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Ingyenes hallásszűréssel 
várjuk önt és családját!

www.victofon.hu
a             -on is

06-30/605-2339
Dunakeszi  

szakorvosi  
Rendelőintézet,  

auDiológia

2120 Dunakeszi,  
Fő út 75-81.

Használati melegvíz, fûtésrásegítés Német ország 
piacvezetô napkollektoraival 50%-os, akár 800.000 Ft 
állami támogatással! 

Ügyfeleinknek a pályázati dokumentáció összeállítása 
díjmentes.

Forduljon a szakértôhöz! 
Részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat a 
(27) 548 440-es telefonszámon!

Csökkentse költségeit 

napkollektorral!

www.wagnersolar.hu

Wagner Solar Hungária Kft. 
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Wagner Solar - Dunakeszi Polgár 93x132 mm.indd   1 2011. 10. 25.   15:05:18

BorMánia
Borszaküzlet

Borok és más finomságok

Mintegy 300 féle fehér, rozé és vörösbor
Minoségi pezsgok, pálinkák

Különleges csokoládék, kávék, teák, lekvárok, sajtok

Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Decemberben vasárnap is nyitva tartunk!

Dunakeszi, Fő út 89. • Tel.: 27/632-794 A Lukoil benzinkúttal szemben

Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig  www.bormania.hu

Minden kedves vásárlónknak Kellemes  
Ünnepeket, és Boldog Új Évet kívánunk!
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N
ézzünk magunk-
ba! Vajon hiszünk-e 
még a belső megúju-
lás tisztító tüzében, 

érzünk-e elég erőt önmagunk-
ba vetett hitünk erejében, él-e 
még bennünk a várakozás re-
ménye, hogy eljöjjön a lélek 
megtisztult, megújult, megerő-
södött nyugovása? Hogy aztán 
újult erővel éljük tovább min-
dennapjainkat, önmagunkért, 
családunkért, barátainkért, az 
emberek tágabb közösségéért.

Napi gondjaink nem szűn-
nek meg a legszebb ünnep, 
karácsony eljövetelekor. Leg-
feljebb feledjük kis időre, míg 
egymásra mosolygunk, meg-
fogjuk szeretteink kezét, néz-
zük a csillagszóró varázsos 
gyorsasággal sercegő fényét, 
s a vibráló gyertyaláng em-
lékidéző lebegését. Múlt, jelen 
s jövendő egyszerre ölt testet 
a díszes fenyőfában s átjárja 
bensőnket valami megfogha-
tatlan melegség. 

„Jövő minden reményét rin-
gatom,/ Mint a vihart és fész-
ket a falomb./ Így állok örök 
békességben már/ S az Istent 
várom, aki földre száll.” Ju-
hász Gyula írta e gyönyörűsé-
ges sorokat s mi várunk Vala-
kit, Valamit Advent varázsos 
napjaiban. Várakozunk, ha 
kitekintünk reggel az ablakon 

a borongós decemberi tájra, 
ha – talán nem megszállottan, 
de – keressük az üzletekben a 
szeretteinknek szánt ajándé-
kot. Tervezzük a karácsonyt, 
a szenteste vacsoráját, a kö-
vetkező napok vendégjárását, 
vagy a családi kör együttlétét. 
Aki Hitben él, Jézus születé-
sének örvend, aki önmagában 
hisz, az is a jó Hírt reméli. 

Advent a legszemélyesebb 
ügyünk. Hogy újult erővel 
ébredjünk, hogy ne csak ott 
folytassuk mindennapjainkat, 
ahol abbahagytuk egy pilla-
natra, de éljük életünket talán 
kicsit másként, emelkedetteb-
ben. Hogy könnyebben visel-
jük a jövőben mindennapja-
ink apróbb-nagyobb terheit. 
Ehhez is erőt adhat Advent, 

melynek első napján, novem-
ber 27-én szép ének szólt a 
Jézus Szíve templomban. A 
meghívó hagyományos ze-
nei áhitatra invitált, mely-
nek fővédnöki tisztét idén is 
Szádoczky Károly kanonok, 
plébános vállalta s a fellépő 
kórusok, zenei és énekes szó-
listák műsorát Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata támogat-
ta. S hiába várta a váratlanul 
meghibásodott fűtőberen-
dezés miatt hűvös templom-
belső a koncertre érkezőket, 
a szépen hangzó dallamok, 
a gyönyörűséges egyházi kó-
rusművek varázslatos meleg-
séggel járták át a közönség 
szívét. Az adventi koszorún az 
első gyertyát a Szentjánosbo-
gár Klub kicsinyeinek éneklé-

se után gyújtották meg. S kö-
vetkezett a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Gyermekkórusa 
Altsach Gergely vezényleté-
vel, Radostyán Bertalan hege-
dűszólója, a Szent Mihály kó-
rus Szabó Gábor vezényleté-
vel. Különleges élményt jelen-
tett Várhegyi Márta és Altsach 
Gergely duettje, őket követte 
a Servite Ökumenikus Kórus 
Dr. Gyombolainé Kindler Edit 
vezetésével, végül a Harmonia 
Sacra kórus Szakáll Lászlóné 
vezényletével. Az egybegyűl-
teket Szádoczky Károly kö-
szöntötte, majd az áhitatot az 
összkar által előadott adventi 
egyházi ének zárta.

Katona M. István
A szerző felvétele

Adventus domini – eljő Az Úr, ez Advent üzenete. 
A megÚjulásé, hitünk megerősödéséé, A várAkozásé,
A lelki megnyugvásé.

Az Úrra várva
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P
est Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése Díszpolgári címet 
adományozott T. Szőnyi Zsuzsa 
részére, a római magyar kulturá-

lis életben, a magyar kulturális diplomá-
ciai kapcsolatok ápolásában betöltött ki-
emelkedő szerepéért, valamint a Pest me-
gyéhez kötődő Szőnyi-hagyaték tárgyi és 
szellemi világának megőrzésért, ápolásá-
ért kifejtett újságírói és írói tevékenysége 
elismeréseként.

A városunkban élő és tevékenykedő 
személyek közül Közművelődési Díjat ve-
hetett át Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc 
Városi könyvtár igazgatója. Arany János 
Pedagógiai Díjban részesült Varga Tibor, 
a Radnóti Miklós Gimnázium igazgató-
ja, Semmelweis Ignác Díjat vehette át Dr. 
Gógucz Attila, a városi Szakorvosi Ren-
delőintézet igazgatója. Pest Megye Kör-
nyezetvédelméért díjjal jutalmazták a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 22. sz. börzsönyi csoportját. 

Testnevelési és Sport Díjban részesült 
Solymosi László nyugalmazott tanár, az 
Alagi Diák Sakk Klub elnöke, a Pest me-
gyei Sakk Szövetség elnöke. 

A Megyeházán rendezett ünnepsé-
gen a dunakeszi kitüntetettek tiszteletére 
megjelent Dióssi Csaba polgármester és 
Seltenreich József, a Városi Önkormány-

zat sport- és ifjúsági tanácsnoka. A ki-
tüntetetteknek gratulálunk, tevékenysé-
gükhöz további sok sikert kívánunk!

A szerk.

Díjátadó	ünnepség	a	Megyeházán

T.	Szőnyi	Zsuzsát	választották	idén	Pest	megye	díszpolgárává

Pest megye elődje december 4-én AlAkult meg, Az évforduló AlkAlmából 
minden évben ünnePséget tArtAnAk A megyeházán, Ahol idén 24 telePülés – 
köztük dunAkeszi - kéPviselői vehették át A legjobbAknAk járó díjAkAt. 

A VáROSI ÖNKORMáNyzAT NEVéBEN KEllEMES KARácSONyI ÜNNEPEKET,

SIKERES, BOlDOG Új éVET KíVáN DUNAKESzI VAlAMENNyI POlGáRáNAK:

DR. MOlNáR GyÖRGy jEGyző, DIóSSI cSABA POlGáRMESTER, 

ORSzáGGyűléSI KéPVISElő, ERDéSz zOlTáN AlPOlGáRMESTER.
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A SZErETET		VISSZASZáLL
A december nem csuPán A tél első hónAPjA. különlegessége AbbAn rejlik, hogy Az év utolsó 
négy hete még inkább A szeretet, A csAládi együttlét, A mikulás-ünneP, mAjd A kArácsonyrA 
várás jegyében telik. gyűjtjük lelkünkben Az átAdásrA váró öröm-morzsákAt, hogy A szent-
este eljövetelekor megörvendeztessük A hozzánk legközelebb állókAt. mert Adni jó, s tAlán 
észre se vesszük, hogy A szeretet, Amivel Adunk, visszAszáll reánk. ebben ez A széP. 
s tAlán A legszebb, legigAzAbb érzés, hA gyermekeinknek teremtünk örömteli órákAt. Persze 
nem csuPán télvíz idején, de ilyenkor még fontosAbb, hogy érezzék: nekik, értük vAgyunk. 
mert ők A mi jövők. még Akkor is, hA nem mondjuk.

