 
esetben, így amennyiben nem törté-
nik bejelentés az ingatlan tulajdon-
jogát történő változásról, úgy a régi 
tulajdonos kapja meg az értesítőt. 
Tárgyévben (az ingatlan eladása évé-
ben) a régi tulajdonos (eladó) kötele-
zettsége az ingatlanadó megfizetése, 
függetlenül attól melyik hónapban 
történt a tulajdonjog változás. Az in-
gatlan értékesítésének bejelentéséről 
(az adóbevallást felváltó) adatbeje-
lentés és az adásvételi szerződés má-
solatát kérjük.

Szintén gyakori kérdés szokott len-
ni a gépjárműadó kapcsán, hogy ki-
nek kell megfizetnie az aktuális év-

ben a gépjármű után a teljesítmény-
adót. A jogalkotó döntése szerint, ha 
a gépjárművet magánszemély (vagy 
cég, aki nem kereskedő) vette meg, 
akkor az eladó fizeti a teljes éves 
súlyadót, tekintettel arra, hogy éves 
adózás van, így az lesz az adó alanya 
teljes évben, aki január 1-jén a tulaj-
donos.

Az elektronikus ügyintézés be-
vezetésével Dunakeszi Város Ön-
kormányzati Adóhatósága az adó-
ügyek intézése során az adózók 
adatainak védelmében kiemelt fi-
gyelmet fordít a személyes, az üzle-
ti adatok, tovább az adótitok meg-
őrzésére. Erre bennünket az adó-
törvények köteleznek. Dunake-
szi Város Önkormányzatának célja 
pedig, hogy minden területen a le-
hető legjobb szolgáltatást biztosít-
sa a lakosság számára, ezért alkot-
ta meg az elektronikus adóbevallás 
lehetőségét. Az E-adónak köszön-
hetően Ön kényelmesen, áttekint-
hetően, elektronikus úton, akár 
otthonából is intézheti adóügyeit. 

Ez azért is fontos, mivel az önkor-
mányzati adóhatóság telefonon tör-
ténő megkeresése esetén minden ér-
deklődőnek csak általános tájékozta-
tást adhat az adókötelezettségeket és 
az eljárási szabályokat illetően, azon-
ban folyószámla adatokat (hátralék, 
túlfizetés összegét) nem adhat meg. 

Dunakeszi elektronikus adó rend-
szere a www.dunakeszi.eado.hu ér-
hető el.

Az adózói adatok megtekintésé-
nek, az elektronikus ügyintézésnek 
feltétele az Ügyfélkapus regisztráció 
(a gazdálkodó szervezetek ezt a felü-
letet használják a NAV-os adózás so-
rán).

A rendszer bejelentkezést követő-
en hozzáférést biztosít az előző mun-
kanappal aktualizált adózói adatok-
hoz, feldolgozott adóbevallásokhoz, 
adatbejelentésekhez, számlaegyenle-
gekhez, számfejtési adatokhoz. Kal-
kulátorunk segítséget nyújt a pót-
lékszámításhoz, adózási naptárunk 
a feladatok nyomon követéséhez, 
mindemellett pedig számlaszáma-
ink is elérhetőek. Az adózási nap-
tár, a pótlékszámítás, a számlaszá-
mok és az elektronikus adóbevallás-
hoz, adatbejelentéshez szükséges do-
kumentumok bejelentkezés nélkül is 
megtekinthetőek.

További kérdés esetén, az elekt-
ronikus adóügyintézés kapcsán fel-
merült problémáival forduljanak bi-
zalommal ügyfélszolgálatunkhoz 
az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu 
e-mail címen vagy a 27-542-800-as 
telefonszámon.

dr. Szarvas Eleonóra Aliz
Adóiroda-vezető
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körzeti képvi  selőink jelentik

Úgy tűnik végre itt a tél, a havazás és a 
hideg. Az előző évekhez hasonlóan a 
főútvonalak jól járhatók, de a mellék-
utcákban és a lakóparkokban az utak 
havasak, kissé síkosak. Mint azt tudják 
kedves lakótársaim, a viacolor burkolat 
miatt az úttesten és a járdákon is spe-
ciális szóróanyagot lehet csak használ-
ni. Ezért felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy a saját ingatlan előtt mindenki ta-
karítsa el a havat. A Toldi utcában azt 
a járdaszakaszt kell letisztítani, amely 
megszakítás nélkül, folyamatosan biz-
tosítja a gyalogosok közlekedését. 

Az őszi faültetés december elején be-
fejeződött. Tavaly úgy döntött az Ön-
kormányzat, hogy ezután tavasszal is 
lehet csemetefákat igényelni. Ha tehát 
a lakók úgy döntenek, hogy már tavasz-
szal szeretnének fákat az ingatlanjuk 
elé, jelezzék nekem e-mailben a szo-
kásos módon a következő adatok meg-
adásával: név, pontos cím, telefonszám, 
s az igényelt fák száma. A fajtát nem le-
het választani, mert csak gömbkoronás 

díszfákat ültet az Önkormányzat. 
Remélem, minden 65 év feletti lakó-

társamhoz eljutott az Önkormányzat 
ajándékcsomagja. Ha valaki nem kap-
ta meg, a Programirodában kell jelezni, 
de ha valakinek egyszerűbb, ha nekem 
szól, telefonon megteheti (20/9377653), 
s én intézkedem.

Két helyen van folyamatban gyalog-
átkelő létesítése. Az egyik a Toldi utcá-
ban, a játszótérnél. Az engedély meg-
van, kialakítását a fagyok elmúltával 
megkezdi az Önkormányzat.

A másik gyalogátkelő – a Széchenyi 
utcán, az új orvosi rendelőnél- enge-
délyét még mindig nem kapta meg az 
Önkormányzat. Ennek kialakítása va-
lószínűleg a nyárra tolódik. Sokan ér-
deklődnek, hogy mikor kezdődik a ren-
delés az új épületben. Az épület teljes 
műszaki átadása-átvétele megtörtént. 
Jelenleg a berendezés (bútorok) gyár-
tása, beszerzése folyik. A rendelés meg-
kezdésének számos jogi feltétele van, 
ez ugyancsak folyamatban van, de mi-

vel többlépcsős, egyik a másiknak felté-
tele, még akár két hónapig is eltarthat. 
A tavaszi megnyitásban reménykedhe-
tünk.

Jó hír, hogy az EL-MŰ Szolg Kft-vel 
a közvilágítás karbantartási szerződés 
– közös megegyezéssel – megszűnt.  
A feladatot az Eurovill Kft. vette át.

Elérhetőségük: 
telefon: 06 80 980 030, 
E-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu
A fenti elérhetőségeken ezentúl a la-

kosság közvetlenül is keresheti a céget 
a problémákkal.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!

Kedves Lakótársaim! Tisztelt Vá-
lasztópolgárok! Idei első „talál-
kozásunk” alkalmából őszinte 
tisztelettel köszöntöm Önöket, 
eredményekben és jó egészség-
ben gazdag boldog újévet kívá-
nok mindannyiuknak!

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
az idei együttműködésünk so-
rán is nagy figyelemmel kísérem 
a 2. számú választókörzetben 
élők javaslatait, kéréseit, me-
lyek megvalósítását lehetősége-
im keretein belül igyekszem se-
gíteni. Megkülönböztetett em-
pátiával viszonyulok a fogya-
tékkal élő lakótársaink felé, akik 
legutóbb azzal a kéréssel fordul-
tak hozzám, hogy a Barátság út 
32. számú épületnél rokkant jel-
zéssel két parkolóhelyet alakít-
sunk ki, rendszám felfestésé-
vel és tábla kihelyezésével. Ilyen 
megkeresés már korábban is ér-
kezett a Barátság út 16. számú 

épülettömbben élők részéről, 
melyet sikerült megoldanunk. 
Ott is két, mozgássérült autósok 
részére épített ki parkolóhelye-
ket az Önkormányzat. Újdonság, 
hogy polgártársainktól az Ön-
kormányzathoz benyújtott ké-
relmek elbírálása és megvalósí-
tása előtt a Hivatal minden eset-
ben kikéri a terület önkormány-
zati képviselőjének véleményét, 
javaslatát. Így történt ez a Barát-
ság út 32. számból érkezett ké-
relem esetében is, melynek elő-
terjesztése a jogi- és ügyrendi 
szakbizottság elé az én támo-
gató javaslatommal kerül. Bízom 
benne, hogy a bizottság tagjai is 
támogatják a mozgássérült gép-
jármű tulajdonosok kérését, és 
tavasszal kialakításra kerül a két 
parkolóhely. 

Örömmel írom le, hogy lakó-
társaink odafigyelnek környeze-
tünk állapotára, akik közül töb-

ben is jelezték -, de jómagam is 
tapasztaltam -, hogy az elmúlt 
esztendő vége felé a Szent István 
parkban kiépített gázvezeték re-
konstrukciós munkálatai közben 
sajnos egy születésfa elpusztult, 
melyet azonban sikerült egy na-
gyon szép új fával pótolni. A tere-
bélyesedő születésfa „emlékpar-
kot” tavasszal újabb fával gazda-
gítjuk, amely mellé elhelyezzük 
a 2017-ben született gyerme-
kek neveit tartalmazó emléktáb-
lát is. Jóérzés látni, hogy évről 
évre mind több szülő jelentke-
zik, hogy gyermekük születését 
ily módon is megörökítsük. E iga-
zán szép és nemes „feladat” kivi-
telezésében nagy segítséget ka-
pok a védőnőhálózat képvise-
letében Kovácsné Kisbabér Ildi-
kótól, aki a körzetében született 
gyermekek családjai számára fel-
ajánlja a lehetőséget, összegyűj-
ti a szükséges adatokat, informá-

ciókat, melyek birtokában kerül-
nek fel a nevek az emléktáblára. 
Legközelebb tavasszal, a 2017-
ben születettek tiszteletére ültet-
jük el a születésfát, ám arra is van 
lehetőség, hogy a korábbi évek-
ben születettek neveit is felírjuk 
az elmúlt esztendőkben emelt 
emléktáblákra. Aki élni kíván ez-
zel, az kérem, hogy a kz@dkrmg.
sulinet.hu címre írja meg gyer-
meke nevét, születési adatait, a 
szülők nevét, lakcímét, telefon és 
e-mail elérhetőségüket.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

Idén is a közös munka sikerében bízom
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körzeti képvi  selőink jelentik
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali 

kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál 
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség 

és/vagy legalább 1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót,Göd)
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat

- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek

 Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
- Szolgálati telefon

- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés

Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil: +36-30 9706 491)

KERTÉSZ

Feltételek:
 - szakirányú végzettség minimum  1 éves gyakorlat 

                                
Előnyt jelent:

- "B"kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
- Szolgálati telefon

- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés

Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési 
vezetőnél (mobil: +36-30 261 6351)

Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail 
címre várjuk a titkárságon.

Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről.

A 2018-es esztendőben szeret-
nénk folytatni azt a tervezett fej-
lesztési programot, amelyet a ciklus 
elején magunk elé tűztünk. A fej-
lesztések közül több érinti a körze-
tünket is, engedjék meg, hogy né-
hány jelentősebbet felsoroljak kö-
zülük.

Mint ahogyan arról már többször 
is beszámoltam, az Önkormányzat 
pályázatot adott be a Liget utcai 
körzeti orvosi rendelő felújítására. 
A felújítást az idei esztendőben sze-
retnénk elvégezni, amely során tá-
gasabb és komfortosabb betegvá-
ró és orvosi helyiségek alakulnának 
ki. A felújítás során a tüdőszűrő in-
tézménye kikerülne az épületből és 
a szakorvosi rendelőintézetbe köl-
tözne át, ahol magasabb színvona-
lon folytatná a működését.

Az idei évben tervezzük a Liget 
utcai és a Rév úti viacoloros járdák 
megépítését. Az összesen 1,7 kilo-
méter hosszú járdák egységes és 
esztétikus környezetet kölcsönöz-
nek majd a körzet ezen két fontos 
gyűjtőútjának. 

Régi vágya az Iskola utcai lakók-
nak, hogy a régi kék iskola telke, 
ahol sokuk gépjárműve parkol, kap-
jon végre közvilágítást. A világítás 
kiépítéséért többször eljártam az il-
letékes osztályon és év végén úgy 
tűnik, zöld utat kapott a terv, remél-
hetőleg minél hamarabb készen 
lesz a világítás is.

A Magyarság Sportpályán is to-
vább folytatódnak a fejlesztések. Az 
Önkormányzat és a Magyar Atléti-
kai Szövetség megállapodott a ne-
hézatlétikai pálya részleteiről, így 
idén indulhat a beruházás, csakúgy, 
mint a területen felépülő fedett 
sportcsarnoké. Amennyiben ezek a 
beruházások megvalósulnak, a me-
gye legjobb és legszebb sportpá-
lyája lesz a szomszédságunkban.

A Duna-parton idén a kajak-kenu 
szövetséggel karöltve megkezdő-
dik a nyári napközis tábor felújítása. 
A tábor területe teljesen megújul, 

így a gyerekek már a megújult kö-
rülmények között tölthetik majd a 
vakációt. Emellett pedig az év többi 
részében sem lesz kihasználatlan a 
terület, mivel egy edzőtáborok tar-
tására alkalmas edzőközpont jön 
létre rajta.

A Katonadomb és a városi strand 
további fejlesztésére is fordítunk. 
Folyamatosan jönnek hozzám az 
igények arról, hogy ki milyen sport-
eszközt látna még szívesen a Kato-
nadombon vagy milyen új funkciót 
a városi strandon. Az igényeket az 
Önkormányzat elé tárom.

A mindennapjainkkal kapcsolat-
ban, december 15-én lezárult a faül-
tetési program a körzetben, az ed-
digi visszajelzések alapján minden 
igénylőnek elültették a kért fát. A 
következő program szokásosan ősz-
szel várható majd.

A rossz idő beálltával az időjárás 
elkezdett kárt tenni útjainkban. Az 
útjavítási munkálatok az egész té-
len folyamatosak lesznek, ezért vá-
rom a lakossági bejelentéseket eb-
ben a témában. Továbbra is gondot 
okoznak a közvilágítási problémák 
a körzetben, de az egész városban 
is. Az Önkormányzat a jobb szolgál-
tatás érdekében szerződést bon-
tott a korábbi szolgáltatóval, így az 
új évben a hibaelhárítási munká-
kat az Eurovill Kft. végzi. Elérhető-
ségük: Telefon: 06 80 980 030, Ema-
il: kozvilagitas@kozvilagitas.hu. Az 
óév végén és az újév elején a Mun-
kás utcából, a Szák utcában és az 
Északi közből jelentettem be meg-
hibásodást.

Az év végén két babacsomagot 
kézbesítettem a Kikelet utcába. és 
segítségül voltam a 65 év felettiek 
karácsonyi ajándékcsomagjainak 
az eljuttatásában is. Aki nem kap-
ta kézhez ajándékcsomagját január 
végéig átveheti azt a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán.

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
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Az új esztendőben is jelentkeznek a 
régi problémák, melyek kezelésén, 
megoldásán folyamatosan dolgozom. 
Szerencsére egyre többen fordulnak 
hozzám, s ez nagy segítség, mert így 
sokszor sikerül a keletkezésekor kezelni 
a felvetetett ügyeket.

Sajnos vissza-visszatérő probléma a 
tízemeletesek melletti parkolás, mert 
néhányan továbbra sem akarják betar-
tani a szabályokat, s akár a zöldfelülete-
inket is feláldoznák azért, hogy közvet-

lenül a lakásuk előtt parkoljanak! Arra 
kértem a közterületfelügyelőket, hogy 
ott, ahol most újult meg a szerviz út, s 
változott is a közlekedési rend, fokozot-
tabb figyelemmel ellenőrizzenek, mert 
ezt nagyon sokan kérték az itt élők kö-
zül!  

Remélem hamarosan kialakul egy ál-
talánosan elfogadott rend e téren, s így 
ez a probléma nem terheli tovább kö-
zösségünket!

A szépkorúak karácsonyi ajándékcso-
magja, ismét nagyon sok örömet szer-
zett, de néhányan sajnos nem kapták 
meg, mert vagy ők nem voltak épp ott-
hon, vagy az önkéntes fiatalok valami-
ért nem vitték ki a csomagot. A polgár-
mesteri hivatalban van lehetőség az át-
vételére, de szívesen segítek a körzet-
ben élő időseknek, ha esetleg gondot 
okoz az érte menetel! Ahol tudtam ed-
dig is megtettem ezt!

Köszönöm szépen mindenkinek, aki 
segített abban, hogy a Casalgrande té-
ren ismét karácsonyi hangulat legyen!

Ezért is okozott nagy csalódást, 
hogy december közepén, néhány 
számomra érthetetlen ember, meg-
próbálta a felállított fát tönkre ten-

ni, megrongálni! Nagyon sokunknak 
okozva ezzel szomorúságot! Szeren-
csére minden jóérzésű, segítőkész 
dunakeszi polgár sietett eltüntetni a 
rombolás nyomait, így hamar hely-
re állt a tér ünnepi rendje! Köszönöm 
szépen a gyors segítséget!

Kérek mindenkit, hogy a végre télies-
re forduló időjárásban fokozottan óva-
tosan közlekedjünk a Lakótelep szívé-
ben, mert ilyenkor a gyalogos és kerék-
páros közlekedés is nehézkesebb, ezért 
az autósoknak még inkább figyelmes-
nek kell lennie! Sok a gyermek, kisma-
ma, szépkorú, a járdákon, átkelőknél, vi-
gyázzunk rájuk! 

Természetesen továbbra is várom a 
jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szí-
vének életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a  
0627 542-805 vagy a 06-70-337-16-06 
számon hétköznap 8-19 óra közt, levél-
ben a Garas utca 4. szám alatt, s termé-
szetesen személyesen is!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve

A Gardénia lakópark előtt kezdeményezett 
gyalogos átkelőhely kialakítása tárgyában 
szerveztem év elején tárgyalást polgár-
mester úrnál, amelyre meghívtam a lakó-
park képviselőit is. A megbeszélés eredmé-
nyes volt, ugyanis a városvezetés ígérete 
szerint a kivitelezésre tavasszal sor kerül. 
Nagyon örülök, hogy végre megvalósul a 
beruházás, amit több éve tartok napiren-
den. A másik több éves kezdeményezés is 
beérni látszik, ugyanis a Fóti úti járda meg-
építése is tervbe van véve a lakópark bejá-
ratáig.

Még a decemberi ünnepek előtt utcagyű-
lést kezdeményeztem a Határ úton, amely-
re több mint 20 lakó jött el, ill. a városháza 
munkatársai is részt vettek rajta. Ez egy na-
gyon jó alkalom volt arra, hogy személye-
sen, és a problémákat a helyszínen szemre-
vételezve beszéljük meg a lakók kéréseit. A 
kérések az alábbi témákat érintették:

- Átmenő forgalom csillapítása, lehetsé-
ges megoldások. Megnéztük, hogy a Tol-
di út folytatását milyen útvonalon javasol-
ják a lakók a Tesco körforgalomig. A Határ 
út bejáratánál ismeretlen tettes által lesze-
dett 3,5 tonnás járműveket kitiltó tábla is-

mételt kihelyezéséről gondoskodni fogok. 
Meg fogjuk vizsgálni továbbá annak lehe-
tőségét, hogy a körforgalomnál a kamerá-
kat be lehet-e úgy állítani, hogy az utcába 
a tiltó tábla ellenére behajtó nehézgépjár-
műveket azonosítani lehessen. 

- Ami a gyorshajtás megakadályozását il-
leti, a lakók kifejezetten kérik a gyakoribb 
sebességmérést, annak ellenére, hogy álta-
lános tapasztalat szerint gyakran a helyben 
lakókat büntetik meg. Megvizsgáljuk, hogy 
a lakók által javasolt 30-as sebességkorlá-
tozó tábla kihelyezése hogyan illeszkedik a 
városi közlekedési koncepcióba. 

- Az utcában, keresztben elhelyezett rá-
csos víznyelők oldalra helyezését is kezde-
ményezték a lakók. A Rákóczi úti kanyarban 
a rács nagyon rossz állapotban van, ennek 
javításáról gondoskodni fogunk.

Ez év elejétől Dunakeszin új busz szol-
gáltató működik a helyijárati és Tesco útvo-
nalakon. Az év első munkanapján a Fóti úti 
Tesco végállomáson találkoztam és több 
kérdésben egyeztettem a szolgáltató vál-
lalkozás szakmai vezetőjével, Deim Zsolt 
úrral. Megtekintettem az éppen üzemben 
lévő járatot (és egy tartalék buszt) is. Öröm-

mel láttam, hogy a buszok a tavalyi jármű-
vekhez képest sokkal jobb állapotúak, és 
több ember szállítására alkalmasak (két 
ülősorral több van benne). Fontos változás, 
hogy a buszok elején lévő digitális kijelzőn 
látható az útirány is. Kértem a szolgálta-
tót, hogy ha lehetséges, és nem borítja fel 
a menetrendet, akkor a Vasútállomáson a 
később beérkező vonatokat várják meg, ez 
max. 5 percet jelenthet. 

A tárgyalásokat néhány nappal később 
a városháza szakembereinek bevonásá-
val folytattuk, ahol megállapodtunk, hogy 
plusz két percet hozzáadunk a délutáni 
vasútállomási indulási időpontokhoz, ter-
mészetesen azzal a kikötéssel, hogy eh-
hez képest is várjon a sofőr, ha késik a Bu-
dapestről érkező vonat. Megoldható lesz a 
reggel 5:54-es vonat elérése, és ezzel egy 
időben a fél 6 után Bp felől érkező utasok 
szállítása is, egy második busz beállításával.  
A  délutáni és késő esti járatsűrítés lehető-
ségét is vizsgáltuk.

 
Tisztelettel:

Thoma Csaba
8. számú  választókörzet  képviselője

új szolgáltató működteti a helyi autóbuszjáratot
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Kora reggel csúszós, 
balesetveszélyes a felüljárón 

közlekedni, melyet én is 
megtapasztaltam

Most már a kerékpárosoknak sem 
okoz bosszúságot az egyesek által 

elnevezett „púp”

körzeti képvi  selőink jelentik
Az ünnepek alatt sem állt meg az élet

Békés, Boldog és Eredményekben Gaz-
dag Új Esztendőt kívánok minden du-
nakeszi lakos számára!

A Klapka utcai gyalogos felüljáró sí-
kosság mentesítés kérelmére a felada-
tot a Közüzemi dolgozói elvégezték. 
December folyamán több alkalommal 
is só/homok keverékével felszórták a 
lépcsőket és a fenti padlózatot. 

- A Batthyány és Kossuth L. utca ta-
lálkozásánál kialakított betoncsík le-
festését kértem, melynek célja a figye-
lemfelhívás, főként a kerékpárosok 

számára. Előzőleg csapadékos időjá-
rás esetén Batthyány utcai ingatlano-
kat elárasztotta az esővíz, de a vastag 
betoncsík kialakításának köszönhe-
tően a bejelentők problémája végleg 
megszűnt.   

A 2017-ben kért díszfák telepítését 
a vállalkozó elvégezte. Egyedül a Kál-
mán utca 27. sz. előtti díszfa pótlása 
maradt hátra, mivel a tavaly ültetett fa 
nem bírta az időjárás viszontagságait     

- Újabb úthibák, kátyúk helyreállí-
tásának kérelme, mely az év végére 
és az időjárásra tekintettel már csak 

a 2018-as esztendőben fog megvaló-
sulni.

- A Királyhágó utca 31. előtti végle-
ges helyreállítás, illetve a Vasvári Pál 
utca 15. közelében kért aszfaltozása a 
kivitelező részéről kissé feledésbe me-
rült, ezért már csak 2018-ban fogják 
restanciájukat pótolni.

- Díszfákat tördeltek ketté ismeret-
len személyek a Sződi utca 2 és 4., va-
lamint a Rákóczi és Dobó utca sar-
kon. A díszfák pótlását várhatóan a ta-
vasz folyamán fogják elvégezni, jelez-
te megkeresésemre az osztályvezető 
asszony.   

-  Mikszáth és Sződi utca sarkon lévő 
rácsos víznyelő takarítását, kérésemet 
követően két nappal a Közüzemi Kft. 
dolgozói elvégezték.

- Rákóczi út 18. illetve a Bulcsú utca 
2. előtti közvilágítási hiba megszün-
tetését az osztály illetékese felé je-
leztem, majd a hibákat hamarosan az 
Eurovill Kft. dolgozói állították helyre. 
Az EL-MŰ Szolgáltató Kft-vel a közvi-
lágítás karbantartási szerződés közös 
megegyezéssel megszűnt.

Tisztelettel:
Hircz Tamás

6. számú választókörzet 
képviselője  

Elöljáróban engedjék meg, hogy az előttünk 
álló 2018. évre sikerekben gazdag Boldog Új 
Esztendőt kívánjak önöknek!

Az év elején szokás a tervekről beszélni, de 
mivel az előző időszak végén még pár kivite-
lezés folyamatban volt, ezért most és itt, szo-
kásoktól eltérően az elmúlt hónap híreiről szá-
molok be.

Buszmegállók program keretében a 2017. 
évre tervezett ütem befejeződött. Ezzel váro-
sunk összes buszmegállójának egységes irány-
elvek szerint fedetté alakítására került sor.

Befejeződött a Bajcsy-Zsilinszky utca felújí-
tása, melynek során a teljes útpálya burkolat 
felújítására, cseréjére került sor. Nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy ezt a régi kérésünket, me-
lyet városunk polgármestere is többször sür-
getett, végre teljesítette a Magyar Közút, így 
végre nem azzal telik a tél, hogy az útpályán 
újabb és újabb kátyúk keletkeznek.

A Helytörténeti Gyűjtemény épületében el-
készült a korszerű nyílászárók beépítése. 

Tavaly az év utolsó felében Amira, Olivér, Do-
minik és Zsófia nevű újszülött lakótársainknak 
adhattam át a babköszöntő csomagot, ezúton 
is jó egészséget és sok örömöt kívánok nekik, 
és családjuknak.

A körzet programjainak sorában kiemelkedő 
helyen szerepelt a főtéren megrendezett ad-
venti vásár, mely számos színes programmal 
várta az oda kilátogatókat. A korcsolyapálya 
nagyon sok városlakót vonzott. Itt jegyezném 
meg, hogy a korcsolyázni szándékozók január 
végéig hódolhatnak szenvedélyüknek.

Az őszi-téli időszakban folytatódtak az idő-
szaki munkálatok is. Elindultak az útjavítások, 
valamint a közterületek faültetési programjai. 
Akik az év közben jelezték számomra faülteté-
si szándékukat, azok igényeit az Önkormány-
zat által megbízott, az ültetést koordináló 

szakemberek végrehajtották. A program idén 
is – a fagyok elmúltával – folytatódik.

Ezekkel kapcsolatban ismételten arra kérem 
kedves lakótársakat, hogy az úthibákat jelez-
zék számomra a lenti elérhetőségemen. A fa-
ültetéssel kapcsolatban pedig arra buzdítom 
Önöket, hogy tegyük szebbé környezetünket 
egy-egy fa ültetésével. Az ültetést az Önkor-
mányzat által megbízott szakemberek végzik 
el. Az Önök feladata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett fák gondozását, 
melyre ezúton is kérem Önöket.

Ezen igényeiket, észrevételeiket, javaslatai-
kat továbbra is várom az alábbi elérhetősége-
ken: Email: joszabo61@gmail.com

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim!
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Az Önkormányzat jóvoltából elindult a Dunakeszi kisvállalkozói program
Helyi megoldás helyi igényekre!

Dunakeszi Város Önkormány-
zata most a keresésben szeret-
ne segítséget nyújtani a lakos-
ságnak, valamint a vállalko-

zóknak abban, hogy minél többen meg-
ismerjék és megtalálják városunk helyi 
szolgáltatásait. Útjára indult a dunakeszi.
helyiszaki.hu oldal, ahol a dunakeszi vál-
lalkozók ingyenesen regisztrálhatják ma-
gukat, valamint az érdeklődők tematiku-
san kereshetnek rá egy-egy szakma kép-
viselőjére, vagy a szükséges szolgáltatás-
ra. Elég a keresőbe például annyit beírni, 
hogy villanyszerelő, a rendszer máris ki-
dobja a városban található szakembere-
ket, szolgáltatásokat. Kategóriák szerint is 
szűkíthetjük a keresést. Az oldal hagyo-
mányos számítógépről és okostelefonról 

is egyaránt elérhető. Az előzetes adat-
gyűjtés eredményeként már induláskor 
százas nagyságrendben tartalmaz helyi 
vállalkozásokat az oldal. Amennyiben Ön 
vállalkozó, és megtalálta vállalkozását az 
oldalon, tegye teljessé a profilját képekkel, 
tevékenység leírással, ha nem találta meg 
cégét az oldalon, úgy két perces regiszt-
rációval tegye azt mindenki számára el-
érhetővé.