Ezt is érezhették a Dunakeszi Alsón mű-
ködő mintegy ötven fős Baba-Mama 
klub tagjai, akik megrendezték a tele-

pülés játszóterén azt a Mikulás-partit, melyre 
a hűvös idő ellenére kisgyermekes családok 
sokasága jött el a vidám délelőtti mulatság-
ra. Volt sok ügyességi játéklehetőség, arcfes-
tés, kézműves foglalkozás és természetesen 
a nap fénypontjaként megjelent a Mikulás is, 

hogy jó szavak kíséretében átad-
ja ajándékait az esetenként meg-
szeppent, de legtöbbször bátor-
kíváncsi csöppségeknek, össze-
sen százhúsz gyermeknek. 

De ez a nap másért is fontos 
volt. Erről Szabolcs Csilla, a klub 
vezetője beszélt:

– A hagyományos programun-
kat most is jótékonysági céllal 

rendeztük meg. A korábban tartott szülői fóru-
mon arról döntöttünk, hogy gyűjteni kezdünk 
egy olyan játékra, amit a téren a nagyobbak is 
használhatnak. Az önkormányzat megígérte, 
hogy valamennyivel segítenek majd, de mi azt 
akartuk, hogy lássák, komoly a szándékunk. 
De az adományokért cserébe adni is szeret-
nénk valamit, ezért szerveztük a Mikulás-par-
tit. Az anyukák készítették az eladásra szánt 
karácsonyi díszeket, fülbevalót, édességet, 
süteményt, lekvárokat, mézeskalácsokat és 
sok mást, melyeket mind meg lehet vásárolni. 
S a teljes bevételt a játszótér fejlesztésére for-

dítjuk. Szeretnénk megköszönni képviselőnk, 
Fodor Sándorné segítségét, amivel hozzájá-
rult, hogy ez a délelőtt megvalósuljon.   

Reggel felállították azt a fenyőfát, amit a 
gyerekek szüleikkel az otthonról hozott dí-
szekkel folyamatosan csinosítottak s délre 
már, mint igazi karácsonyfa ékesítette a ren-
dezvény helyszínét. 

MIKULáS-PArTI

A megalakulásuk óta 
most tartotta meg első 
közösségi eseményét, 

a Mikulás-várót a Nagycsalá-
dosok Egyesülete. A Bárdos 
Lajos Általános Iskola tágas 
ebédlőjében negyven csa-
ládból összesen mintegy 120 
gyermek részvételével zaj-
lott le a rendkívül sikeres ren-
dezvény. A hangulatos mű-
sort követően osztotta szét 
az ide is megérkezett Miku-
lás az adományokból össze-
jött ajándékokat, majd követ-
kezett a kötetlen játék és kéz-

műves foglalkozás, melyen 
szülők és nagyobb gyerekek 
segítettek a kicsiknek. Az en-
ni-innivalót a szülők hozták, 
bőven volt sütemény, egyéb 
harapnivaló. 

Miközben a gyermekek ön-
feledten játszottak, s a szülők 
beszélgettek, Deákné Csete 
Zsuzsanna, az egyesület ve-
zetője arról számolt be, hogy 

A GyERMEKEK ÖRÖMééRT
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A SZErETET		VISSZASZáLL
Az Ezüstplatán Alapít-

vány támogatásával a 
városunkban működő 

szociális intézmények Ad-
venti jótékonysági rendez-
vényt szerveztek a VOKE 
József Attila Művelődési 
Központ Magyarság Ter-
mében. A programon jelen 
volt Dióssi Csaba polgár-
mester, a rendezvény véd-
nöke is. 

– Az alapítvány 2002-ben 
jött létre azért, hogy a Napsugár Idősek Otthonában élőket, illetve a 
város idős lakosságát támogassa – mondta el Pergelné Lakatos Ani-
ta, az idősek otthonának vezetője. – Tevékenységünk kibővült, így jelen-
leg már a szociálisan rászorultak, valamint a sérült emberek segítését is 
felvállaljuk.

Rendezvényünkre az intézmények munkatársai elkészítették az asztalokon 
kiállított ajándéktárgyakat, melyeket jótékony céllal meg lehet vásárolni. Emel-

lett szórólapokkal és kötetlen beszélgeté-
sek keretében adnak tájékoztatást tevékeny-
ségükről. A gyermekeket kézműves foglalkozással 
várjuk, melyeken a családsegítő illetve a gyermekjóléti szolgá-
lat munkatársai, bölcsődei gondozók, valamint két gödi szak-
ember is segédkeznek.

Szép és emlékezetes műsorral is megajándékozták az ér-
deklődőket. Előbb Gyombolai Bálint adta elő a Fagyöngy 
Együttes megzenésített verseit, majd a Servite Ökumenikus 
Kórus tartott koncertet adventi és karácsonyi énekekből Dr. 
Gyombolainé Kindler Edit vezényletével.

A program jó hangulatú tombolasorsolással fejeződött be.

A jótékonyság jegyében

megalakulásuk óta már három 
kedvezményes élelmiszer vá-
sárt szerveztek. 

– Közvetlen termelőktől – 
akik szintén nagycsaládosok – 
kértünk árut, legutóbb száraz-
tésztát és kézműves terméke-
ket. Volt egy ruha cserebere 
akciónk is, amelyen használt, 

kinőtt gyerekruhák cseréltek 
gazdát. A Diófa utcai székhe-
lyünkön rendeztük a progra-
mokat, emellett heti rendsze-
rességgel szerdánként, angol 
órákat tartunk az érdeklődő 
anyukáknak. 

Jó hír, hogy várhatóan janu-
árra megszületik az egyesüle-
tünk bírósági bejegyzése, és 
ugyancsak a jövő hónapban el-
készül a honlapunk is, melyet 
a városi web-oldalon keresztül 
lehet majd megtalálni. 

Szeretnék mindannyiunk ne-
vében köszönetet mondani a 
Bárdos iskola vezetőségének 
a helyszínért, enélkül nem tud-
tunk volna ilyen örömet szerez-

ni gyermekeinknek, mint ez a 
mai délután.

Nos igen, örömet szerezni, 
s cserébe örömet kapni. Lám, 
milyen egyszerű dolog ez, nem 
kell hozzá más, csak egy kis 
szándék és akarat! Tegyünk el 
ebből valamit jövőre is, de nem 
csak advent hónapjára.   

Az összeállítást írta: Katona M. István. A szerző felvételei



Megújul a Hunyadi – Tábor 
utca kereszteződése
A Hunyai utca, Tábor utca gyalogos 
átkelője a napokban készül el, egy jó-
val modernebb kereszteződés kerül 
kialakításra. Az említett szakaszon, 
mindemellett fa és bokorültetés is 
megvalósul a hetekben.   Nem fe-
ledkezünk meg az idősekről és a ne-
hezebben közlekedőkről sem,  hogy 
közlekedésük közben megpihenhes-
senek, padokat helyezünk ki az érin-
tett területre. 

A napokban kerülnek kihelyezés-
re az új köztéri szemetesek, kutyapi-
szok tárolók is.  Továbbá körzetünk 
terei több fával gazadagodnak a he-
tekben. Amennyiben Ön is fel kíván-
ná, venni velem a kapcsolatot a vá-
lasztókerületet érintő ügyekkel kap-
csolatban ezt megteheti az alábbi el-
érhetőségeimen: 

tel.: 06703688249 
e-mail: botkagabor@fidesz.hu
Ha nem biztos, hogy az általam 

képviselt választókerületben lakik, 
megtekintheti az utcajegyzéket Du-
nakeszi Város honlapján:  http://du-
nakeszi.hu-n az Önkormányzat me-
nüpontban a nevemre kattintva.

botka gábor

Az őszi időszak a faülteté-
sek időszaka is volt. Ami 
egy hónapja e lap hasáb-
jain még tervként fogal-
mazódott meg, mostanra 
megvalósult. Mint a 2. sz. 
körzet képviselője öröm-
mel tudom elmondani, 
hogy az önkormányzat, il-
letve a Polgármesteri Hi-
vatal támogatásával jelen-
tős mennyiségű fát tud-
tunk a városban elültetni. 
Ebből húsz darabot a Szent 
István parkban helyeztünk 
el. Ez számomra azért is 
öröm, mert az itt élők ösz-
szefogásával közösen dön-
töttünk arról, hogy hová 
kerüljenek a kis fák. és az 
itt lakók gondozzák is majd 
őket, de segítséget is ka-
punk az önkormányzattól a 
locsoláshoz.

November végén kerül-
tek helyükre a földlabdás 
facsemeték. A nyáron lét-

rehozott kutyafuttatóra 
belülre, valamint a keleti 
és nyugati oldalára kívülre 
egyaránt szép számmal ül-
tettünk. Ezen kívül a kerí-
tésen belül padokat s sze-
méttárolókat is elhelyez-
tünk. A fafajtákat úgy válo-
gattuk, hogy megfeleljenek 
a környezeti feltételeknek, 
ehhez szakmai segítséget 

kaptunk a városgazdálko-
dásért felelős dolgozóktól. 
Az itt élőkkel együtt folya-
matosan figyelünk a fákra, 
szeretnénk, ha megmarad-
nának, és évek múlva meg-
nőve, kilombosodva mind-
annyiunk örömét és egész-
ségét szolgálnák majd.

kárpáti zoltán
a 2. sz. körzet képviselője

Elültették a facsemetéket a Szent István parkban

Új járda a Fóti úton
Befejeződött a járdafelújítás a Dériné és 
a jászai utca között. Az új járda esztétikus 
kivitelben, térkő burkolattal készült el. A 
környék rendezésének következő lépé-
se – szándékaim szerint – a Fóti út túlol-
dalán, a Szociális Foglalkoztató teherbe-
járata előtti parkolási helyzet rendezése 
lesz. A környék lakóinak kérése, hogy ne 
foglalják el az autók a gyalogosok elől a 
buszmegálló és a zebra közötti aszfaltcsí-
kot. November végén nagy lépést tettünk 
a  zöldebb lakóparkok megteremtése felé, 
ugyanis kezdeményezésemre, a Fenyő la-
kóparkban, továbbá Alagligeten a Babicz 
utcában és a játszótér mellett, összesen 
38 db fát ültetett el a Polgármesteri Hi-
vatal. Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a Fenyő lakópark Egyesület vezető-
inek, akik az ottani helyszínek kiválasztá-
sában és a lakosokkal való egyeztetésben 
nagy segítséget nyújtottak. A faültetést 
jövőre Alagliget többi utcájában szeret-
ném folytatni.

Elkészült a helyi buszmenetrend terve-
zete, amelyet megvitatott a képviselőtes-
tület, továbbá véleményezték a város in-
tézményeinek vezetői is. A végleges válto-
zat ezeknek az egyeztetéseknek a figye-
lembe vételével készült el. A menetrend 
bevezetéséhez szükséges előkészítő lépé-
sek megtétele a következő hetekben vár-
ható.

Minden kedves olvasónak, a város, és 
benne választókerületem lakosainak bol-
dog, békés Karácsonyt, és sikeres új esz-
tendőt kívánok.

dr. thoma csaba

körzEtI képvISE lőInk jElEntIk
Számtalan megkeresés érkezett a körzet több 
pontjáról, Bródy, Görgey, józsef, Kádár és Kál-
mán u.-i lakók is megkerestek, mivel sérelmez-
ték, hogy ingatlanjukra a vezetékjog bejegyzését 
az ElMű Hálózati Kft. javára a Dunakeszi Körze-
ti Földhivatal bejegyezte. Ez ügyben a következő 
tájékoztatásban részesíthetem az érintett ingat-
lanok tulajdonosait, melyet azért teszek közzé, 
mert az aktuális probléma Dunakeszi valameny-
nyi körzetében élő polgárait érintheti. 

Az ElMÜ által most bejegyeztetett vezetékjog 
az ingatlanokkal kapcsolatban nem jelent tényle-
ges változást sem használatával, sem értékükkel 
kapcsolatosan. Nagyobb mértékű beavatkozásra 
nem kell számítani, mivel a vezetékjog nem kelet-
keztet az ElMÜ részére tulajdonjogot, sem bármi-
lyen vagyoni értékű jogot. A villamos energiáról 
szóló 2007. évi lXXXVI. törvény 172. §-a teremtette 
meg, hogy a már régóta fennálló, de be nem jegy-
zett jogviszonyok rendezésre kerüljenek 2012. de-
cember 31-ig. Az ElMÜ tájékoztatója szerint azért 
nem értesítette az ingatlantulajdonosokat a be-
jegyzésről, mert tényleges változás nem történik 
az eljárás során. * Véleményem szerint az ElMÜ 
részéről indokolt lett volna a bejegyzés előtt – a 
jogszabály nem teszi kötelezővé – az érintettek 
részére megfelelő tájékoztatást adni. Az érintett 
lakók felháborodása teljes mértékben érthető, 
mivel az eljárás azt a látszatot keltette, hogy a tu-
lajdonosok megkerülésével hoztak egy számuk-
ra kedvezőtlennek tűnő döntést. A bejegyzési el-
járás megindítását megelőzően a lakosság részé-
re elküldött tájékoztatóval elkerülhető lett volna 
a félreértés. * A vezetékjog bejegyzésével kapcso-
latos „probléma” vizsgálatát, és azzal kapcsolatos 
korrekt tájékoztatást a jogi Osztály vezetőjének, 
illetve munkatársainak köszönhető.   

Az ősz folyamán az ElMű elvégezte a fák galy-
lyazását. Több lakó jelezte, hogy a zrt. dolgozói 
a levágott gallyakat ott felejtették, annak ellené-
re, hogy ígéretet tettek a gallyak elvitelére. A cél 
érdekében az illetékes Welsch Tamás úrhoz for-
dultam, aki intézkedését ígérte, majd az ElMű, 
ugyan később, de betartva ígéretét elszállította a 
gallyakat a Batthyány, Dugonics, Rákóczi, Vasvári 
Pál és zápolya utcából.

A Hunyadi u. és a Brassói u. találkozásánál ki-
helyezett – még 2004-ben – forgalombiztonsági 
tükör a november 16-ról 17-ére virradóan eltűnt, 
melyet két Brassói u.-i hölgy is jelzett. Aznap te-
lefonon, később írásban kértem a tükör pótlását, 
melyet ismeretlen személyek szerelhettek(?) le.  

Két alkalommal is szükség volt az illegálisan le-
rakott szemét elszállítására a Klapka – zalán u. 
találkozásánál lévő feljárónál, melyért gátlásta-
lan emberek a felelősek. A szemét gyors elszállí-
tásáért a dicséret a Közüzemi Kft. dolgozóit illeti.

A körzetben kért gyalogos átkelőhelyek kialakí-
tásának várható időpontjai: – 2012-ben a Hunyadi 
és a Kossuth l. u. találkozásánál 2 ág – 2013-ban 
a zápolya u. és Mányoki ádám térnél – 2014-ben 
Kossuth l. u. és óvoda köz találkozásánál.

Végül engedjék meg, hogy az ünnepek köze-
ledtével áldott Karácsonyt és Eredményekben 
Gazdag Boldog Új évet kívánjak Dunakeszi Város 
minden lakójának.

Üdvözlettel:
hircz tamás

a 6-os sz. körzet képviselője 

A november hónapban történtekről
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körzEtI képvISE lőInk jElEntIk

Engedjék meg, hogy az elmúlt időszakban a 
választókerületben történt eseményekről tá-
jékoztatást adjak.

játékeszközök átadása a szent istván álta-
lános iskolában.
Nagy örömünkre sikerült továbbfejleszteni 
a Szent István általános Iskola udvari játék-
parkját. A körzet számára rendelkezésre álló 
fejlesztési keret terhére, az Önkormányzat 
pénzügyi támogatásával átadásra került egy 
udvari mászóka és függőhíd.

buszváró kialakítása
Városunk legforgalmasabb útvonalán, a Fő 
úton, hosszú évek óta nem megoldott a fe-
dett buszmegállók sora. Ezen az állapoton 
enyhítendő, hosszas előkészítő munkát kö-
vetően december hónap folyamán kialakítás-
ra kerül, a Vác felé menő oldalon a városháza 
előtt és a gyártelepi templomnál két fedett 
buszváró. A pénzügyi forrást szintén a körzet 
fejlesztési keretének terhére biztosítja az Ön-
kormányzat.

jézus szíve templom körülötti terület szi-
lárd burkolattal való ellátása
A Gyártelepi jézus Szíve-templom egyházköz-
ségének kérésére, az Önkormányzat pénzügyi 
támogatásával megkezdődhet a Templom kö-
rülötti terület szilárd burkolatának kivitelezé-
se, melyre már régóta vártak. A kivitelezés az 
egyházközség szervezésében történik.

vasút utca
A választókerület több lakója jelezte nekem, 

hogy a Vasút utca végén szinte elviselhetet-
len állapot alakult ki az elmúlt évek alatt. A 
vasútállomásra igyekvőknek kerülgetniük 
kell a pocsolyákat, a benőtt fagallyakat. To-
vább nehezíti a helyzetet az éjszakai gyér 
világítás, mely a biztonságérzetet is erő-
sen csökkenti. Kérésemre a Műszaki Osztály 
munkatársával bejárást tartottunk a helyszí-
nen, amelynek során azt tapasztaltuk, hogy 
a körülmények rosszabbak, mint előzetesen 
gondoltuk. Először egy gyors növényritkítás-
sal kezdődött a problémák orvoslása. Ezt kö-
vetően a közeljövőben a közvilágítás javítása-
ként további lámpákat szerelnek fel. Továb-
bi tervekben szerepel még a fennálló járdahi-
ány pótlása, valamint a meglévő javítása.