Az oldal nem csupán városunk kisvál-
lalkozóinak nyújt ingyenes megjelené-

si lehetőséget. Lehetőség van akár nyug-
díjas pedagógusoknak is regisztrálni, így 
azonnal találhatunk megfelelő magánta-
nárt, aki segíthet az érettségire való fel-
készülésben, de ha fűnyírásban, bevásár-
lásban, vagy a konyhakert felásásában tu-
dunk másnak segíteni, az oldalon való 
megjelenés szintén biztosított. Ha elége-
dett volt egy szakemberrel vagy szolgálta-
tással, értékelésre is van lehetőség, segít-
séget nyújtva ezzel másoknak. A regiszt-
ráció és a keresés mindenki számára in-
gyenes. A cél az, hogy közelebb kerüljön 
egymáshoz a lakosság és a szolgáltatók, 
így a szolgáltatók munkához, a lakosság 
jó szakemberekhez juthasson.

Technikai segítségért ide fordulhat: 
info@helyiszaki.hu

önnel is előfordult már, hogy szeretett volna jó szakembert találni egy aktuális problémára? ilyenkor egy 
olyan megbízható hozzáértőre vágyunk, akit ismer és akit jó szívvel ajánl közvetlen környezetünk és a közösség, 
ahol élünk. az internet világáBan egy gyors keresés után vagy sikerrel járunk, vagy szomorúan konstatáljuk:  
a fővárosba vagy épp a környező településekre kell mennünk egy-egy szakemberért, üzletért.
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Dr. Kerekes Dóra 
történész

Elkészült a „dunakeszi 
története” első kötete 

már koráBBan is jelentek meg lelkes patriÓták „tolláBÓl” hosszaBB-röviDeBB írások, tanulmányok 
városunk történelmének egy-egy epizódjáról, kiemelkedő eseményéről. ezek az önmagukban érté-
kes művek azonban nem törekedtek, nem is törekedhettek a település múltjának teljes feltárásá-
ra. most azonBan Fontos ForDulÓponthoz érkeztünk: megjelent Dunakeszi város önkormányzata 
kiadásában a „dunakeszi története” Című nagyszabású monográfia első kötete, amelynek alCíme: 
„a kezdetektől 1910-ig”.

A szép kivitelű, tekintélyes 
terjedelmű, közel hatszáz 
oldalas kötet főszerkesz-
tője dr. Kerekes Dóra tör-

ténész. Miközben a Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény múltidé-
ző relikviái között beszélgettünk, 
elöljáróban megtudtuk, hogy 1999-
ben történelem szakon, két évvel ké-
sőbb török szakon diplomázott az 
Eötvös Loránd Tudományegyete-
men. Doktori disszertációját „Ké-
mek Konstantinápolyban” címmel 
az egyetemen 2005-ben védte meg. 

– Dolgoztam a Balassi Intézetben, 
az Országos Levéltárban, a Minisz-
terelnöki Hivatalban, a Belügymi-
nisztériumban, majd a privát szférát 
választottam. Mindemellett 1999-től 
mindmáig tanítok az ELTE Történe-
ti Intézetében. Idén január elsejétől 
a Polgármesteri Hivatal alkalmazá-
sában a Révész István Helytörténeti 
Gyűjtemény felelőseként kezdtem el 
tevékenységemet.

Megtudtuk még, hogy férjével – 
aki egy országos nagybank infor-
matikai szakértője – 2005 óta él-
nek Dunakeszin. Kislányuk, Zsu-
zsanna 2013-ban itt született, jelen-
leg a Kincsemsziget óvodába jár, s 
számára Dunakeszi a világ közepe. 
Már szinte mindent megismert a vá-
rosból, ami számára fontos. Nagyon 
szereti a templomokat, s jó időben 
szívesen kirándulnak a Duna-partra.

– A Polgármesteri Hivataltól 2016 
decemberében kerestek meg, hogy 
elvállalnám-e a monográfia összeál-
lítását, szerkesztését. Örömmel tet-
tem eleget a felkérésnek és, ahogy 
mondani szokás, „fejest ugrottam” 
a feladatba. Átnéztem a már meglé-
vő kéziratokat, amelyek tartalmas, jó 
alapanyagok voltak, de nagyon sok 
munkát igényelt, hogy ezekből egy-
séges monográfia legyen.

A munka dandárja áprilistól ok-
tóberig tartott. Kiderült, hogy egyes 
korszakokról nincs elegendő anyag, 
vagy egyáltalán nincs semmi. A vá-
ros középkori és kora újkori történe-
tét például újra meg kellett írni. Több 
mint tíz szerző dolgozott az egyes té-

makörökön, köztük Thamóné Bo-
zsó Edit, Horváth László András, 
Szádóczki Bálint, Száraz György, 
Hesp József, Kollár Albin, Lőrincz 
Róbert. Utóbbi szerző Szakáll Lász-
lónéval és Csonka Máriával, vala-
mint Hála Józseffel és Máté György-
gyel együtt pótolhatatlan segítséget 
jelentettek a mintegy négyszáz képet 
és diagramot is tartalmazó kötet ösz-
szeállításában.   

Megtudtuk azt is, hogy várható-
an idén megjelenik a második kötet 
is, amely szinte „naprakész” lesz, hi-
szen ebben a várostörténet 2017. dec-
ember 31-ig tart. Egyik érdekessége 
a település gazdaságtörténetének a 
feldolgozása. Kerekes Dóra írta meg 
például a Konzervgyár történetét tel-
jesen új, eddig nem ismert levéltá-
ri adatok feltárásával. Ugyanígy el-
készült a Házgyár és a Hűtőház his-
tóriája, és olvashatnak a Lighttech 
Kft.-ről is, mint a város jelenlegi leg-
nagyobb foglalkoztatójáról. A má-
sodik kötet szerzői között találha-
tó Bisztrai Tibor, Csoma Attila, Duló 
Károly, Ágoston András és a már em-
lített Lőrincz Róbert is.

– A monográfia elkészítésével egy 
nagy munka lezárult. Azonban a 
helytörténettel kapcsolatban mara-
dok, ugyanis január elsejétől – Sza-
káll Lászlónét Lujzi nénit segítendő 
– főállású feladatommá vált a hely-
történeti gyűjtemény gondozása, ve-
zetése. Ami a legfontosabb, hogy a 
gyűjtemény a város tulajdonába ke-
rült, s ez nagy biztonságot jelent. 
Örömmel vállaltam el a megbízatást, 
ugyanis ettől kezdve a szűken vett 
tanult szakmámban dolgozhatok.

– Szeretnénk olyan formában mű-
ködni, hogy kapjunk majd normatív 
állami támogatást, emellett pályá-
zatokon is indulhassunk. Erre nagy 
szükség van, mert például a tárgyak 
restaurálása égetően fontos. Dióssi 
Csaba polgármester úr tíz éves ter-
vet kért tőlem, s ebben például szere-
pel a közel tízezer darabos fénykép-
gyűjtemény digitalizálása, korszerű 
installációk beszerzése és egyéb fel-
adatok megoldása. Terveimben sze-

repel, hogy felveszem a kapcsolatot a 
város oktatási intézményeivel ahhoz, 
hogy szervezett programok, rendha-
gyó történelemórák és egyéb más al-
kalmak szervezésével a fiatalok ala-
posabban megismerhessék telepü-
lésünk történetét, elődeink sorsát, 
mindennapjait.  

(A kötet hamarosan hozzáférhető 
lesz a Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tárban, valamint helyben olvasásra a 
helytörténeti gyűjteményben. A ké-
sőbbiekben elektronikus formában 
is olvasható lesz. A szerk.)

Katona M. István
A szerző felvétele
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Laczkó Szilvia, 
az ügyfélszolgálat 

vezetője 

17 ezer ügyfél, több tízezer telefon és e-mail kiszolgálása

január 2-án volt egy éve, hogy megkezdte működését a dunakeszi polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálata, amely kulturált környezetben és korszerű teChnikai háttérrel fogadja az ügyfeleket, 
ahol egyeBek mellett aDÓügyeinket, anyakönyvi és hagyatéki-, építési-, városüzemeltetési-, keres-
keDelmi-, és ipari ügyeinket intézhetjük. az elmúlt egy év tapasztalatairól kérdeztük dióssi Csaba 
polgármestert és laCzkó szilviát, az ügyfélszolgálat vezetőjét, akitől megtudtuk, hogy 2017-ben 
17 ezer ügyFelük volt.

Egy éve nyílt meg az ügyfélszolgálat

- Milyen szakmai tapasztalato-
kat hozott az ügyfélszolgálat egy éves 
működése? - kérdeztük Laczkó Szil-
viától, aki már az iroda megnyitásá-
nak előkészítő munkálataiból is ki-
vette a részét.

- Mielőtt a konkrét kérdésre vála-
szolnék, kérem, engedje meg, hogy 
elmondjam; napjainkban az önkor-
mányzatok által nyújtott szolgálta-
tásoknak fel kell zárkóznia ahhoz a 
minőségi szinthez, ami a cégek vi-
lágában természetes. Én onnan ér-
keztem, ezért különösen örülök an-
nak, hogy a város vezetői felismerték 

ennek a jelentőségét és a Dunakeszi 
Polgármesteri Hivatalban olyan ügy-
félszolgálatot építettek ki, ahol a fej-
lesztésnek köszönhetően a lakosság 
minden hivatali ügyet egy helyen in-
tézheti. Az iroda megnyitása ügyfél-
barát intézkedés volt. Ami pedig a 
kérdését illeti; számomra is megdöb-
bentő, hogy az elmúlt egy évben több 
mint 17 000 ügyfelünk volt, és több 
mint 41.000 telefonhívást, e-mailt 
válaszoltunk meg. Ezek az óriási szá-
mok is mutatják, hogy a lakosság ki-
szolgálása mekkora feladatot jelen-
tett a polgármesteri hivatal számára. 

- Milyen előnyökkel járt a lakosság 
számára az új struktúra kialakítása, 
az ügyfélszolgálat megnyitása?

- A változás lényege, hogy külön 
vált a szakmai, hatósági ügyinté-
zés, és a lakossággal való közvetlen 
kapcsolattartás. Az új struktúrában 
megosztottuk a munkát, mi fogadjuk 
az ügyfeleket és ügyeiket, melyeket a 
téma felelőseinek továbbítunk, akik 
ennek köszönhetően csak a szakmai 
feladatokra koncentrálhatnak. Alap-
vetésnek tartjuk, hogy az ügyfél nem 

a hivatalt keresi, hanem olyan szer-
vezetet, amely problémáira megol-
dást kínál. Azon túl, hogy az átalakí-
tás célja az emberközeli és közérthe-
tő ügyintézés volt, megdupláztuk az 
ügyfélfogadási időnket, hiszen hét-
fő délelőtt, valamint kedden és csü-
törtökön egész nap fogadjuk az ügy-
feleket. Elkészült az épület akadály-
mentesítése, átadásra került a hivatal 
közelében az ügyfélparkoló.  Tavaly 
újult meg az önkormányzat  honlap-
ja, a dunakeszi.hu, melyen – ez is új-

donság - az ügyintézés menüpont-
nál részletes tájékoztatást nyújtunk a 
rendszer szolgáltatásairól. A modern 
ügyfélhívó révén igazságos a kiszol-
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Egy év alatt tizen-
hétezer ügyfelet 
szolgáltak ki 
az iroda 
munkatársai 

gálás, a technika kizárja az emberi 
tényezőket. Ugyancsak az ügyfelek 
kényelmét szolgálja az online idő-
pontfoglalás mellett a bankkártyás 
fizetés lehetősége is. Odafigyelünk, 
hogy fogadjunk minden telefonhí-
vást, az e-mailekre mindenki kapjon 
választ. Nagyon sok nyomtatványt 
egységesítettünk, ezzel megkönnyí-
tettük a háttérben dolgozók mun-
káját, akiknek több 
idejük jut az anya-
gok feldolgozásá-
ra. Az ügyfélszol-
gálaton viszont 
az ügyfelekkel 
történő szemé-
lyes foglalko-
zásra koncent-
rálunk, hiszen 
meg kell hall-
gatnunk, meg 
kell értenünk a 
problémát. Egyébként e-mailen na-
gyon sok a városüzemeltetéssel, köz-
területtel kapcsolatos, míg személye-
sen pedig az adó-, és építéshatósági 
megkeresés. 

- Minden telefonon vagy e-mail-
ben érkező kérdést meg tudnak vá-
laszolni?

- Nem, mert van, amire nem is vá-
laszolhatunk. A legmarkánsabb té-
mánk a hatósági ügyintézés, amivel 
kapcsolatban telefonon is nagyon so-
kan keresnek bennünket, de az adó-
titok miatt csak általános tájékozta-
tást tudunk adni, hiszen nem tudjuk 
kontrollálni, hogy valójában ki kere-
sett meg bennünket telefonon vagy 
e-mailben. Ezért pl. folyószámla ki-
vonat kiadása csak személyesen vagy 
hagyományos postai úton történhet. 

- Milyen újdonságra számíthat a 
lakosság a jövőben?

- A Dunakeszi Polgármesteri Hiva-
tal már benyújtotta csatlakozási ké-
relmét az állam által finanszírozott 
elektronikus ügyintézés rendszeré-
hez, amely hamarosan beindul. En-
nek az a lényege, hogy az ügyfélka-
puval rendelkezők a bírósághoz és 
rendőrséghez hasonlóan az ügyfél-

szolgálati irodához is benyújthatják 
irataikat.

Laczkó Szilva az interjú készíté-
se közben elmondta, hogy a lakosság 
kulturált kiszolgálása és a félreértések 
elkerülése érdekében az ügyfélszolgá-
lati irodán dolgozó munkatársak ne-
veit és a tevékenységi körüket is fel-

tüntették. Jóérzéssel 
tette hozzá: - Az ügyfe-

lek nagy lelkesedés-
sel fogadták az új 
irodát, dicsérik, 
szívesen keresik 
fel. Népszerű a 
gyerekek részé-
re kialakított 
játszósarok is. 
Sőt év végére 
még kávéauto-
matánk is lett 

– mondta lel-
kesen az egy éves 

születésnapját ünneplő ügyfélszolgá-
lat vezetője, Laczkó Szilvia. 