Ezúton kívánok a körzet minden kedves la-
kójának áldott, békés karácsonyt és boldog 
újesztendőt!
e-mail: joszabo01@t-online.hu
levelezési cím: 2120 dunakeszi, fő út 25.

szabó józsef
a 3-as sz. körzet képviselője

Tisztelt Választókerületi Polgárok!

toldi-dombliget lakópark
Végre elkészültek a beruházók ál-
tal megígért, ám már-már feledés-
be ment járdák és csapadékvíz elve-
zető árkok. A zerkovitz és a IV. Béla 
utca lakói nemcsak az igényesen ki-
vitelezett járdának, az ott született 
gyermekeknek ajándékozott és el-
ültetett csemetefáknak örülhetnek, 
hanem a néhány hete kihelyezett 
forgalomcsillapító dézsáknak is. Re-
méljük, mielőbb megbarátkoznak 
az autósok a forgalomlassításnak 
ezzel a módjával, hiszen a baleset-
mentes közlekedés mindnyájunk ér-
deke. Ezúton hívom fel a lakosság fi-
gyelmét a forgalomváltozás miatt 
kihelyezett táblákra.

tóváros
Hónapokkal ezelőtt elkezdődött a 
Tóvárosban a Kossuth utca felöli ol-
dal rendezése. A kerítés helyére ta-
vasszal fák és bokrok kerülnek, ami 

nemcsak kulturáltabbá teszi a la-
kóparkot, hanem a port és a zajt is 
némileg csökkenti. Azon a szaka-
szon súlyos gond a csapadékvíz el-
vezetése is. A legmélyebb pont a 
Székelykeresztúr és Kolozsvár utca 
közti rész. Itt egyelőre egy olyan 
árokrendszert alakított ki a vállal-
kozó, amely a téli csapadékgondo-
kat remélhetőleg megoldja. A mun-
kálatok tavasszal folytatódnak.

bocsák istvánné

változások a 9. számú választókörzetben

Kérem, engedjék meg, hogy 2011. év végéhez közeledve néhány 
mondatban ismertessem Önökkel az elmúlt időszak lakóhelyün-
ket érintő eredményeit.
– Negatívumként sajnos meg kell említeni, hogy a liget utcai 
buszváró üvegét betörték, két hónapot sem állt épen.
– A Rév utca környékén élők többszöri panasszal éltek, hogy a 
Teletál Kft. területéről kellemetlen szag terjeng. Az Önkormány-
zattal folytatott tárgyalás eredményeként a Kft. vállalta, hogy az 
új beruházásuk keretében aktív-szénszűrővel látják el a szellőző 
berendezést. Ezáltal remélhetőleg megszűnik a kellemetlenség.
– A korábbi „Kék Iskola” területét a Közüzemi Kft. rendbe tette. Itt 
egy városi piac és parkoló kerül kialakításra a közeljövőben.
– A Katonadomb utca, az Üdülő utca és a liget utca környékén 
kutyapiszok tárolók kerültek kihelyezésre. A kutya tulajdonoso-
kat kérjük, hogy használják a tárolókat!
– A Kiserdő utcai garázsok ügyében folytatott tárgyalások ered-
ményeként a garázsok megszüntetésével párhuzamosan, az Új-
szőlő utca északi oldalán épülne ki egy mobilgarázs sor.

Végezetül Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet 
Kívánok Önöknek!

Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövő év-
ben is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tet-
ték (tel.: 30-528-4550, e-mail: vincze.geza56@gmail.com).

vincze géza

tisztelt Dunakesziek! tisztelt révdűlőiek!
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Tisztelettel köszöntök minden 
a körzetben élőt, s azokat is, 
akiket érdekel ez a városrész, s 
annak ügyes-bajos dolgai!

Ez a hónap sem telt ese-
ménytelenül körzetünk életé-
ben. Végre, sokszori kérés és 
sürgetés után, a casalgrande 
tér lépcsőinek javítása is meg-
kezdődött! 

Nem vagyok maradéktalanul 
elégedett, mert sokat csúsztak 
a munkák elkezdésével, s ezért 
az már a fagyos időszakban 
történt. Nagyon oda fogok fi-
gyelni arra, hogy ez ne mehes-
sen a minőség rovására! Kérem 
Önöket is, hogyha bárhol prob-
lémát tapasztalnak ez ügyben, 
jelezzék nekem! Remélem mi-
hamarabb használhatóvá vál-
nak a javított lépcsők, mert így 
igen veszélyes rajtuk, mellet-
tük a közlekedés! 

Még mindig a casalgrande 
térről szóló jó hír, hogy ide ke-
rül kihelyezésre idén először a 

betlehemi jászol, és díszkivilá-
gítással is szépül a tér bejára-
ta. A Kőrösi iskolánál ünnepi 
műsor is lesz, így a karácsonyi 
hangulat még inkább beköltö-
zik körzetünk központjába.

Megoldás előtt áll a Tallér 
utca sarkán lévő szemétgyűj-
tő környékének problémája, 
már készülnek a tervek elkerí-
tésére. 

Ezzel egy régi szégyenfoltot 
orvosolhatunk talán.

Szintén kerestük a megol-
dást, az iskola előtti kis tér esti, 
éjszakai életének sokakat za-
varó, és irritáló eseményeinek 
felszámolására. A tervek sze-
rint ezt a részt is elkerítenénk, 
mivel az iskola területéhez tar-
tozik, s így az oda belépés csak 
engedéllyel történhetne.

Dr. Fáy András úrral beszél-
getve, nagyon sok fontos prob-
lémára hívta fel figyelmemet, 
többek közt a Posta nyitvatar-
tási idejének nem lakosságba-
rát megváltozására, a Gyöngy-
harmat óvoda és a Kőrösi is-
kola közti részre szabálytala-
nul behajtó autósokra, és a 
casalgrande téri zárva tartott 
nyilvános Wc kérdésére! 

A jegyző úr megígérte, hogy 
megkeresi a Posta vezetését, 
s időpontot kér, ahol együtt 
megbeszélhetjük, hogyan le-
hetne kedvezőbb nyitva tar-

tást és ügyfél kiszolgálást biz-
tosítani a lakótelepieknek.

A közlekedési gondokra a 
műszaki osztálytól kértem se-
gítséget, s azonnali intézke-
dést ígértek.

A nyilvános Wc újbóli meg-
nyitása, működtetése is meg-
valósulhat a közeljövőben, en-
nek előkészítésére is ígéretet 
kaptam a jegyző úrtól.

Ezúton is szeretném megkö-
szönni, mindenkinek a segítsé-
gét, aki megkeresett a lakóte-
lep Szívének gondjaival, prob-
lémáival, örömeivel! Kérem 
szépen a segítségüket a jövő-
ben is!

A dkgesz@dunaweb.hu 
e-mail címre, vagy a Garas u. 4. 
postai címre várom leveleiket!

A közelgő ünnepekhez, min-
denkinek jó egészséget és bol-
dog, családias hangulatot kívá-
nok!

seltenreich józsef
a 4-es sz. körzet képviselője

A lakótelep Szíve

körzEtI képvISElőInk jElEntIk

Mint Cs. Bíró Attilától, 
a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Egész-

ségügyi Osztály és Gyámhiva-
tal vezetőjétől lapunk megtud-
ta, az új helyen az eddigieknél 
kulturáltabb körülmények fo-
gadják az ügyfeleket, s színvo-
nalasabb munkavégzést biz-
tosít a város a két hivatal dol-

gozóinak is. Mint ismeretes a 
Gyámhivatal a Szent Mihály 
templom egykori kántorházá-
ban működött az elmúlt idő-
szakban, az ÁNTSZ kistérségi 
irodáját pedig a Polgármesteri 
Hivatal fogadta be. 

Lapunk információi sze-
rint elképzelhető, hogy a jö-
vőben az egykori kántorház-

ban kaphat méltó elhelyezést 
a városi helytörténeti gyűjte-
mény. 

A Tigáz egykori épületé-
ben pedig az emeleten helyet 
kapott Családsegítő Szolgá-
lat és Gyermekjóléti Szolgá-
lat mellett a földszinti rész is 
a város polgárainak szolgá-
latába állt.

Új	helyen	a	Gyámhivatal	
és	az	áNTSZ

decembertől Új he-

lyen, A tigáz egykori 

székházábAn, A bAj-

csy-zsilinszky Út 32. 

szám földszintjén, 

modern és megÚjult 

körülmények között 

folytAtjA munkáját A 

városi gyámhivAtAl 

és Az ántsz kistérségi 

irodájA.

f e l h í v á s
Tájékoztatom a Tisztelt  

lakosságot, hogy  

Dunakeszi Város Képviselő-

testületének 11/2011. (I. 27.) 

határozata alapján

2011. december 27. napjától  
2011. december 30. napjáig

Dunakeszi Város  

Polgármesteri Hivatalában

igazgatási szünet
került elrendelésre.

Az igazgatási szünet ideje 

alatt a Polgármesteri Hiva-

talban, valamint az Okmány-

irodában az ügyfélfogadás, 
ügyintézés szünetel, a 

Hivatal épülete zárva tart.

Az ügyeleti szolgálatot  

az anyakönyvvezetők látnak 

el ügyfélfogadási napokon 

08.00-12.00-ig

Kérem a lakosság megértő 

türelmét!

Dr. Molnár György 
jegyző
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– A díj nagyon megtisztelő – jegyezte meg 
az igazgató. – Nagyon lényegesnek tartom, 
hogy egy ilyen díjat önmagában a vezető 
csak saját munkájáért nem kaphat meg. 
Fontosak a pedagógusok, munkatársak, 
és nem utolsó sorban azok a diákok, akik 
kiemelkedő eredményeket érnek el. Öröm 
számomra, hogy olyan közegben dolgoz-
hatok, ahol a tanulmányi átlag már több 
mint tíz éve 4,4 tized, kiemelkedő érettsé-
gi, felvételi eredményekkel és nagyszerű 
versenyeredményekkel rendelkeznek ta-
nulóink. És persze kellenek azok a kollé-
gák, akik a normál kötelezettségeiken túl-
menően odaülnek a gyerekek mellé és se-
gítik a felkészülésüket.

– A versenyeredmények szempontjából 
az elmúlt tanévben az iskola a legsikere-
sebb időszakát zárta. Nyolc tantárgyból 
kerültek országos döntőbe tanulóink, és 
a sportsikerek is büszkeségre adnak okot. 
A Diákolimpián három kosárlabda csa-
patunk is harmadik-harmadik helyezést 
ért el. De meg kell említenünk atlétáin-
kat is, akik különösen váltószámokban 
jeleskedtek. A más egyesületnél sporto-
ló kajak ifjúsági világbajnokságról pedig 
büszkeségeink, Lucz Dóra és Hagymási 
Réka az első helyezést hozták el. 

– A fizikai teljesítmények mellett di-
ákjaink az elméleti tantárgyakból, ma-
tematikából, földrajzból, magyarból, ké-
miából, biológiából is jeleskedtek. Német 
nyelvből hárman, földrajzból hatan jutot-
tak az országos tanulmányi verseny dön-
tőjébe. Gyüre Noémi illetve Hegyesi Béla 
István egyaránt második helyezést ért el. 
Kémiából az alsóbb korosztályból került 
tanítványunk az országos döntőbe. Ma-
tematikából a legszerteágazóbbak a ver-
senyek, ezen belül a legrangosabb Arany 

Dániel matematikai versenyen Thamó 
Emese második díjas lett, a Bolyai Mate-
matikai csapatversenyről első helyezéssel 
térhettek haza tanítványaink. Az Orszá-
gos Elme Olimpián, ahol speciális logikai 
készségeket mérnek, Boczik Péter, vala-
mint Kővágó-Laska Botond egyaránt má-
sodik lett, Szilágyi Botond pedig Portu-
gáliába, a nemzetközi versenyre jutott ki 
és itt is első helyezést ért el.

– Hosszan sorolhatnám még tanulóink 
sikereit, de persze azt is tudni kell, hogy 
ez nagyrészt a kiváló felkészültségű pe-
dagógusaink, és elsősorban a gyerekek 
munkája. Emellett köszönhető azoknak 
a körülményeknek is, amelyeket a vá-
rosvezetés biztosít az iskola számára az-
zal, hogy saját fenntartásban üzemelteti 
a gimnáziumot, és évente, az állami nor-
matíván felül közel 100 millió forintot 
biztosít a működéshez. Ez nagyon jelen-
tős hozzájárulás tanintézményünk szín-
vonalas munkájához. A konkrét támoga-
tást azzal is illusztrálhatom, hogy például 
a versenyekre utaztatásra 117 ezer forint 
volt betervezve, ám a tényleges ráfordítás 
több mint ötszázezer forint volt. A kü-
lönbözetet magára vállalta a város.

– Azt is szeretném elmondani, hogy 

az országos listán a gimnázium a tavalyi 
eredmények alapján a 36–37. helyen áll 
több száz gimnázium között. Ezt a rang-
sort az érettségi eredmények alapján ál-
lítják össze, s nálunk a tanulók érettsé-
gi teljesítménye 81 százalék, vagyis a ta-
valyi eredmények alapján 100 diákból 
4,63 század volt az egyénenkénti átlag és 
a vizsgázók több mint fele kitűnő vagy 
jeles eredményt ért el. Az is sokatmon-
dó adat, hogy az 528 érettségi felelet több 
mint 71 százaléka volt jeles. 

– Mindezeket az eredményeket azon-
ban nem érhetjük el a városban működő 
általános iskolák tantestületeinek nagy-
szerű oktató munkája nélkül. Színvona-
lasan megalapozott tudással kerülnek 
hozzánk a tanulók, akiknek 72 százaléka 
Dunakeszin él. Nagyon büszkék vagyunk 
arra is, hogy a gyerekeink a legnehezebb 
és legmagasabb pontszámot igénylő terü-
leteken jutnak be felsőoktatási intézmé-
nyekbe. A tavalyi felvételi eredmény ösz-
szességében 85 százalékos volt, és az álla-
milag finanszírozott helyre a gyerekek 76 
százaléka jutott be.

– Én már a második ciklusban dolgo-
zom a képviselő testületben, és már ko-
rábban is felmerült, hogy az olyan intéz-
ményeket, amiket nem köteles működ-
tetni a város, le át lehet adni a megyének 
– vette át a szót Bocsák Istvánné. –Ré-
szünkről ez igen heves ellenállásba ütkö-
zött, és a jelenlegi testület is ragaszkodik 
ahhoz, hogy a gimnázium maradjon vá-
rosi működtetésben, mert sajátunknak 
érezzük. Kiváló a tantestület és a vezetés, 
nagyon tehetségesek a gyerekek. Fontos 
szempont számunkra is, hogy itt, hely-
ben tanulhassanak diákjaink, itt érhes-
sék el ezeket a kiváló eredményeket. A tá-
mogatással kapcsolatban elmondanám, 
hogy fontos tudni a lakosoknak, hogy a 
több mint százmilliós támogatást a le-
hető legjobb helyre költjük, mert a gye-
rekeink jövőjét, a város, az ország jövő-
jét építjük, támogatjuk és ezen a jövőben 
sem szeretnénk változtatni.

Katona M. István
Fotó: A szerző felvétele

A kiváló	gimnázium

Pest megye önkormányzAtánAk 
közgyűlése A közelmÚltbAn 
megrendezett megyenAPi ün-
nePség AlkAlmából ArAny jános 
PedAgógiAi díjjAl tüntette ki 
vArgA tibort, A rAdnóti miklós 
gimnázium igAzgAtóját. de nem 
csuPán ebből Az AlkAlomból 
beszélgettünk vele és bocsák 
istvánné önkormányzAti kéPvi-
selővel, csAládügyi tAnácsnok-
kAl, hAnem számvetést kértünk 
A tAnintézmény elmÚlt tAnév-
ének s A jelenlegi tAnév első 
félévének kimAgAsló tAnulmá-
nyi sikereiről.

Bocsák Istvánné és varga tibor

Fo
tó

: K
es

zi
Pr

es
s Felvételünk az Országos

középiskolai tanulmányi 
verseny döntőjében 
legjobb eredményt elérő 
diákok 
és tanáraik tiszteletére 
szervezett díjátadó  
ünnepségen készült

11Dunakeszi Polgár



 

ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan 

már 61 féle ügyet intézhetnek egy ablaknál. 

 
10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:  

 Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és annak támogatásával 
kapcsolatos ügyben 

 TAJ kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási lehetőség 

  Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügyindítás és tájékoztatás 

  Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti kérelmek átvétele 

 Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasztói jogokról 

 Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás  

  Építőipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés 

  Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével kapcsolatos segítségnyújtás 

  Parlagfű és növényvédelem: fertőzött ingatlan helybeni bejelentési lehetősége 

  Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentések átvétele  

 

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:  

          2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. 

          (az Államkincstárral egy épületben) 

Ügyfélfogadási idő munkanapokon:  

                     8-20 óráig 

 

bővebben:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek 

 

 

 
 

 

Viszontlátásra a Kormányablakban! 

www.kormanyablak.hu 

A
z előző lapszám-
ban Preysing Frigyes 
kollégám bemutatta 
könyvtárunk új hon-

lapját. Én a gyermekeknek ki-
alakított önálló portálrészt 
szeretném most bemutatni.

A könyvtár korábbi hon-
lapján nem volt a gyermek-
részlegnek külön lapja, most 
módunk és lehetőségünk volt 
pótolni ezt a hiányt. Számos 
gyermekkönyvtár honlapját 
átböngészve, a témához kap-
csolódó irodalmat tanul-
mányozva, a gyer-
mekolvasóink 
igényeit is fi-
gyelembe véve 
alakult ki ben-
nünk a kép, mi-
lyen gyermek-
könyvtári hon-
lapot szeretnénk 
meg va lósít a n i . 
Egy jól kitalált és 
megtervezett weblap-
ra gyakran visszatérnek 
a felhasználók és talán ah-
hoz is kedvet kapnak, hogy az 
adott könyvtárat személyesen 
is felkeressék. A tervezés so-
rán igyekeztünk megfelelni a 
kulturális honlapok minősé-
gi követelményeinek, melyek 
a következők: átlátható, haté-
kony a felhasználó szempont-
jából, folyamatosan karban-
tartott, naprakész. Könnyen 
elérhető minden felhasználó 
számára és lehetővé teszi az 
interaktivitást, valamint ösz-
tönzi a felhasználót kérdésfel-
tevésre, információk megosz-
tására és vitára.