- Dunakeszi az ügyfélszolgála-
ti iroda korszerű feltételrendszeré-
nek kialakításával és megnyitásával 
országos szinten is élen jár – mond-
ta érdeklődésünkre Dióssi Csaba. – 
Városunk adottságai, lakossága, gaz-
dasági helyzete és az itt élő közösség 
alkotó ereje átlagon felüli – hangsú-
lyozta a polgármester. 

– Ezért az volt a célunk, hogy az 
ügyfélszolgálat létrehozásával tovább 
növeljük a városban élők komfortér-
zetét, megkönnyítsük hivatalos ügye-
ik intézését. Ebben a folyamatban na-
gyon sokat segít, hogy külön válasz-
tottuk az ügyintézés hivatali felada-
tait, a határozatok előkészítését, a 
szakmai munkát és a lakossággal való 
közvetlen kapcsolattartást, ahol erre 
a feladatra felkészített munkatársak 
fogadják az ügyfeleket.  

Dióssi Csaba felidézte az előkészí-
tő munka, a tervezés és az átalakí-
tás folyamatait, melynek eredménye-
ként a 21. század igényeinek megfe-
lelő egylégterű ügyfélszolgálatot ala-
kítottak a múlt század elején épített 
városházán. 

- Az épület déli szárnyát összenyi-
tottuk, és egy szépen megtervezett 

helyet alakítottunk ki. Gyereksarok, 
kényelmes ügyfélfogadó tér várja az 
ügyeiket intézőket, megfelelő techni-
kai háttérrel, akadálymentesítéssel, 
parkolóval. Az ügyfélfogadási időt is 
megdupláztuk. Alapvető elvárás volt 
az új rendszerrel szemben, hogy az 
ügymenetet egy bejövetellel el lehes-
sen intézni, az ügyfeleket nem érheti 
többletterhelés. Az elmúlt egy év tük-
rében örömmel mondhatom, hogy el-
képzeléseink valóra váltak, megvaló-
sult az ügyfél centrikus ügyintézés, 
amit a lakosság számtalan pozitív el-
ismerése is visszaigazol. Mindennél 
többet mond, hogy az ügyfélszolgála-
ton az átlagos várakozási idő öt per-
cen belül volt, míg az egy ügyre fordí-
tott átlagos idő pedig tíz perc – húzta 
alá a város polgármestere. 

Dióssi Csaba azt sem hallgatta el, 
hogy az országban egyedülálló ön-
kormányzati ügyfélszolgálat megnyi-
tása elé bizakodó izgalommal tekin-
tettek, de ma már megnyugvással ta-
pasztalják, hogy a lakosság is megked-
velte, mert nagyon sok előnyt hozott 
számukra ügyeik intézése alkalmával. 
„Köszönöm az Ügyfélszolgálaton dol-
gozó kollégák áldozatos munkáját, és 
boldog születésnapot kívánok nekik.” 
– tette hozzá a polgármester.

- Az elmúlt években az első nagy 
változás Dunakeszi életében a Prog-
ramiroda létrehozása volt, amely fel-
pezsdítette a város közösségi és kul-
turális életét. A második igazán je-
lentős mérföldkő az egy éve megnyílt 
ügyfélszolgálat, melynek tevékenysé-
ge ugyancsak jelentős hatással van a 
negyvenötezres Dunakeszi lakóinak 
mindennapi életére – fogalmazott 
Dióssi Csaba, aki a Dunakeszi Polgár 
érdeklődésére elmondta, hogy a kö-
vetkező fejlesztés a városi applikáció 
létrehozása lesz, melynek felhasználá-
sával a lakossági bejelentésekre, ész-
revételekre még gyorsabban szeretné-
nek reagálni, meghozni a döntéseket, 
és megvalósítani a kivitelezést. 

Vetési Imre
Fotó: Bocskay Zsolt, 

KesziPress

A szüleikkel érkező gyerekeket 
játszó sarok fogadja
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a hivatal a dunakeszi rendőrkapitányságon belül az a szakterület, mely Csak akkor észrevehető, ha nem működik 
jól. sokszor, ha megkérdezik tőlem, hogy mit is Csinál a hivatal, Csak azt szoktam válaszolni, a kapitányság mo-
torja. ide tartozik az ügykezelés, minősített adatvédelme, a személyes adatok védelme a gazdálkodás, informati-
ka, a humánigazgatás, egészség és munkavéDelem és az állampolgári panaszok kivizsgálása.

április 8-ra írta ki az országgyűlési képviselők választását áder jános köztársa-
sági elnök, a választás kitűzésével azonban hivatalosan még nem kezdődött meg 
a kampány, mert az a választást megelőző 50. napon, azaz február 17-én indul. 

Bemutatkozik a rendőrség hivatala

Április 8-án lesznek 
az országgyűlési képviselő választások

Az ügykezelés területen 4 fő kolléga-
nő dolgozik. Ők érkeztetik, digitalizál-
ják, iktatják a kapitányságra érkezett ira-
tokat. Az irat készítésétől, nyilvántartá-
sától, rendszerezésétől és a selejtezhető-
ség szempontjából történő válogatásától, 
a szakszerű és biztonságos megőrzésétől, 
használatra bocsátásától a selejtezéséig, 
illetve levéltárba adásáig kísérik végig az 
ügyiratokat, biztosítják annak hiteles do-
kumentáltságát.

 
A minősített adatkezelés, vagy más 

néven titok védelem. A Rendőrségen be-
lül a mindennapi működése során kelet-
keznek olyan adatok, amelyek „illetékte-
len kezekbe kerülése illetéktelen személy 
által történő megváltoztatása veszélyez-
tetné az állam valamely védendő érdekét. 
Ezért ezeknek az adatoknak a nyilvános-
ságra kerülése jogszabályban meghatá-
rozott ideig korlátozott.  Minél nagyobb 
kárt okoz az illetéktelen kezekbe kerülés, 
annál magasabb szintű biztonsági köve-
telményeknek kell érvényesülniük.

Adatvédelem
A Rendőrség hatásköreinek gyakorlá-

sa, feladat ellátása során a személyes ada-
tok széles köréhez fér hozzá és kezeli azo-
kat eljárásainak eredményes lefolytatása 

érdekében. Fontos, hogy az eljárás során 
kezelt adatokat, csak az arra jogosult sze-
mély használja fel, illetéktelen kezekbe ne 
kerüljön. A „belső adatvédelmi felelőse” 
őrködik az adatkezelések törvényessége 
felett, figyelmet fordít a közérdekű adatok 
nyilvánosságának biztosítására is.

Humán igazgatás
A feladatainak jelentős része a hagyo-

mányos személyzeti tevékenység, azaz a 
beosztáson történő előmenetellel, jutal-
mazásokkal kapcsolatos feladatok ellátá-
sa, fegyelmi felelősségre vonások, az al-
kalmassági – fizikai, pszichikai, egészség-
ügyi – vizsgálatok szervezése és lebonyo-
lítása, szociális és kegyeleti gondoskodás 

szervezése. E tevékenység kiterjed a rend-
őrség nyugdíjasaival kapcsolatos egyes 
feladatokra is. Fontos része a személyze-
ti tevékenységnek az oktatások képzések 
szervezése.

A gazdasági szakterület
Felelős a Rendőrkapitányság anyagi és 

technikai felszereléseinek koordinációjá-
ért, azok kiosztásáért, cseréjéért. Kezeli a 
nyilvántartási anyagokat, biztosítja a ru-
házati ellátmányt - azok cseréjét, a tech-
nikai eszközökkel, szolgálati felszerelé-
sekkel kapcsolatos folyamatos ellátást, 
javítást valamint az állományt érintő a 
pénzügyi feladatokat.

Az informatikai szakterület
Felelős a használt informatikai rendsze-

rek, a számítógéppark felügyeletéért, kar-
bantartásáért, a felmerülő hibák elhárítá-
sáért. Felügyeli és karbantartja a gépjár-
művekbe szerelt informatikai eszközöket. 

A Hivatal feladatkörébe tartozik a fen-
tieken túlmenően az állampolgári pana-
szok kezelése, a kártérítési eljárások le-
folytatása.

Szabó Józsefnél 
rendőr százados hivatalvezető

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Az országgyűlési képviselők választása egy-
fordulós, a választópolgárok két szavazattal 
rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, 
kit szeretnének az egyéni választókerüle-
tükben (ebből 106 van) képviselőnek, más-
részt a másik íven arról dönthetnek, hogy az 
országos pártlistáról melyik pártot támo-
gatják. Az országos listán 93 országgyűlé-
si mandátum sorsa dől el.

Azok, akik kérték a helyi választási iro-
dától, hogy nemzetiségi választóként vehes-
senek részt a választáson, nem pártlistára, 
hanem nemzetiségük listájára voksolhat-
nak. A nemzetiségek kedvezményes man-
dátummal kerülhetnek az Országgyűlés-
be. A magyarországi lakcímmel rendelke-

ző, külföldön tartózkodó választópolgárok 
a nagykövetségeken és konzulátusokon sza-
vazhatnak. Azok a magyar állampolgárok, 
akik nem rendelkeznek magyarországi lak-
címmel, regisztráció után levélben adhatják 
le voksukat, de csak az országos pártlistára 
szavazhatnak.

Egyéni választókerületben az a független 
vagy pártjelölt indulhat jelöltként, aki a vá-
lasztókerületben legalább ötszáz választó-
polgár ajánlott. Egy választópolgár több je-
löltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy-
szer. A jelölteknek március 5-ig kell össze-
gyűjteniük az induláshoz szükséges számú 
ajánlást.

Országos pártlistát az a párt állíthat, 

amely legalább kilenc megyében és a fővá-
rosban, legalább 27 egyéni választókerület-
ben önálló jelöltet állított. Országos nem-
zetiségi önkormányzat nemzetiségi listát 
állíthat, ehhez a névjegyzékben nemzeti-
ségi választópolgárként szereplő választó-
polgárok legalább egy százalékának aján-
lása szükséges. Az országos listákat márci-
us 6-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási 
Bizottságnál (NVB).

A Dunakeszi központú Pest megyei 4. 
számú választókerületben Dunakeszi, Göd, 
Fót, Csomád, Csömör, Veresegyház válasz-
tópolgárai voksolnak az április 8-i ország-
gyűlési képviselő választáson. 
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a karáCsonyi ünnepi készülődés időszakában tartotta éves közmeghallgatását a dunakeszi német nemzetiségi 
önkormányzat a józsef attila művelődési központban, ahol a korábbi években tapasztalt érdeklődéssel szemben 
ezúttal kevesebben jelentek meg, ami azonban nem  a tevékenységükről alkotott véleményeket tükrözte – mond-
ta bevezetőjében Dr. mervalD anna. az elnök asszony és a német nemzetiségi önkormányzat munkájáBan aktívan 
szerepet vállaló dunakeszi polgárok nagy közmegbeCsülésnek örvendenek a városban - hangzott el a közösség 
éves BeszámolÓján.

Tartalmas évet zárt 
a német nemzetiségi önkormányzat

Az írásos beszámo-
lóhoz dr. Mervald 
Anna fűzött szóbe-
li kiegészítést, aki be-

vezetőjében elmondta; az elmúlt 
évek során sajnos nem sikerült 
elérniük, hogy Fő út melletti 
parkot - a három tízemeletesnél 
– az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek emléke 
előtt tisztelegve Aradi vértanúk 
térre nevezzék át. Nem járt si-
kerrel a német testvérvárosi kap-
csolat kiépítése érdekében kifej-
tett közel három éves erőfeszíté-
sük sem. Tizenöt német nyelvű 
Duna menti várossal vették fel a 
kapcsolatot, de különböző okok 
miatt egyikkel sem sikerült meg-
állapodni. A tapasztalatok birto-
kában az elnök asszony úgy ítéli 
meg, hogy vannak olyan német 
települések – igaz nem a Duna 
mellett -, melyekkel jó esély kí-
nálkozik a testvérvárosi együtt-
működés kialakítására. – Ám ez 
azt jelenti, hogy újra kell gondol-
ni a korábban megfogalmazott 
elvárásokat és elképzeléseket – 
jelentette ki dr. Mervald Anna. 

Örömmel beszélt arról, hogy 
az elmúlt évek közéleti és kö-
zösségi tevékenységük elisme-
réseként városszerte közmeg-
becsülésnek örvend a nemze-
tiségi önkormányzat. Több ci-
vil szervezettel alakítottak ki 
tartalmas együttműködést, de 
vannak olyan magánszemélyek, 
akik anyagilag támogatják si-
keres működésüket. Közössé-
gi, kulturális rendezvényeik, a 
nemzetiségi hagyományok ápo-
lása, a város iskoláival közösen 
megvalósított oktatási és egyéb 
programok, a nemzetiségi kö-
zösségek és családok számára 
szervezett kirándulások, az ösz-
szetartozásukat erősítő sváb bá-
lok rendezése mellett jól mutat-
ja a Dunakeszi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat (DNNÖ) 

tevékenységének intenzitását az 
is, hogy az elmúlt évben 45 ha-
tározatot hozott. 

Igazi sikertörténet a Faze-
kas iskolában bevezetett német 
nyelvű oktatás, melyről a köz-
meghallgatáson nagy elisme-
réssel beszélt Papné Szabó Csil-
la, Dunakeszi Fazekas Mihály 
Német Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola igazgató-
ja, aki elmondta, hogy heti öt 
órában tanulják a diákok a né-
met nyelvet. Az iskola és a né-
met nemzetiségi önkormányzat 
együttműködésének egyik jeles 
eseménye volt a címer adomá-
nyozó ünnepség, melyen Kar-
dos Tibor szobrászművész al-
kotását adta át az oktatási in-
tézménynek a DNNÖ. Létjo-
gosultsága van Dunakeszin a 
német nemzetiségi oktatásnak, 
amely a nyelv elsajátítása mel-
lett a hagyományápolás szép-
ségével, kulturális programok 
sokszínűségével gazdagítja a fi-
atalokat – fogalmazott az igaz-
gató asszony, aki a kiemelkedő 
programok sorában említette – 
többek között - a város 40. szü-
letésnapja tiszteletére szerve-
zett rendezvényeket, a Fazekas 
gálát, és az adventi műsorokat, 
melyeken felléptek az iskola di-
ákjai is. 