A gyermekkönyvtár portál-
részére a könyvtár honlapjá-
nak (www.dkvk.hu) főolda-
láról juthatunk el egy kattin-
tással.

A gyermekrészleg honlap-
jának kezdőlapját dunakeszi 
általános iskolások rajzai te-
szik még színesebbé, barátsá-
gosabbá. Terveink között sze-
repel a rajzok folyamatos fris-
sítése a diákok bevonásával. 

A honlap bal oldalán talál-
hatók a statikus menüpon-

tok, melyek részletes in-
formációval szolgál-

nak a könyv-
tár használat 
lehetőségei-
ről, valamint 
itt található az 
online kataló-
gus, melyen az 
olvasójegy se-
gítségével ott-

honról is hosszab-
bíthatnak, előjegyez-

hetnek dokumentumokat. 
Megtekinthetik a könyvtárba 
járó gyermek és ifjúsági folyó-
iratok listáját címlappal és is-
mertetővel. 

A hasznos linkek menüpont 
alatt ajánlunk a gyerekek szá-
mára minőségi szórakozást és 
tanulást segítő weboldalakat. 
A fotótárban a gyermekrész-
leg rendezvényein készült ké-
pek kerülnek feltöltésre.

A jobboldali menüpontok 
az interaktivitást teszik le-
hetővé, illetve itt található a 
gyermek könyvajánló is. Ah-
hoz, hogy ezeket a menüpon-
tokat használni tudják, re-

gisztráció és belépés szüksé-
ges.  Az üzenőfalon a belé-
pett olvasók a könyvtárral, 
könyvekkel kapcsolatos ész-
revételeket tehetnek, kérése-
ket, kérdéseket fogalmazhat-
nak meg, könyveket ajánl-
hatnak. A moderált listát a 
gyermekkönyvtáros szer-
keszti. Játék menüpont alatt 
minden hónapban új kvízjá-
tékot játszhatnak. A decem-
beri játék a karácsonyi ün-
nepkörrel kapcsolatos kérdé-
seket tartalmaz, mindenki ki-
próbálhatja tudását ebben a 
témakörben is. Érdemes ját-

szani, mert a legaktívabb és 
legeredményesebb játékoso-
kat könyvjutalom várja.

Szeretnénk, ha honlapun-
kon keresztül minél több em-
ber – kicsik és nagyok – ke-
rülne kapcsolatba a könyvtár-
ral. Szinte minden korosztály 
találhat hasznos informáci-
ót a weboldalon, akár gyerek, 
szülő vagy pedagógus. Öröm-
mel vesszük olvasóink észre-
vételeit, javaslatait, hiszen a 
célunk az olvasók igényeinek 
minél szélesebb körű kiszol-
gálása.

Tuba Zsuzsanna

KöNyVTár
			z	interneten	2.

A kölcsey ferenc városi könyvtár uniós forrásokból megvAlósított szolgál-
tAtás fej lesz tése jelentős mértékben jAvítjA városunk lA kosságánAk Az infor-
mációkhoz vAló hozzáférését, bővíti A művelődési lehetőségeket, egy szerűsíti 
és folyAmAtossá teszi A könyv tár elérhetőségét. 

TájékozoTT szereTne lenni?
– OlvassOn, 
   – hirdessen, 
      – klikkeljen ránk!

. dunakanyarregio.hu
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A
z eltelt két hónap szak-
mai tapasztalataira kí-
váncsi volt Dióssi Csaba 
polgármester és Cs. Bíró 

Attila, a Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Egészségügyi Osz-
tály vezetője, akik a helyszínen 
tájékozódtak az önkormányzat 
legújabb szolgáltatásáról. A láto-
gatókat nagy örömmel fogadta a 
két gyermekgondozó, Dávid Zsu-
zsanna és Ács Ibolya mellett a kis 
lurkók serege is. 

A szakemberek tájékoztatá-
sa és a látottak alapján a polgár-
mester jóérzéssel állapította meg, 
hogy a szülők igényére valós vá-
laszt adott a gyermekfelügyelet 
megnyitásával az önkormányzat. 

– Gyermekintézményeink mű-
ködésének elemzésekor és a szü-
lőkkel folytatott konzultációk so-
rán szerzett tapasztalataink bir-
tokában döntöttünk úgy, hogy a 
családok speciális igényeinek ki-
elégítésére bevezetjük a gyer-
mekfelügyeletet ellátó szolgálta-
tásunkat. Az önkormányzat ed-
dig „csak” a teljes körű bölcsődei 
és óvodai ellátást tudta ajánlani 
a gyermekeknek, melyeket olya-
nok is igénybe vettek, akik szá-
mára a félnapos vagy a néhány 
órai ellátás is megfelelt volna – 
osztotta meg a tapasztalatokat 
Dióssi Csaba. A polgármester el-
mondta a szülők és a gyermekek 
valós igényét igyekeztek kielégí-
teni a két csoportos intézmény 
megnyitásával. – A gyermekfel-
ügyelet olyan családok számára 
biztosít szolgáltatást, melyek na-
ponta vagy hetente csak 2-4 órá-
ra szeretnék gyermekük számára 
igénybe venni. Az új szolgáltatás-

nak köszönhetően a városi gyer-
mekintézmények még jobban ki 
tudják szolgálni a sokrétű lakos-
sági igényeket. Előnye az is, hogy 
a gyerekek itt is közösségben tölt-
hetik idejüket, miközben szüle-
ik intézhetik ügyeiket. Elsődle-
ges célunk az volt, hogy a csalá-
dok tényleges igényeit szolgáljuk 
ki, ami megmutatkozik a gyer-
mekfelügyelet díjában is, hiszen 
egy óra mindössze 150 forintba 
kerül – hallhattuk a város pol-
gármesterétől, aki bejelentette: 
igény esetén tovább bővítik a fé-
rőhelyeket. 

– Örömmel fogadtuk az ön-
kormányzat új szolgáltatását – 
mondta a gyermekéért érkező 
Szabóné Czinege Enikő. –  Kis-
lányom hétfőtől péntekig a dél-
előtti órákat tölti itt, mert fon-
tosnak tartom, hogy már kisko-
rában is közösségbe járjon. Kelle-
mes a környezet, az óradíj pedig 
tényleg csak jelképesnek nevez-
hető – ismerte el elégedettem a fi-
atal édesanya. 

– Délben egy órás szünetet tar-
tunk, mivel nálunk nincs ebéd és 
altatás, ezért a többség délelőtt 
vagy délután veszi igénybe a szol-
gáltatást, de vannak, akik csak 
alkalmanként jönnek – tájékoz-
tatott Dávid Zsuzsanna. A gyer-
mekgondozó szerint a szülők na-
gyon örülnek az új lehetőségnek, 
hiszen járnak ide olyan gyere-
kek is, akik nem nyertek felvé-
telt bölcsődébe vagy óvodába, de 
vannak, akiket nem is íratták be. 
– Sokan csak napi vagy heti né-
hány órára hozzák gyermeküket, 
amíg elintézik ügyeiket – számolt 
be a tapasztalatokról Dávid Zsu-
zsanna. 

– Noha itt nincs olyan temati-
kus foglalkozás, mint az óvodák-
ban – hiszen nálunk együtt van-
nak a 2 éves és az 5 éves gyere-
kek –, de rendszeresen játszunk, 
rajzolunk, gyurmázunk, hogy 
tartalmasan teljenek az itt töl-
tött órák – folytatta a bemuta-
tást a szakember. Dávid Zsuzsan-
na az elmúlt két hónap tapaszta-
latait összegezve elmondta, hogy 

20-24 gyerek jár rendszeresen a 
gyermekfelügyeletként műkö-
dő intézménybe, amely a gyere-
kek és a szülők körében egyaránt 
népszerű. 

A délelőtti nyitva tartás lassan 
a végéhez ér, a gyerekekért sor-
ra érkeznek a szülők, a nagyma-
mák, akik az önfeledten játszó ki-
csinyiket nehezen tudják „ráven-
ni”, hogy öltözzenek…

– Jó érzés látni, hogy a kis uno-
kám nagyon szeret itt lenni – új-
ságolta Nagy Judit. – Sok-sok is-
merősömmel együtt örülünk az 
önkormányzat új szolgáltatásá-
nak. A gyerekekre szakemberek 
felügyelnek, akik kulturált kör-
nyezetben, jó közösségben van-
nak. Szép gesztusnak tartjuk, 
hogy pl. a négy órai ittlétért az 
önkormányzat szinte jelképes 
összeget, 500 forintot számít fel. 
A szolgáltatás minőségéről, az itt 
dolgozók tevékenységéről is csak 
a legnagyobb elismerés hangján 
szólhatok – tette hozzá elégedet-
ten a fiatalos nagymama. 

Vetési Imre  

Igényhez	igazodó	szolgáltatás
Gyorsan	kedveltté	vált	a	Városi	Gyermekfelügyelet	működése

vidám gyermekzsivAjtól hAngos 
Az 1. sz. bölcsőde fóti Úti éPü-
letének felső szintje is, Ahol 
immár két hónAPjA fogAdják 
AzokAt 2-5 éves gyerekeket, 
Akik nem járnAk bölcsödébe 
vAgy óvodábA, ám szüleik fon-
tosnAk tArtják, hogy Addig is 
közösségben legyenek, Amíg ők 
nAPközben elintézik ügyes-bAjos 
dolgAikAt. A városi önkormány-
zAt Új szolgáltAtásA néPszerű A 
csAládok körébe, hiszen A gyer-
mekfelügyelet díjA óránként 
mindössze 150 forint, s ráAdá-
sul szAkemberek foglAlkoznAk 
A gyerekekkel. 



A szervező intézmény házigazdájaként 
az iskola igazgatónőjének, Kárpáti 
Zoltánné bevezetője után Dúló Károly 

filmrendező – és egyben a zsűri egyik tagja 
– köszöntötte kedves szavakkal a verseny-
zőket és felkészítő tanáraikat.

A csapatok – ahogy már az előző évek-
ben szokássá vált – egy rövid és frappáns 
bemutatkozással kezdték a versenyt, majd 
a városi arcképcsarnok nevezetes szemé-
lyeinek felismerése következett fényké-
pek alapján. Előzetes feladatként idén is 
volt idegenvezetés, ahol minden csapat-
ból egy résztvevő az előre megadott útvo-
nalon kalauzolta a zsűrit. A verseny egyik 
legizgalmasabb feladata ez, amelyen eb-
ben az évben is szépen és igen eredmé-
nyesen szerepeltek a versenyzők sok-sok 
ponthoz juttatva ezzel csapatukat. Ne-
héz dolga volt a zsűrinek, hogy a jól felké-
szült gyerekek közül egyet kiemeljen, hi-
szen minden résztvevő lelkiismeretesen 
készült a megmérettetésre. A 2011. évi ve-
télkedő legjobb idegenvezetőjének járó 

címet végül Tikász Ábel nyerte el, aki a 
Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány 
felajánlásából egy karórával gazdagodva 
térhetett haza a verseny végeztével. Szin-
tén az alapítvány támogatásával készül-
tek el a nyertes csapat számára az emlék-
plakettek is.

Ahogy minden évben, úgy most is volt 
egy kiemelt része a versenynek. A szerve-
ző, Harangozó Katalin tanárnő ezúttal az 
iskolákat jelölte meg, mint a vetélkedő ve-
zérfonalát. Ennek a feladatnak a kapcsán 

minden versenyző csapatnak saját intéz-
ményét kellett bemutatni minél színeseb-
ben, ötletesebben. A feladat végrehajtá-
sának különböző megközelítési módjai-
nak ellenére közös volt bennük, hogy a 
csapatok vetített képekkel is illusztrálták 
mondanivalójukat.

A fárasztó, hosszú, de annál érdekesebb 
verseny végén 2011-ben a Bárdos lajos ál-
talános Iskola csapata diadalmaskodott. 
A csapat tagjai: Fényes Regina, Tikász Ábel, 
Reif Roland és Flaskay Annamária voltak, 
felkészítőjük pedig Baloghné Bozsó Judit 
tanárnő. A második helyen a házigazda 
iskola tanulói, vagyis a Kőrösis diákok vé-
geztek, a dobogó harmadik fokára pedig 
a Széchenyi iskola csapata állhatott fel.

A jó hangulatú, színvonalasan megszer-
vezett és érdekes vetélkedőt Szakáll Lász ló
nénak, a zsűri elnökének szavai zárták, aki 
elismeréssel beszélt a gyerekek felkészült-
ségéről és felkészítőiknek is gratulált.

legindi tímea
fotó: hohner miklós

idén novemberben is megren-
dezésre került Az évenként 
hAgyományos helytörténeti és 
lAkóhelyismereti vetélkedő A 
kőrösi csomA sándor áltAlános 
iskolábAn. ebben Az évben A 
bárdos lAjos áltAlános iskolA 
csAPAtA szerePelt A legeredmé-
nyesebben és állhAtott fel A 
kéPzeletbeli dobogó legfelső 
fokárA Az egész délelőttöt be-
töltő verseny végén.

Helytörténeti vetélkedő

Szeptember elseje és november ele-
je között eddig 50 ezren igényelték 
Magyarország Alaptörvényét, ame-

lyet Kövér László, az Országgyűlés elnö-
ke személyes aláírásával a Magyar Köz-
löny különkiadásaként lehet igényelni, a 
megrendelt példányokat a Magyar Posta 
kézbesíti.

Az idáig beérkezett igénylések 76 szá-

zalékát az önkormányzatoknál adták be, 
ezek közül is kiemelkedő Pest és Borsod-
Abaúj-Zemplén megye önkormányzatai.

A kormány szeptemberben kérte fel 
arra az önkormányzatokat, hogy állítsa-
nak fel egy asztalt, ahol az állampolgárok 
egy adatlap kitöltésével személyre szóló-
an kérhetik az új alkotmány névre szóló 
kézbesítését. Ily módon Magyarország új 

Alaptörvénye bárki számára megismer-
hető, elérhető, és egyúttal személyre szó-
ló emléktárgy is lehet.

Az Országgyűlés idén április 18-án fo-
gadta el Magyarország új Alaptörvényét, 
amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök 
április 25-én, Húsvéthétfőn írt alá ün-
nepélyes keretek között és 2012. január 
1-jén lép hatályba.

Eddig	50	ezren	igényelték	 
Magyarország Alaptörvényét

november elejéig 50 ezren igényelték mAgyArország AlAP-
törvényének személyre szóló díszkiAdását. Aki még eddig 
nem tette, de szeretne rendelni, Az év végéig megteheti 
A lAkóhelye szerint illetékes Polgármesteri hivAtAlbAn, 
körjegyzőségen, vAgy A kormányAblAknál.
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Szinte hihetetlen, de igaz. 
A városban immár több 
mint egy évszázada él 

egy család, akinek legifjabb 
sarja ugyanúgy ragaszkodik 
szülővárosához, mint megany-
nyi őse. A Dunakeszin felnevel-
kedő, tanuló és most már csa-
ládot alapító Kovácsné Utsek 
Tímea tősgyökeres lakosnak 
vallhatja magát, és erre na-
gyon büszke a most 23 éves 
főiskolai hallgató.

„jó érzés tölt el már akkor 
is, ha meghallom szülővá-
rosom nevét. én Dunakeszin 
nőttem fel, ide köt minden. 
Itt élek azóta is, ide mentem 
férjhez, jelenleg pedig itt töl-
töm a helyi önkormányzatnál 
a szakmai gyakorlatom” – fog-
lalja össze röviden a városhoz 
fűződő kapcsolódási pontja-
it Tímea.

Az ő esetében mi sem ter-
mészetesebb, hogy párja szin-
tén Dunakeszin él születése 
óta. ám ahogy férje a főváros-
ban dolgozik, a jelenleg vég-
zős főiskolai hallgató még nem 
tudja, vajon itthon sikerül-e el-
helyezkednie diplomával a ke-
zében – város és turizmus sza-
kon többek között a térségfej-

lesztéssel is foglalkozik –, mert 
úgy látja, a településen a mun-
kahelyteremtés programjára 
a fiatalok egyre bővülő száma 
miatt nagy szükség lesz.

„ám előbb a nagyszámú 
kisgyerek miatt a közokta-
tásban kell változtatni, mert 
félő, ha minden marad a régi-
ben, a jelenlegi oktatási rend-
szer nem lesz képes a hirtelen 
megnövekedett létszám mel-
lett a megfelelő szintű okta-
tást biztosítani. ám ismerve a 
városvezetés oktatáspolitikai 
terveit, van remény arra, hogy 
mire az én gyermekem óvodás 
lesz, már nem kell ilyentől tar-
tanom” – fogalmazott az ifjú 
asszonyka.

Tímea úgy véli, maximum 
ennyit tudna a bírálat kate-
góriájában elmondani szere-
tett városáról. Úgy véli, ma 
már minden korosztály szá-
mára megfelelő programokat 
kínál Dunakeszi, és a városfej-
lődés iránya a lehető legjobb. 
Büszkék lehetünk a nemrég 
befejezett kerékpárútra, ami 
átszeli Dunakeszit, és hamar 
népszerűvé vált. Ugyanakkor 
az a meglátása, lassan egy 
tűt sem lehetne leejteni a te-
lepülésen.

„Úgy látom, elérkeztünk egy 
határhoz, mert a jelenlegi 40 
ezres lélekszámot még éppen 
elviseli a város. Gyönyörű lakó-
parkok nőttek ki szinte a sem-
miből, de a közlekedés és a 
népsűrűség már többet nem 
viselne el” – érvelt Tímea.

A jövő szakemberének sza-
vára pedig illik odafigyelni, 
hisz azért ő tehet a legtöbbet, 
hogy gyerekeink és unokáink 
is jól érezzék magukat e cso-
dálatos városban.

Több	mint	száz	éve	él	itt	a	családja

lengyel istván: „Valami	elkezdődött..."

hA egy fiAtAl mA már nem Azt érzi, hogy A korosz-
tályA semmit sem kAP lAkóhelyétől, ott vAlAmi jó 
iránybA hAlAd. dunAkeszin most ez A helyzet, hisz A 
városvezetés odAfigyel A telePülésen élő vAlAmeny-
nyi korosztályrA. A 23 éves kovácsné utsek tímeA Úgy 
véli, Az irány, Amerre egy ideje A város hAlAd, nAgyon 
jó, ám A felAdAtoknAk messze nincs vége.