Papné Szabó Csilla rendkívül 
tartalmasnak nevezte az elmúlt 
négy év közös munkáját, köszö-
netét és elismerését fejezte ki a 
Dunakeszi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak az isko-
la diákjainak nyújtott támoga-
tásért, akik közül két tanulójuk 
teljesítményét Lenau-díjjal is-
merték el. 

Beszámolójában dr. Mervald 
Anna külön fejezetben méltat-
ta az iskolák és a nemzetisé-
gi önkormányzat példaértékű 
együttműködését.  2017-ben a 
Fazekas iskola két tanulója mel-

lett a Radnóti gimnáziumból és 
a Kőrösi iskolából egy-egy fiatal 
vehette át a Lenau-díjat. Mint 
elhangzott támogatták a Rad-
nóti gimnázium tanulóinak egy 
hetes berlini nyári táborát, a Fa-
zekas diákjainak az iskolakez-
dési csomaghoz, valamint egy 
napos bécsi adventi kirándulá-
sukhoz nyújtottak anyagi for-
rást. A Szent  István  Általános  
Iskola egy hetes ausztriai német 
nyelvi táborához, a Kőrösi isko-
la német nyelvi házi versenyé-
nek rendezéséhez is hozzájárul-
tak, de  a város négy általános 
iskolája részvétel megtartott ve-
télkedőt is támogatta a DNNÖ. 

A Dunakeszi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat kezdemé-
nyezője és a Kőrösi iskolával kö-
zös szervezője volt a Reformá-
ció 500. évfordulója tiszteletére 
rendezett nemzetközi tudomá-
nyos konferenciának. 

Dr. Mervald Anna elmond-
ta, hogy a német nemzetiségi 
önkormányzat három képvise-
lője 2017-ben is hatékonyan és 
sokoldalúan végezte feladatát, 
melyhez sok segítséget kaptak a 
tagoktól, a nemzetiségi osztály 
szülői közösségétől. Külön elis-
meréssel beszélt Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzatával, a város 
vezetőivel kialakított példaér-

tékű együttműködésükről, köl-
csönös megbecsülésükről.

A DNNÖ elnöke a követke-
ző időszak legfontosabb felada-
tai között beszélt a 2018. évi or-
szággyűlési képviselő és a 2019-
es önkormányzati választá-
sokról. Ezt hangsúlyozta Tóth 
Tamás képviselő is, aki szerint 
a 2018-as választás tétje a német 
nemzetiségi polgárok számára, 
hogy a Parlamentben ne szószó-
lójuk, hanem felszólalási joggal 
felhatalmazott képviselőjük le-
gyen. A siker érdekében janu-
ártól havonta tartanak válasz-
tási tájékoztatókat a művelődé-
si központban. Kiemelt céljaik 
között szerepel, hogy a 2019-es 
önkormányzati választásokon a 
jelenlegi hárommal szemben öt 
képviselőjük legyen.  

A közel két órás közmeg-
hallgatás Pethő Tody Krisztián 
képviselő tájékoztatójával zá-
rult, aki színes előadásában fes-
tett képet arról a közel harminc 
programról, melyen a DNNÖ 
részt vett vagy szervezte, ami 
hűen tükrözte a német nemze-
tiségi önkormányzat sokoldalú 
és rendkívül eredményes tevé-
kenységét. 

 
Vetési Imre

Fotó: KesziPress

Tóth Tamás (balról), dr. Mervald Anna, 
Papné Szabó Csilla, Pethő Tody Krisztián
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A Környezetvédelmi és 
a Rendezett Városért Tanácsadó 

Testület éves tájékoztatója
mielőtt ismertetjük éves tevékenységünket, ezúton köszönjük dunakeszi lakóinak segítségét, 
együttműködését, jelzéseiket és támogató hozzáállásukat, amely megkönnyítette és nagyban elő-
segítette ereDményes munkánkat.

Tisztelt Dunakeszi Lakótár-
saink! Az önkormányzat ta-
nácsadó testületei éves rend-
szerességgel számolnak be 

munkájukról a képviselő-testületnek, 
és ilyenkor megteszik ugyanezt össze-
foglaló formájában a lakosság felé is. 

Tanácsadó testületünk eseménydús 
és eredményes évet tudhat maga mö-
gött. Miután a két testület 
működési gyakorlatában 
változás állt be, az össze-
hangolt működés miatt 
az előző évekhez képest 
is hatékonyabbá vált a 
munkavégzés és a la-
kossággal való kapcso-
lattartás. Idén márci-
usban és áprilisban tar-
tottunk bejárást a lakó-
telepi körzetekben, ahol 
ösztönöztük a szervízutak 
és járdák felújítását, gyep-
rácsos parkolók kialakítását, 
újabb köztéri hulladékgyűjtők és ku-
tyaürülék-gyűjtők kihelyezését és cse-
réjét, újabb két helyen zárható kukatá-
rolók megépítését, kisebb zöldterületi 
fejlesztéseket. Külön öröm, hogy ezek 
jelentős részéről immár a megvalósu-
lás fényében számolhatunk be. Töb-
ben fordultak hozzánk gallyazással 
és a nyesedék elszállításával kapcsola-
tos kérdésekkel, ezeket a legtöbb eset-
ben sikerült megválaszolnunk, vagy a 
megoldásban közreműködnünk. Több 
esetben jeleztünk közlekedési problé-
mákat, javaslatot tettünk ezek megol-
dására, többek között a Barátság út 1. 
előtti áldatlan átkelési és közlekedési 
helyzettel kapcsolatban. Aki arra jár, 
tapasztalja, hogy végre biztonságos át-
kelő és kulturált közlekedési környe-
zet kialakítására került sor. Számos 
észrevételt fogadtunk fűtéssel, csator-
názással, hulladékszállítással, szelek-
tív hulladékgyűjtéssel, lomtalanítással 
kapcsolatban, az esetek szinte mind-
egyikét sikerült eredményesen kezel-
ni, vagy megoldáshoz vezető meder-
be terelni. Többször jelentettünk meg 
lakossági tájékoztatót ilyen ügyekkel 
kapcsolatban a város sajtófelületein. 

Idén immár másodjára juttattuk 

el városunk iskoláiba azt az interak-
tív oktatás-kiegészítő anyagot, melyet 
a segítő pedagógusok közreműködé-
sével negyediktől nyolcadik osztályig 
több száz dunakeszi gyermek dolgo-
zott fel. Az anyag kifejezetten Duna-
keszire jellemző környezetvédelmi, 
hulladékgazdálkodási  problémák kö-
zös áttekintésére adott lehetőséget, de 

elmélyítette a gyermekek kisál-
lattartással kapcsolatos isme-
reteit is. Célunk az, hogy is-
koláinkból olyan környe-
zettudatos generáció ke-
rüljön ki, amely érzékeny 
a helyi környezeti problé-
mák iránt, és felelősség-
teljes felnőttként, önálló 
háztartást vezető dunake-
szi lakosként megfelelően 

gazdálkodik a hulladékkal, 
tudatosan bánik a szelektív 

hulladékkal, óvja, védi kör-
nyezetünket. 

Idén először települtünk ki környe-
zetvédelmi sátorral a Dunakeszi Feszt-
re. Itt ötféle környezeti témába vágó 
játékkal, kis jutalommal és nagyobb 
nyereménnyel vártuk az idelátogató-
kat. Két napon keresztül több mint 
kétszázan játszottak velünk, nagyrészt 
gyerekek, de a vállalkozó kedvű fel-
nőtteknek is örültünk. A rendezvény 
ideje alatt munkatársaink folyamato-
san szórólapoztak ezzel is felhívták a 
figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságára, a felelős állattartásra és 
környezetünk tisztaságának megőrzé-
sére. Itt közel 1000 szórólapot osztot-
tunk szét. 

Október 7-én került sor az idei Du-
nakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap-
ra. Az esemény eddig nem látott pá-
ratlan sikert hozott: 224 önkéntes több 
csoportban, 12 helyszínen gyűjtötte az 
illegálisan lerakott hulladékot. Meg-
tisztult – többek között – a teljes du-
nakeszi dunai partszakasz, több ját-
szótér és környéke, számos zöldterü-
let és kiserdő, parkok, sétahelyek. Az 
összegyűjtött szeméttel négy konté-
nert púpozva, valamint kb. 550 sittes 
zsákot töltöttünk meg az önkéntesek-
kel közösen, a nagyobb darabos hul-

ladékot pedig deponálva gyűjtöttük a 
város több pontján. A gyönyörű na-
pos időben jó kedvvel zajlott a munka. 
Az önkéntesek és támogatók munkáját 
a Dunakeszi Polgár októberi számá-
ban köszöntük meg, de ezúton is sze-
retnénk megragadni az alkalmat hogy 
mindenkinek köszönetet mondjunk, 
aki bármilyen formában támogatta a 
rendezvényt. 

Külön köszönjük mindazok segítsé-
gét, akik személyes megkereséssel tá-
mogatták munkánkat. Itt szeretnénk 
megjegyezni, hogy bár sokféle problé-
mával kerestek minket, egyetlen eset-
ben sem tapasztaltunk türelmetlensé-
get, vagy munkánkkal szembeni nega-
tív kritikát. Kaptunk viszont rengeteg 
jótanácsot, észrevételt, és előremuta-
tó együttműködést, amelyeknek meg 
is lett az eredménye. Nagy öröm olyan 
környezetben dolgozni, ahol a lakos-
ság hozzáállása ennyire támogató. 

Köszönjük, hogy elolvasták ösz-
szefoglalónkat. Idén is várjuk meg-
keresésüket elérhetőségeinken: a 
rendezettvarosert@freemail.hu e-mail 
címen, vagy a 06-20-923-5149-es tele-
fonszámon. 

Eredményekben gazdag, boldog új-
esztendőt kívánunk valamennyi Du-
nakeszi Lakótársunknak!

(Végezetül: A Dunakeszi Önkéntes 
Köztisztasági Napról történt beszámo-
lónk alkalmával megígértük, ha olva-
sóink tudomást szereznek olyan sze-
mélyről, aki nem regisztrált, de mégis 
megjelent az eseményen, az előzőekhez 
hasonlóan név szerint is megköszönjük 
tevékenységét. Így ezúton szeretnénk 
megköszönni Geigerné Veres Ágnes  
és Geiger Tamás munkáját!)

Tisztelettel a Rendezett Városért és 
a Környezetvédelmi Tanácsadó Testü-
let tagjai:

Vincze Nikolett
László Erzsébet

Budai János
Skripeczky Ákos

Majkut József
Antal László
Nyíri Márton
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Februárban indul a 9. 
Dunakanyar Hangja Énekverseny 
FeBruár 17-én kezDetét veszi a 9. Dunakanyar hangja tehetségkutatÓ énekverseny. az ország egyik legnagyoBB és 
legrégeBBi énekversenyének - Dunakeszi város önkormányzatának támogatásával - ezúttal is a Dunakeszi voke - 
józsef attila művelődési központ ad otthont.  a szervezők múlt héten sajtótájékoztató keretében ismertették a 
verseny részleteit és bemutatkozott az idei zsűri is. 

A dunakeszi Part Cafe étterem-
ben megtartott sajtótájékoztatón 
Wernke Ádám és Loksa Levente 
szervezők örömmel jelentették be, 

hogy immáron kilencedik alkalommal kerül 
megrendezésre a Dunakanyar Hangja tehet-
ségkutató énekverseny, amely ezúttal is három 
fordulóból áll majd és az ország minden pont-
járól várják a jelentkezőket korhatár nélkül.  

A szervezők a sajtótájékoztatón elmondták: 
a válogatás február 17-én, szombaton 12 órá-
tól kezdődik a dunakeszi VOKE - József Atti-
la Művelődési Központ színháztermében (2120 
Dunakeszi, Állomás sétány 17.). 

A versenyre előzetesen e-mailben kell jelent-
kezni, de a facebook-on és a megadott telefon-
számokon is lehet érdeklődni egészen a váloga-
tás napjáig. A válogatáson - a hivatalos regiszt-
rációt követően - az énekeseket érkezési sor-
rendben, sorszám alapján szólítja majd a zsűri 
a színpadra. A válogatásra NEM KÖTELEZŐ 
időben érkezni, bármikor be lehet csatlakoz-
ni, a szervezők folyamatosan várják az éneke-
seket; például aki csak este 6-kor tud érkezni, 
az is nyugodtan indulhat a versenyen, minden-
kit meghallgatnak!  

A versenyre bárki benevezhet és bármit éne-
kelhet! Nincs korhatár és nincs műfaji megkö-
tés sem! A legkisebbektől, az idősebbekig min-
denkit várnak a szervezők! Lehet énekelni mu-
sicalt, rockot, operettet, népdalt, bármit! Sőt, 
lehet saját dallal is jelentkezni, valamint a szer-
vezők nagy szeretettel várják az olyan produk-
ciókat is, ahol zongorás vagy gitáros kíséret is 
van. Aki zenei alapra szeretne énekelni, az vi-
gye magával az alapot CD-n, vagy pendrive-on. 

Két kategóriában is lehet nyerni! Gyermek 
kategóriában 7-14 éves korig várják a jelentke-
zéseket, felnőtt kategóriában nincs korhatár! 

Előzetesen jelentkezni e-mailben 

(dunakanyar.iroda@gmail.com), vagy a 
facebook-on lehet (www.facebook.com/
dunakanyariorda2010). 

A versennyel kapcsolatos minden informá-
ció a www.dunakanyarhangja.hu oldalon ta-
lálható. 

A sajtótájékoztatón bemutatkozott az idei 
zsűri is. Ebben az évben a New Level Empire 
zenekar frontembere Ujvári Zoltán Szilveszter 
ZOLA mellett Horányi Juli is csatlakozott a ne-
ves grémiumhoz.  

Az elismert szakemberek elmondták: min-
den énekest építő kritikával fognak segíteni, 
hogy az a jövőbeni karrier építésében támpont 
lehessen. Zola szerint nagyon fontos, hogy az 
énekesek megfelelően felkészülve érkezzenek 
a meghallgatásra és próbálják legyőzni a félel-
müket, ne izguljanak. Sajnos sokan azért buk-
nak el már az első körben, mert izgulnak. 

Nincs miért izgulni, mindenkinek örülnie 
kell, hogy ott állhat a színpadon és megmutat-
hatja énektudását. Bárhogy is alakul a verseny 

az énekesek számára, itt csak nyerni lehet, hi-
szen már az önmagában nagy dolog, hogy va-
laki veszi a fáradtságot és elindul. Ez már fél si-
ker! 

Horányi Juli elsősorban a lányokat, illetve a 
női énekeseket biztatta, hogy jelentkezzenek, 
mert szerinte bőven van még kiadó hely a ma-
gyar zenei palettán a női énekesek számára, így 
érdemes megmutatniuk magukat. Zola, mint 
dalszerző énekes a saját dalos előadókat várja 
leginkább; Toldi Tamás az előadásmódra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az énekesek úgy adják 
majd elő az általuk választott dalt, hogy az va-
lóban meggyőző átéléssel kerüljön színpadra; 
Farkas Pál zeneigazgató pedig mindezek mel-
lett az egyéniségekre, a kisugárzó tehetségek-
re fog figyelni. 

A nagyközönség számára a belépés mindhá-
rom fordulóra (válogatás, elődöntő, döntő) in-
gyenes, bárki figyelemmel kísérheti a verseny-
zőket egészen a döntőig! 

A nyertesek a 2018 Dunakanyar Hangja ki-
tüntető cím, oklevél és kupa mellé 1-1 stúdió-
felvételt, videoklip forgatást, az esztergomi 
négy csillagos Portobello Hotelben wellness 
hétvégét, vacsorameghívást és sok-sok egyéb 
más értékes nyereményt vihetnek majd haza. 

Az ünnepélyes döntő-finálé március 3-án, 
szombaton este 6 órakor lesz, amit ha valaki 
még nem látott élőben, akkor semmiképp se 
hagyja ki! 

VAJON KI LESZ 2018 DUNAKANYAR 
HANGJA???? 

MUTASD MEG MIT TUDSZ!!! 
MIRE VÁRSZ MÉG??? 
JELENTKEZZ MOST!!! 

www.dunakanyarhangja.hu 

Balról-jobbra: 
Toldi Tamás énekes, dalszövegíró,  Horányi Juli, énekes, dalszerző,
Farkas Pál zeneigazgató, karmester, Zola énekes, dalszerző
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Farkas Pál 
negyedszázada 

dirigálja
 az együttest

Megkedvelte a közönség a Dunakeszi Szimfonikus Zenekart

Tomboló siker az újévi koncerten
telt ház, azaz több száz fős közönség ünnepelte a dunakeszi szimfonikus zenekar frenetikus si-
kerű újévi konCertjét a józsef attila művelődési központ színháztermében. a kiváló zenészekből 
állÓ proFesszionális együttes tavaly áprilisBan vette Fel városunk nevét, melynek karmesterét, 
a dunakeszi farkas ferenC ami igazgatóját, Farkas pált arrÓl kérDeztem, hogy mi motiválta a vál-
toztatásra, hogy dunakeszire hozta az általa vezetett szimfonikus zenekart, valamint milyen mű-
vészeti ambíCióik vannak?

A koncertlátogató és a mű-
vészeteket kedvelő közön-
ség számára közismert, 
hogy immár öt éve irá-

nyítom a Dunakeszi Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolát. Az in-
tézmény pedagógusai közül jó néhá-
nyan hosszú évek óta velem együtt 
zenéltek az általam vezetett Váci 
Szimfonikus Zenekarban. Öröm-
mel mondhatom, hogy igen sokat 
koncerteztünk Dunakeszin, műso-
raink iránt hatalmas volt az érdek-
lődés. Ezt érzékelve - Dióssi Csaba 
polgármester úr és az önkormány-
zat – támogatta az együttes Dunake-
szi Szimfonikus Zenekarrá való át-
alakulását, mellyel egyetértett a váci 
együttesben játszó valamennyi ze-
nész is. Ilyen előzmények után 2017 
áprilisában hivatalosan is bejegyez-
ték Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, 
Magyarország néven együttesünket, 

melynek 56 fős egyesületi tagságából 
15-16 zenész Dunakeszin lakik, vagy 
a művészeti iskolában tanít. 

- Mi vonzotta önöket Dunakeszi-
re, hiszen a másik Duna-parti vá-
rosban évtizedeken át működött a 
nemzetközi hírű Váci Szimfonikus 
Zenekar? 

- Valóban, harminchárom évet 
dolgoztunk Vácott. Az együttes sok 
szép sikert ért el, tagjai közül azon-
ban az utóbbi években mind töb-
ben – ilyen vagy olyan ok miatt – 
jobban kötődtünk Dunakeszihez. 
Nem véletlen, hogy a váci zenekar – 
melynek neve a mi jogtulajdonunk 
– minden tagja a dunakeszi együt-
tesben folytatja művészi karrier-
jét Dunakeszi város kulturális éle-
tének fejlődéséért. Az önkormány-
zat támogatása mellett döntő érv-
nek tekintettük a zenekari próbák 
megtartásának biztosítását, a sza-
bad művészeti tevékenységünk ki-
bontakoztatását, és nem utolsó sor-
ban, új kihívás mindannyiunk szá-
mára egy új város „meghódítása”, új 
programok és hagyományok terem-
tése. Immár három éve, hogy beve-
zettük a bérletes előadásokat, melyek 
hónapról hónapra kedveltebbek. Mi 
indítottuk útjára az újévi koncertet, 
a hangulatos szentivánéji hangver-
senyt a köröndi teraszon, melyek – 
mint ön is utalt rá – nagyon népsze-
rűek. A zenekar ars poeticája, hogy 
az óvodásoktól kezdve, az általános 
és középiskolásokon át egészen a fel-
nőttekig bezárólag minden korosz-
tályt igényes komolyzenei élménnyel 
örvendeztessen meg. Műsorainkkal, 
programjainkkal igyekszünk értéket 
közvetíteni, színesíteni és gazdagíta-
ni Dunakeszi zenei életét. 

- A jegyek már hetekkel a kon-
cert előtt elkeltek, így kétségtelen, 
hogy hangos siker övezi a zenekar 
tevékenységét. Ez megmutatkozik 
a fiatalok körében, a Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolába je-
lentkező diákok létszámában is? 

- Az a célunk, hogy kiszolgáljuk a 
gyerekeket, ezért sok esetben helybe 
megyünk, az iskolák kiváló adottsá-
gokkal rendelkező auláiban koncer-
tezünk. Természetesen az is a törek-
véseink közé tartozik, hogy a fiata-
lokkal megkedveltessük a komoly-
zenét, felkeltsük érdeklődésüket és 
vonzódásukat a koncertek iránt, 
hogy majd felnőtt korában is kon-
certlátogató polgár legyen. Tapasz-
talataink szerint ezt a folyamatot 
segíti, ha az előadások után „hang-
szersimogatót” tartunk, ahol közel-
ről is megismerhetik a hangszere-
ket, ez különösen nagy hatással van 
az óvodásokra és a kisiskolásokra. 
Ennek hatásaként kimutathatóan 
többen jelentkeznek a Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolába. Az 
országos hírű iskola teljesítményét 
dicséri és a művészetek iránti lanka-
datlan érdeklődést jól mutatja, hogy 
minden évben nagymértékű a túlje-
lentkezés, így nagyon nagy a „merí-
tési” lehetőségünk. Sajnálatos, hogy 
férőhely hiány miatt nem mind-
egyik zenetanulásra alkalmas gye-
reket tudjuk felvenni. Bízunk ben-
ne, hogy a közeli jövőben a majda-
ni új művészeti iskolában már nem 
lesznek ilyen gondok. 

- A professzionális színvonalat 
képviselő Váci Szimfonikus Zene-
karról közismert, hogy sokat turné-
zott külföldön. Noha új nevük van, 
de a zenészek, a színvonal, a ma-
gas fokú művészeti igényesség vál-
tozatlan, ami számomra azt sugall-
ja, hogy minden bizonnyal a Duna-
keszi Szimfonikus Zenekar is vállal 
külföldi koncerteket. 

- Negyedszázada vezetem ezt az 
együttest, amely igényes művészeti 
teljesítményével elismertséget szer-
zett magának itthon és külföldön 
egyaránt. Az együttes - azon kívül, 
hogy Dunakeszin igyekszik magas 
színvonalon ellátni vállalt kötele-
zettségeit, kiszolgálni a város zene-
szerető közönségét - az országban 
és határokon túl is nagyon sok he-
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Az alapfokú 
művészeti 
iskola épülete

lyen szerepel. Regisztrált előadó-
művészeti szervezet vagyunk, min-
den tagunk zeneművészeti főiskolai 
végzettséggel rendelkezik. Legutóbb 
december 24-én indultunk Német-
országba, Lipcsében a Gewandhaus 
Mendelssohn-termében léptünk fel, 
majd Berlinben volt négy előadá-
sunk. Ezt követően újra útra keltünk 
Észak-Németországba, Kielbe, Duis-
burgba, Bad Neustadt, majd turnénk 
a dániai kikötő városban, Aarhus-
ban és a fővárosban, Koppenhágá-
ban folytatódott. Január 12-én, ha-
zai közönségünk előtt, a József Atti-
la Művelődési Központban teltházas 
érdeklődéssel kísért Újévi koncer-
tünk műsorával köszöntöttük Duna-
keszi lakóit. Öröm volt hallani a dü-
börgő tapsot! Bármennyire is édes a 
siker, nem állunk meg, hiszen janu-
ár végén 15 napos izraeli előadás-so-
rozatra indulunk. Ez egy különleges 
élmény, amiben évek óta részünk le-
het, melynek garanciája a zenekar ní-
vós előadása. 

- A közel egy hónapos programis-
mertető is jól példázza, hogy sokat 

utaznak, gyakran vannak távol az 
iskolától. Hogyan tudják összehan-
golni a turnékat és az oktatást, hi-
szen az együttesben több pedagógus 
is játszik?

- Fontosnak tartom, hogy olyan ta-
náraim legyenek az iskolában, akik 
aktív zenészek, aminek előnyét élve-
zik a diákok is. S arról nem is beszél-
ve, hogy a pedagógusuk művészi pá-
lyája, karrierje sok fiatal számára kö-
vetendő példa, amely inspirálja őket 
a tanulásban is. Egy-egy koncert az 
iskolában hetekre meghatározza a 
növendékek kedvét és tanulási inten-
zitásukat, a hangszerhez és a tanár-
hoz való viszonyát. Egyébként gyak-
ran hétvégén koncertezünk, ami ösz-
szeegyeztethető az oktatással. A tur-
né a zenélő pedagógusokra is pozitív 
hatással van, akik feltöltődve sokkal 
nagyobb lelkesedéssel folytatják az 
oktatást. 

- Az előző kérdést tovább gondol-
va, öntől is meg kell kérdezni; ho-
gyan tudja összeegyeztetni a szerte-
ágazó feladatsort, hiszen az együt-
tes vezetője, karmestere, pedagógus, 

igazgatóként vezeti a Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolát.

- Kívülálló számára talán bonyo-
lult, megoldhatatlan feladatnak tűn-
het. Pedig nem az. A tevékenységek, 
a művészi pálya, az oktatás és az in-
tézmény vezetése mind-mind egy-
másra épül és egymáshoz kapcsoló-
dik, főleg egy ekkora városban, mint 
Dunakeszi. Annak idején, fél évti-
zede, amikor elnyertem az igazgatói 
feladatkört, azt kérte tőlem a polgár-
mester hogy az iskola irányítása mel-
lett segítsem Dunakeszi művészeti 
életének kiteljesedését is. 

- Mit érzékel, befogadták önt, 
mint igazgatót, és a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekart?

- Igen, ezt tapasztaljuk, előadása-
inkkal igyekszünk örömteli értéket 
nyújtani a város polgárainak. Úgy 
látom, hogy ezt sokan észrevették és 
az előadások sikeréből, a növendékek 
öröméből, a szülők elégedettségéből 
is ez tükröződik vissza.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress, 

Vörös István

Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 
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A város 
közismert tanára 
íróként is sikeres 

24 Dunakeszi Polgár

Interjú Vándor Gáborral a Magyar Kultúra Napján

Jóval több, mint első könyves szerző
vánDor gáBor graFikus különleges, Bizarr-képzeletBeli lényekkel Benépesített világát sokáig 
Csak kiállításokon élvezhettük, ahol a dunakeszi művész gyakran szerepelt nagyméretű kollá-
zsaival. a Fantázialényekhez azonBan történetek is tartoznak, melyek sokáig „az asztalFiÓkBan” 
várakoztak, illetve blogregény formájában voltak elérhetők. egészen a közelmúltig. amikor is 
a Fantasy sztorik végre testet öltöttek könyv FormájáBan is. gáBor első könyve a közelmúltban 
jelent meg játékárus 3.1. Címen. a könyvet a magyar kultúra napja alkalmáBÓl mutatják Be, a Du-
nakeszi városi könyvtárban, január 25-én.

- Emlékszel rá, mi volt az a meg-
határozó élmény, aminek a hatásá-
ra rajzolni kezdtél? 

- Édesapám orvos volt, és sokat 
dolgozott otthon is. Én meg állan-
dóan lábatlankodtam körülötte. Egy 
alkalommal papírt és ceruzát nyo-
mott a kezembe, aztán ebből rend-
szer lett, így nap, mint nap csend-
ben firkálgattam mellette, amíg ő 
dolgozott. Később, szintén tőle kap-
tam anatómia könyveket, és ezeket 
másolva fejlesztettem a rajzkészsé-
gemet. 

- Később mégsem a képzőművé-
szetet választottad hivatásodul.

- Erdőmérnöki, majd vasútmér-
nöki és mérnöktanári végzettséget 
szereztem. Az első kettőhöz kifeje-
zetten szükséges a jó térlátás és rajz-
készség. De egy percig sem gondol-
tam, hogy a rajzolásból fogok meg-
élni; nem akartam hivatásos képző-
művész lenni.

- Hogyan találtál rá a fantasyra, 
ami akkortájt Magyarországon még 
új, ismeretlen műfaj volt?

- A szüleim sok mesét olvastak, 
és később is faltam a könyveket. A 
fantasy tizenéves koromban jófor-
mán csak mesekönyvekben, néhány 
filmben és képregényben volt elér-

hető. Sci-fi az volt, azt sokat olvas-
tam. Igazi fantasyt (Conan, Tarzan, 
Arsene Lupin, stb.) csak a padláson 
eldugva találtam. 

Később megjelent a Galakti-
ka, majd rendszerváltás után szinte 
özönlött be hozzánk a fantasy film, 
regény, szerepjáték, számítógépes já-
ték. Akkoriban épp a gimiben taní-
tottam. Alakítottunk a fiatalokkal 
egy szerepjáték kört Sötét Szívek Er-
deje néven, ami arra késztetett, hogy 
a vázlatfüzeteimben már létező ka-
landtörténeteket rendesen kidol-
gozzam. Ekkor kezdtem táblaképe-
ket készíteni, amik hátteret adtak az 
egyes kalandelemeknek. 

- Mennyiben mások a kiállításra 
szánt táblaképek, mint az illusztrá-
ciók?

- Kiállításokon nagyméretű képe-
ket állítok ki. A képek látványtervek 
vagy színpadképek a történethez, 
amivel éppen foglalkozok. Kisebb 
rajzokat is készítek. Ezek vázlatok 
nagyobb képekhez, annak részle-
tei, karakterrajzok, állattervek, vagy 
csak úgy kiszaladnak a kezem alól. 
Ilyen rajzokkal illusztráltam a most 
megjelent könyvemet, és ezek szere-
pelnek a blogregényemben is.

Az ábrázolásmódom nem realista, 
de a geometrikus képrészeket a mű-

szaki rajz szabályai szerint ábrázo-
lom, az élőlényeket pedig anatómi-
ailag helyesen. Festéket nem hasz-
nálok. A nagyobb színes felületeket 
batikolt papírral alakítom ki. Hasz-
nálok számítógépes grafikát és fény-
másoló berendezéseket is. Aztán a 
képelemeket kivágom, s összera-
gasztom. 

- Mondanál pár szót a könyvről?
- Föltűnt, hogy 2 történetemet föl 

lehet fűzni a Rózsa vitéz és a kígyó-
király lánya című magyar népme-
sére. Jól haladtam előre a sztorival, 
amikor szembesültem a szerzői jo-
gok problémájával. E miatt több je-
lenséget, nevet, figurát újra kellett 
fogalmazni, ám nem akartam telje-
sen új dolgokat kitalálni, ezért nép-
rajzi, vallástörténeti és földrajzi írá-
sokból gyűjtöttem anyagot. Ebből 
állt össze a Macskaszem 3.0, ami 
blogregény formájában elérhető. A 
befejezése után maradt 2 doboznyi 
cédulám, és a történetben is marad-
tak elvarratlan szálak. Ezekből egy 
bűnügyi és egy karrier történetet 
ötvöztem össze. Ez lett az önmagá-
ban is megálló Játékárus 3.1. A sztori 
megismerését az olvasókra hagyom, 
csak annyit, hogy van benne egy su-
nyi fél szerzet hatalmas gonoszság-
gal és minimális varázstudással, egy 
trópusi vidéken élő sikkasztó papva-
rázsló-nő és egy karrierista apát. 

- Ha jól tudom, régi álmod, hogy 
az írásaidat ne csak könyv, de film 
formájában is viszontlásd! 

- Kezdettől filmes megvalósítás-
ban gondolkodtam. Ezért jártam 
forgatókönyv-író tanfolyamra és elő-
adásokra. A cselekményeket a forga-
tókönyv-írás módszerével dolgozom 
ki. A szinopszissal kezdem, amit a 
karakter és helyszín fejlesztése követ. 
A történetek úgy érzem, animáció-
ért kiáltanak. De egy film elkészítése 
nem magányos feladat, a megvalósí-
táshoz még keresem a csapatot.

Maczkay Zsaklin
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A Csík zenekar

Február 2. péntek 20:00 óra
Dunakeszi Teátrum:

Csík zenekar koncertje 
Jegyárak: 4.300-4.900.-Ft

Február 10. szombat 9:00-
13:00 óráig
Bababörze 

Asztalár: 1.900.-Ft

Február 16. péntek 18:00 óra
DunArt Galéria kiállítás megnyitója 

Kiállítók: Bajnógel Dóra, 
Berczi Károly, Dudás Gyula, 

Dudásné Stum Beáta,
Dusza Tibor, Farkasvölgyi Éva, Kiss 

Eszter, Koó Éva, Kubó Éva, 
Lengyel István

Dr. Molnár György, 

Molnár-Jancsik Beáta, Nádor Géza, 
Palásti Renáta, Patyus Ferenc,

Peti Sándor, Péter Nándor, Tuzson-
Berczeli Péter, Vincze József

Február 17. szombat 12:00 óra
IX. Dunakanyar Hangja, 

tehetségkutató énekverseny, 
válogatás.

Február 24. szombat 10:30 óra
Dunakeszi Teátrum:

Süsü a sárkány kalandjai 
Jegyárak: 2.400-3.100.-Ft

Február 24. szombat 16:00 óra
IX. Dunakanyar Hangja, 

tehetségkutató énekverseny, 
középdöntő.

VOKE 
(2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu

voke József attila 
Művelődési központ

programajánló

Á llás
Építőipari cég keres Dunakanyar 

térségéből (elsősorban Visegrád, Dömös, 
Pilismarót, Tahitótfalu, Szentendre)  

kőművest, festőt, építőipari 
segédmunkást budapesti munkavégzésre. 

Munkába járás megoldott. Jogosítvány 
előny. Jelentkezni a +36-30-846-5670-es 

telefonszámon lehet.



26 Dunakeszi PolgárDunakeszi Polgár

Gáspár Kinga (balról), Ludwig-Maurer Zsolt, Sike Lil Alexandra

az iDei télre a koráBBi évekBen 
megkedvelt városi műjégpá-
lya méretét az önkormányzat 
megrenDelésére az új szolgál-
tató jelentősen megnövelte a 
korCsolyázásnak hódoló du-
nakesziek nagy örömére. az aD-
venti vásár gazDag Forgataga 
és a színes programok sokasá-
ga mellett Óriási sikere van a 
iv. Béla király téren kiépített 
műjégpályának, melyet a város 
iskolái a délelőtti órákban díj-
mentesen használhatják. 

Testnevelés óra

A januári napfényben csil-
logó jégen kipirult arcú, 
vidám tekintetű fiatalok 
korcsolyáznak, finomítják 

mozdulataikat, hogy e népszerű sport 
művelése minél kellemesebb élményt 
jelentsen számukra. Ott jártamkor a 
Szent István Általános Iskola hetedik 
osztályos tanulói sportszerető vidám-
ságától volt hangos a jégpálya. 

Nagyon örülök, hogy az iskolapad-
ban töltött órák közben eljöhetünk 
ide a műjégpályára korcsolyázni. Tet-
szik a pálya, és az is, hogy osztály-
társaimmal együtt élvezhetjük a sza-
badtéri sportolás örömeit, ez igazán 
nagyszerű testnevelés óra – mondta 
egy szuszra nagy lelkesedéssel Lud-
wig-Maurer Zsolt, aki az iskolai test-
nevelési órák mellett a hétvégéken is 
eljár a főtérre korcsolyázni. Zsolt azt 
is jónak tartja, hogy most már nem 
kell Budapestre utaznia, ha korcso-
lyázni szeretne, aki azt is elárulta, 
hogy rendszeresen kosárlabdázik.

Sike Lili Alexandra örömmel újsá-
golta, hogy barátaival ő is idejár kor-
csolyázni a hétvégéken. – Családunk-
kal is szoktunk korcsolyázni, mert 

helyben van és kitűnő minőségű a 
jégpálya – mondta Lili, akinek tetszik 
a környezet is. 

A diákok a kísérő pedagógusuk ta-
nácsait betartva gyakoroltak, szem-
mel láthatóan élvezték a mozgás, az 
együtt töltött idő minden pillanatát. 

Ezt fejezte ki szavakban is a 7/B-ben 

tanuló Gáspár Kinga is, aki ragyogó 
arccal érkezett hozzám a palánkhoz. 

– Itt a jégen szabad vagyok, ha 
mondhatok ilyet, hiszen igazából ví-
zen vagyok, mégsem merülök el, csak 
csúszik az ember. Én ezt szeretem a 
koriban, csodálatos élményt jelent 
számomra – mondta széles mosollyal 
az arcán, és köszönés után máris csat-
lakozott társaihoz, hogy közösségben 
élvezhesse a műjégpályán tartott test-
nevelés óra élmény gazdag szépségét. 

A Szent István Általános Iskola ta-
nulóihoz hasonlóan a város többi is-
kolái január 26-ig szervezett formá-
ban korcsolyáz(tak)nak a IV. Béla 
király téren létesített műjégpályán, 
amely – mint azt Szabó Katalintól, a 
Programiroda vezetőjétől megtudtuk 
– az Önkormányzat jóvoltából febru-
ár 4-ig fogadja a sportkedvelő duna-
keszieket. Az utolsó héten, időpont 
meghatározás nélkül bárki szabadon 
korcsolyázhat a főtéren. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

a városi műjégpályán
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Immár a 19. alkalommal rendezték meg a hagyományos sportnapot a Széchenyiben

2018 perc a mozgás oltárán
természetesen idén is megrendezték az immár hagyománnyá vált sportnapot a széChenyi iskolá-
ban, melyen a résztvevők egymást váltva éppen annyi perCet mozognak az iskola tornatermében, 
ahány évet éppen a naptár mutat.

Az ötlet még annak idején, 
19 évvel ezelőtt pattant ki 
az iskola két pedagógu-
sa, Ibrányi Márta és fér-

je Szabó Ferenc fejéből. A gondolatot 
tett követte, és 2000 óta minden év-
ben megrendezik a sportnapot, ahol 
idén már 2018 perc mozgással kö-
szöntötték diákok és szüleik, a vá-
rosban élők az újesztendőt. 

„Január 12-én 8 órakor kezdő-
dött a program, és 13-án, szombaton 
17.38 fejeződött be az idei rendezvé-
nyünk. Pénteken előbb a diákokon 
volt a sor, hiszen nyolc órán keresz-
tül foci és sorverseny bajnokságot 
rendeztünk az osztályok számára. 
Ezt követte a kosárlabda, ahol a Ci-
cák csapata és a szülők pattogtatták 
a labdát, majd utánuk következett 
az aerobik egy óra, melyet a Moz-
dulj Dunakeszi egyik trénere, Borsos 

Péter irányított” – ismertette az első 
órák történetet Ibrányi Márta.

A remek hangulatú edzést köve-
tően a röplabdásoké lett a főszerep, 
akik éjfélig remek meccseket vívtak. 
A játékosokat – akik között több kor-
osztály is megtalálható volt – Jónyer 
Angéla szervezte, és bizony a késő éj-
szakai játék ellenére is látszódott az 
öröm az arcokon.

„Őket az éjszakai focisták követték 
a tornateremben, és a nyolc résztvevő 
csapat reggel hétig rúgta a bőrt Sza-
bó Ferenc főszervező irányításával. 
Őket is focisták váltották, ugyan-
is délig négy korcsoportban rendez-
tük meg az iskolák közötti labdarú-
gó bajnokságot, majd az ovisok kö-
vetkeztek, akik délután egyig tartó 
programján a dunakesziek mellett 
gödiek és mogyoródiak is részt vet-
tek. Ezek után visszatért a röplabda, 

és a Széchenyi és a Szent István is-
kola gyerekei igencsak látványos és 
színvonalas meccseket vívtak egy-
mással. A korfballosok jöttek Vágó 
Zoltán vezetésével, majd a nap és a 
rendezvény végén a felnőtt kosara-
sok mutatták meg, hogy mit tudnak. 
Aztán pontban 17.38-kor befejező-
dött a program” – ecsetelte az ötlet-
gazda-főszervező. 

Az idei eseményen 750-en vettek 
részt, ám mindez nem jöhetett volna 
létre az önzetlen támogatók – az Ön-
kormányzat, a 2. számú DSE, vala-
mint a szülők – nélkül, akik a mun-
kájukkal és anyagi támogatásuk-
kal is sokat tettek a sikeres szervezé-
sért. Ibrányi Márta külön kiemelte, 
büszke arra, hogy a Széchenyi Iskola 
harmadik osztályától a nyolcadikig, 
mindenki részt vett a sportnapon.

S. L. - M. L.
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úszás az egyik legereDményeseBB magyar sportág, 
amely az első újkori olimpiai bajnokunkat adta hajós 
alFréD személyéBen. ma már városunkBan is megvan az 
esélye annak, hogy a 2017 őszén átadott tanuszodában 
egyszer Csak felfedezik majd a jövő hosszú katinkáját 
vagy éppen Darnyi tamását. jÓ úton halaD eFelé a Faze-
kas mihály iskola harmaDikos tanulÓja, Borsos petra, 
aki 9 évesen már korosztálya egyik legjoBBjává vált.

Petra úszósikerei!

„Mondhatni, igencsak korán 
kezdtem el a sportággal való 
ismerkedést, hiszen a szüleim 
már öt hónaposan babaúszásra 
vittek. Ott ragadtam az uszo-
dában, és azóta az UTE ver-
senyzőjeként úszom. Nem egy-
szerű, hiszen az iskola mellett 
heti hat alkalommal medencés 
edzésem van a Komjádiban, 
míg emellett háromszor, kedd 
– csütörtök – szombat ritmus-
ban tornatermi edzésre is já-
rok” – fogalmazott a születés-
napját éppen január 15-én ün-
neplő Petra.

A kis tehetség két éve verse-
nyez, és az eddigi eredményei 
alapján minden megvan benne 
ahhoz, hogy igazi klasszis vál-
jon belőle. Saját bevallása sze-

rint a rövidtávokat kedveli, és 
noha kedvenc úszásneme a pil-
langó és a vegyes, mégis háton 
volt eddig a legeredményesebb. 

„Tavaly már egyre eredmé-
nyesebben szerepeltem, és va-
lamennyi versenyről érmek-
kel térhettem haza. Kedven-
cem pillangó és vegyesúszás, 
erősségem a mellúszás, de mi-
lyen érdekes, hogy hátúszásban 
hozom a jobb eredményeket, 
eddig öt arany, kilenc ezüst és 
hat bronzérmet szereztem eb-
ben az úszásnemben” – sorol-
ta szinte egy szuszra a kislány.

Természetesen nyáron ott 
volt a Budapesten rendezett vi-
zes-világbajnokságon, és szur-
kolt a magyaroknak.

„Végig az járt a fejemben, ha 
egyszer én is megérhetném azt 
a nagy pillanatot, amit Katin-
ka...” – sóhajtott. 

Szülei mindenben támogat-
ják, neki tényleg csak a tanu-
lásra és a sportra kell odafi-
gyelnie. Örül annak, hogy vég-
re Dunakeszin is felépült az 
uszoda, és bízik abban, hogy a 
„hazai medencében” is kaphat 
majd edzési lehetőséget. Bízik 
abban, hogy idén is képes lesz 
a legjobbat kiúsznia magából. 
Mindenesetre lesz hol bizonyí-
tania.

„A hétvégén rendezik a di-
ákolimpiát, ahol természetesen 
én is indulok. A júliusi, Győr-
ben megrendezendő országos 
bajnokság előtt több hazai és 
nemzetközi versenyen is rajt-
kőre állok” – avatott a 2018-as 
terveibe Petra, akinek mi más 
lenne a hobbija, mint gyűjteni 
a nagy példaképekkel készített 
közös fotókat, illetve kedvenc 
sportágáról a híreket.

„Hosszú Katinkával és Ken-
deresi Tomival már van közös 
fotóm” – árulta el a lovakat is 
kedvelő kislány.

S. L. - M. L.
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nos, nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai foCi alig több mint 
egy év alatt Dunakeszin is otthonra lelt. ugyanis a városi 
sportegyesület dunakeszi (vsd) szakosztályaként márCius-
tól bajnoki résztvevőként köszönthetjük Csapatunkat, rá-
aDásul kálmán ádám szakvezető felhívására január 20-án 
toBorzÓt tartanak a magyarság pályán.

nyolCadik alkalommal hirdették meg "az év praxisa a 
kárpát-medenCében" pályázatot. a szakminisztérium 
Célja, hogy erősítsék a háziorvosok és a nővérek meg-
beCsülését, presztízsét. az orvosokat betegeik ajánl-
hatják.

Végleg teret nyert 
az amerikai foci

Jelölje háziorvosát 
"az év praxisa a kárpát 

medencében" pályázatra!

A még mindig csak 29 
éves sportember kö-
tődése az amerikai 
focihoz nem mai ke-

letű, ugyanis több mint tíz éve 
foglalkozik a sportággal, többek 
között a váci csapatban is ját-
szott. Aztán néhány barátjával 
gondolt egy nagyot, és Dunake-
szin is megpróbálta meghono-
sítani a Magyarországon egyre 
népszerűbb sportágat. A tervet 
tett követte, és mára már a Vá-
rosi Sportegyesület Dunakeszi 
szakosztályaként az első bajno-
ki szezonjukra készülhet a VSD 
Rangers.

„Tavaly május 15-én váltunk 
teljes jogú taggá a VSD-ben, és 
mára már 42 igazolt játékosunk 
van. Hatvan százalékuk már az 
ideigazolásuk előtt is játszott 
más amerikai focicsapatban, 
míg a maradék negyven százalé-
kuk itt ismerkedett meg a sport-
ággal. Hogy miért pont Rangers 
lett a nevünk? A szó a harcos-
ságot és az elszántságot tükrözi, 
ami reményeim szerint jellemzi 
is a csapatunkat” – jelentette ki 
lapunknak Kálmán Ádám.

A csapat már több barátságos 
meccset is játszott – a szakosz-
tályvezető szerint van még hova 

fejlődniük –, ráadásul október-
ben hazai pályán megrendezték 
a szövetségi tagsághoz nélkülöz-
hetetlen 11 a 11 elleni meccsüket 
is a jászberényiek ellen, így be-
léphettek az ígéret kapuján.

„Március 17-én már a Rangers 
is ott lesz a divízió 2-es bajnoki 
mezőnyben, ami a legszebb ál-
maink megvalósulását jelenti. Ez 
legalább hat találkozót jelent, és 
az a célunk, hogy öt éven belül 
odáig jussunk, hogy helyünk le-
gyen a legjobbak, a divízió egyes 
mezőnyben” – árulta el a sport-
ember.

Nos, a nagy meneteléshez to-
vábbi játékosokra is szükségük 
van, így január 20-án este hattól 
toborzót tartanak a sportág iránt 
érdeklődők számára, ahol egyet-
len kikötés van, hogy a jelentke-
zők már elmúltak 15 évesek.

 „Jelenleg negyvenketten va-
gyunk, de bárkit szívesen lá-
tunk, aki elmúlt már tizenöt 
éves, ugyanakkor felső korhatárt 
nem szabtunk meg. Ennek elle-
nére nem senior a gárdánk, hi-
szen a csapat több mint fele úgy 
tizenhat év körüli” – közölte a 
szakosztályvezető.

M. L.

Az Emberi Erőforrások mi-
nisztériuma (EMMI) a 
páciensek mellett kórhá-

zak, kórházi osztályok, önkor-
mányzatok, polgármesteri hivata-
lok, civil szervezetek, szakmai ér-
dekképviseletek, idős otthonok, 
iskolák, plébániák, egyházkerüle-
tek ajánlásait is várja.

Dunakeszi Város Önkormány-
zata saját weboldalán hívja fel a la-
kosság figyelmét – ha elégedettek 
és méltónak tartják a háziorvosu-
kat „Az év praxisa a Kárpát-me-
dencében” cím elnyerésére -, hogy 
vegyenek részt a jelölésben.

Tavaly a legtöbb szép és megha-
tó történet a hálás betegektől érke-
zett. Akadt családorvos, aki utol-
só percben is ott ült betege mellett 
és fogta a kezét, vagy aki a kórház-
ban is felkereste betegét. Mások 
páciensei életműdíjat javasoltak.

Ajánlásaikat 2018. május 10-ig 

küldhetik be háziorvosukról és a 
vele dolgozó nővérről!

Bővebb információt a pályázat-
ról a www.evpraxisa.hu oldalon 
vagy a facebook.com/azevpraxisa 
felületen találhatnak.

Márciustól már bajnoki meccseket 
vívhat Dunakeszi NFL-csapata
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A dunakeszi Volentics Anna 
dobogós a nemzetközi bajnokságon

Újonc egyéni leány versenyszámban 
a magyarok közül a VS Dunakeszi 
(VSD) sportolója, Volentics Anna 

szerepelt a legjobban, aki a dobogó máso-
dik fokára állhatott. A csoportküzdel-
mek során luxemburgi, magyar és né-
met ellenféllel találkozott, akik ellen 
győzedelmeskedett, ezzel megszerez-
te a csoportgyőzelmet.

A főtáblán pedig először szlo-
vák ellenfelével szemben sikerült 
fordítania 0-2-es szett hátrány-
ból 3-2-re, majd a legjobb 4 
közé jutásért Ungvári Eve-
lin román válogatott játé-
kost sikerült felülmúlnia 
egy nagyon kiélezett csa-
tában szintén 3-2-re – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket Lindner 
Ádám, a VSD asztalitenisz szak-
osztály vezetője. 

- Annának az elődöntőben 

Kenesey Blanka (Univer Kecskemét) ellen si-
került egy ismételt döntő szettes mérkőzést 
játszania és egy újabb 3-2-es győzelmével a 
döntőbe jutnia, melyben sajnos német ellen-

fele már jobbnak bizonyult, így a máso-
dik helyen végzett a VSD fiatal verseny-
zője – mondta a szakember, aki a válo-
gatott vezetőivel együtt nagyon büszke 
Volentics Anna teljesítményére. 

- A VSD versenyzői is szépen 
helytálltak a versenyen, hiszen 
Oroszki Péter U13-ban meg-
nyerte a vigaszágat, Deliagosz 
Sztamatisz U11-ben 3. helyen 
végzett szintén a vigaszágon, 
Nagy Dávid pedig a csoport-
küzdelmeket követően fel-

jutott a főtáblára és ott svéd el-
lenfelével szemben maradt alul – 
nyilatkozta lapunknak Lindner 
Ádám. 

(B. Szentmártoni)

Elindult az újévben is az asztalitenisz 
dömping!!!

Hétvégén bajnoki mérkőzésekkel, il-
letve a kisebbeknek Régiós versennyel.

Eredményeink a hétvégéről:
Bajnoki meccseink:
NB II: Diósgyőr-VSD I. 2-16
Pest Megye I/B: 
VSD II-Dunaharaszti 13-5
Pest Megye I/C: 
VSD III-Szentendre III. 13-5
Régiós verseny(helyszín:Cegléd):
Újonc összevont kategória:
2. hely: Káder Benedek(VSD)
3. hely: Nagy Dávid (VSD) és  (VSD)
U11-es kategória:
2. hely: Deliagosz Sztamatisz (VSD)
3. hely: Lindner Zétény (VSD)

január 5-7. között rendezték budapesten a magyar újonC nemzetközi bajnokságot 20 ország részvételével soraiban olyan 
óriási asztalitenisz hagyományokkal büszkélkedő nemzetek, mint például svédország vagy németország. a válogatott szí-
neiben induló dunakeszi volentiCs anna a rangos mezőnyben a második helyen végzett.
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Birkás Anikó
Liszkai Rebeka

Legindi Kristóf

kézilabdáról 
gólok és a bajnoki 
pontok tükrében 

S hogy mindezt miért ír-
tam le? Az ok nagyon 
is ésszerű, hiszen a há-
rom városban műkö-

dő kézilabda csapatok között 
rendkívül jó a szakmai együtt-
működés, amiről a gödiek ve-
zetőedzője, Tősér Tibor nemes 
egyszerűséggel így szokott 
nyilatkozni: „Remekül mű-
ködik a Vác-Göd-Dunakeszi 
kézilabda tengely.”  A sport-
élet hétköznapi nyelvére le-
fordítva ez azt jelenti, hogy a 
tehetséges dunakeszi lányok 
számára megnyílik a lehető-
ség, hogy a helyi megyei vagy 
NB II-es csapatból az NBI/B-
ben szereplő Gödre igazolja-
nak. Aki az NBI/B-ben is re-
mekül teljesít az akár – kettős 
igazolással – az NB I-es Vác-
ban bontakoztathatja ki tehet-
ségét. S erre bizony van példa, 
elég csak a dunakeszi Szenes 
Bettina nevét említeni, akinek 
sérülés miatt sajnos most egy 

kicsit megtorpant a sportkar-
rierje.

De fordítva is igaz, amire bi-
zonyság számos fiatal példá-
ja. Ugyanis, aki csak percekre 
fér be az idegenlégiós klasszi-
sokkal teletűzdelt NB I-es váci 
hölgykoszorúba az kettős iga-
zolással, egy osztállyal lejjebb, 
a gödi együttesben szerezhet 
rutint. Ám arra is van példa, 
amit Birkás Anikó sportpá-
lyafutása is ékesen bizonyít, 
aki az NB I-es évek után hosz-
szú időn keresztül az NBI/B-s 
gödi csapat vezére, „gólzsákja” 
volt. Anikó imádja a sportot, a 
kézilabdát, aminek a gyerek-
nevelés, a munkahelyi elfog-
laltság mellett a mai napig ma-
gas hőfokon hódol a VS Duna-
keszi NB II-es együttesében, 
akitől a fiatalok rengeteget ta-
nulhatnak. 

S itt értünk el egy újabb fon-
tos tény rögzítéséhez; Vácnak 
két, Gödnek egy, míg Duna-
keszinek három kézilabda csa-
pata van. A két női együttes 
közül a VS Dunakeszi, az NB 
II Északi csoportban, míg a 
KASE Pest megye B csoportjá-
ban szerepel. A VS Dunakeszi 
férfi csapata pedig Pest megye 
A csoportjában vitézkedik. 

A bajnokság téli pihenőjére 
az NB II-es női csapatunk az 
5. helyen zárt. Tizenegy baj-
noki forduló után a mérleg 12 
pont; hat győzelem, öt vereség, 
265 lőtt, és 310 kapott góllal. 
Az együttesből Birkás Anikó 
lőtte a legtöbb gólt (46), őt kö-
veti a házi góllövőlistán a 43 
találatot jegyző Nemes Réka, a 

képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára pedig a 39 gólos Gruber 
Zita állhatott fel az őszi pont-
vadászat végén. Az együttes 
a 3. helyen álló Tatabányától 
mindössze két pontra van.   

A Pest megyei bajnokság B 
csoportjában szereplő KASE 
ugyancsak 11 bajnoki mérkő-
zést játszott ősszel. Az egy-
kori válogatott Kántor Ani-
kó (KASE) együttese nagy-
szerű teljesítményt nyújtva 
pontveszteség nélkül vezeti a 
bajnokságot. A hölgyek játék-
erejéről nagyszerűen „árul-
kodnak” a számok, hiszen a 
22 bajnoki pontot 446 lőtt, és 
226 kapott gólaránnyal (+220 
a gólkülönbség) érték el. Az 
együttes legeredményesebb já-
tékosa, Liszkai Rebeka 86 talá-
lattal, mellyel a megyei lista 5. 
helyét foglalja el.  Lettner Lau-
ra 79-szer, Ötvös Henrietta 62-
szer talált be az ellenfelek ka-
pujába. A KASE mögött a 2. 

helyen álló Csömör 16 pontot 
gyűjtött.

Városunk harmadik kézi-
labda együttese a Pest megyei 
bajnokság A csoportjában az 
őszi teljesítmény után a 4. he-
lyen álló VS Dunakeszi fér-
fi csapat. A fiúk a 14 bajnoki 
mérkőzésen kilencszer győz-
tek, a két döntetlen mellett há-
rom vereség „csúszott” be. A 
20 pontot 469 – 350-es gól-
aránnyal (+119 a gólkülönb-
ség) érték el. A VSD legered-
ményesebb játékosa, Volentics 
Erik volt 65 góllal, Jávor Sebes-

tyén 54-szer, Legindi Kristóf 
51-szer zörgette meg az ellen-
felek hálóját. Férfi csapatunk 
a 3. helyen „telelő” Domonytól 
mindössze 3 pontra van, míg 
a szomszédvár Mogyoród 14 
ponttal az 5. helyen várja a ta-
vaszi bajnoki rajtot. 

(Vetési)  

a dunakanyar a magyar kézilabdázás egyik fellegvára, hiszen a két nb i-es – női és férfi - váCi együttes 
mellett gödön évek óta az nbi/b egyik meghatározó női Csapata nyújt nagyszerű sportélményt a telt há-
zas nézőtéren helyet foglaló szurkolóknak. dunakeszin két női és egy férfi együttes szerepel a nemzeti 
bajnokság különböző osztályaiban. 
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