– Amikor Ön megszületett, Dunake-
szi még véletlenül sem egy örökmoz-
gásban lévő város benyomását kel-
tette abban, aki itt járt. Mennyire 
maradt meg az emlékeiben az akko-
ri település képe?
– én nemcsak itt nevelkedtem, cse-
peredtem fel, hanem itt születtem. 
A szülőházam még ma is áll, ugyan-
úgy, mint az a szoba, ahol világ-
ra jöttem. Miután jelenleg is édes-
anyám lakik benne, így nap, mint 
nap szembesülök a gyermekkorom 
és fiatalságom emlékképeivel. Ta-
lán nem véletlen, hogy a műterme-
met is itt rendeztem be, azaz ez ma-
radt a szellemi otthonom. Dunake-
szi még egy kis falu volt, és nagyon 
sok kedves emlék fűz az akkori tele-
püléshez. Hogy tudnám feledni a fo-
lyópartot, ahol nyaranta rengeteget 
szórakoztunk. ám mára mindez csak 
az emlékeimben él, ugyanis a leg-
több hely, amihez sok kellemes em-
lék fűz, mára teljesen átalakult vagy 
eltűnt.
– Ez a fejlődés velejárója, hisz mára 
egy negyvenezres településsé nőtt 
szülővárosa…
– Ez pontosan így van, és ennek a vá-
rosi életnek van számomra egy ha-
talmas hátránya. Eltűnt az a termé-
szetes közösség, ami a falumat jel-
lemezte, és ma már nem ismerik 
egymást az emberek. Még a lakóte-
lepen sem, ahol most lakom. Ez szo-
morú, ugyanakkor tisztában vagyok 
azzal, hogy ez a fejlődés velejárója, 
az élet kívánta meg a változásokat.
– Természetes, hogy egy egyre bő-
vülő város lakói nem ismerik úgy 
egymást, mint egy piciny falu-
ban élők. Ám éppen ezért vannak a 
Dunakeszin élő valamennyi korosz-
tály számára azok a programok, me-
lyek az összetartozásukat erősíthe-
tik. Vagy nem így érzi?

– Valami elkezdődött… de ahhoz, 
hogy ezt az egyre bővülő heterogén 
lakosságot összefogja valami, ahhoz 
több, sőt, még több olyan rendez-
vény és program kell, ami például 
idén nyáron elindult. Bízom abban, 
hogy közösségformáló hagyomány-
nyá nőheti ki magát a Keszi Feszt 
vagy például a nagy sikert arató la-
kótelepi piknik.
– Gimnáziumi tanárként is átélheti 
ugyanazt a rohamos fejlődést.
– Ez így van, és elismerem, más most 
tanítani, mint mondjuk húsz eszten-
dővel ezelőtt. Amíg akkor a villá-
mokról elkészített fotóimmal nagy 
érdeklődést tudtam akkori tanítvá-
nyaimból kiváltani, hisz ilyet nem 
mindennap láthattak, addig a maiak 
az internet segítségével hatalmas 
információhalmazhoz jutnak hozzá. 
A pedagógusnak ezt a halmazt kell 
megfelelően szelektálnia a diákok 
számára.
– Sokadik színi előadásra készülnek 
a gimnáziumban. Mit adnak elő a 
következő hetekben?
– Már 14 éve állítunk színpadra kü-
lönböző darabokat a Radnótiban. 
Most a Diótörő és az egérkirály című 
musicalt láthatja majd a közönség. 
Délután és este lesznek az előadá-
sok, és aki megvásárolja a támoga-
tói jegyet, az hozzájárul ahhoz, hogy 
ez a színjátszás fennmaradjon, hisz 
ebből a bevételből finanszírozzuk a 
következő előadásunkat. Büszkék le-
hetünk arra, hogy a korábbi darab-
jaink előadásira olyan művészek jöt-
tek el, mint Kocsák Tibor zeneszerző 
és Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze. 
Gondolja csak el, milyen érzés lehe-
tett ezeknek a gyerekeknek a szak-
ma legnagyobbjaival találkozni, és 
meghallgatni az észrevételeiket az 
előadást követően.

Az oldalt írta: - molnár -

Aki gyermekként belekós-
tolt AbbA, hogy milyen 
egy nyArAt eldönteni A 
dunA mellett, Az vágyik 
ide, mert A régió széP-
sége, A belőle árAdó 
nyugAlom minden PillA-
nAtábAn csAlogAtjA Az 
embert. lengyel istván 
szobrászművészt – szá-
mos AlkotásA láthAtó mA 
városszerte –, gimnáziu-
mi tAnárt rengeteg emlék 
köti dunAkeszihez. ő még 
ArrA A telePülésre is 
szívesen emlékszik, Amely 
kicsiny fAluként állt A 
nAgy folyó PArtján.
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A Dunakeszi Német 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2006. évi 
megalakulása óta 

több alkalommal szervezett 
színvonalas kulturális prog-
ramot, melyek keretében Du-
nakeszi lakói megismerhették 
a német nemzetiségi ének és 
tánckultúrát – kezdte köszön-
tőjét Dr. Mervald Anna. A ki-
sebbségi önkormányzat elnö-
ke felidézte a Dunakanyar-
ban több száz éve élő német 
ajkú lakosság történelmét, ha-
gyományőrző tevékenységét. 
– A magyar, és a Magyaror-
szágra betelepült más népcso-
portokhoz hasonlóan a né-
met kisebbség tagjai is a szü-
lőföldhöz, a családhoz, az ün-
nepekhez fűződő érzéseiket 
énekkel, tánccal, zenével fejez-
ték ki. Ezt a régi hagyományt, 
népi kultúrát több évszáza-
don át megőrizték mind a né-

met, mind a bolgár nemzeti-
ségiek – mondta Dr. Mervald 
Anna, aki kiemelte: – Nemze-
tiségi kultúrák megismerteté-
se, átadása a jövő nemzedéke 
számára fontos feladat és kö-
zös felelősség – nélküle kevés-
bé lenne színes és gazdag Ma-
gyarország kultúrája.

Az elnök asszony ünnepi kö-
szöntőjét így zárta: – Bár gyö-
kereink német eredetűek, de 
őseinkkel együtt évszáza dok 
óta részt veszünk Magyaror-
szág történelmi eseményeiben, 
társadalmi, gazdasági és kul-
turális életében. Nemcsak ma-
gyar állampolgárok vagyunk, 
hanem Magyarország a szülő-
földünk, a hazánk. Mint ma-
gyarországi németek, haza-
szeretetünk Magyarországhoz 
kötődik. Kazinczy Ferenc gon-
dolatait idézve: „A haza sze-
retete egyike a természet leg-
szentebb érzéseinek. Szent az, 

mint a gyermeki hűség és a 
szülői szeretet.” Ez a csodála-
tos érzés motivált bennünket, 
hogy hozzájárulásunkkal se-
gítsük az országzászló feleme-
lését Dunakeszin – mondta 
Dr. Mervald Anna.

Az ünnepi megnyitó után 
a nagymarosi és a kismarosi 
ének- és táncegyüttesek szín-
vonalas műsorral szórakoz-
tatták a hatalmas színház-
terem lelkes és hálás közön-
ségét. A német kisebbségi 
együttesek vastapssal kísért 
produkciói után Kirov Gábor, 
a Dunakeszi Bolgár Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnöke kö-
szöntötte a vendégeket.

– Magyarországon, és szű-
kebb pátriánkban, Dunakeszin 
élő, bolgár gyökerekkel ren-
delkező emberek is kettős 
identitásúak, két hazát szeret-
nek egyszerre, két csodálatos 
nyelven beszélnek, két, egy-
máshoz sok mindenben kö-
zelálló nép történelmére, kul-
túrájára és művészetére büsz-

kék. Ezért is örömmel csatla-
kozunk a Dunakeszi Civilek 
Baráti Körének kezdeménye-
zéséhez, a városunkban felál-
lítandó Országzászló erkölcsi 
és anyagi támogatásához – je-
lentette be Kirov Gábor, aki 
ezt követően kedves szavakkal 
beszélt a Dunakeszin fellépő – 
az Észak-bulgáriai folyó nevét 
büszkén viselő – 15 éves Jantra 
Néptánc Együttesről és Bal-
kán hangját hűen tolmácsoló 
PRÁVO zenekarról. 

A több mint két órás mű-
sorban a fellépő művészek 
kiemelkedő tehetségükkel, 
ének, zenei tudásukkal, vir-
tuóz táncukkal valósággal el-
kápráztatták a hálásan tapso-
ló közönséget. A gyönyörű est 
szervezői és közreműködői 
maradandó élménnyel aján-
dékozták meg a lelkes publi-
kumot, melynek tagjai 60.500 
forintot adományoztak a 
gyártelepi Köröndön épülő 
Országzászló javára.

Vetési Imre

Káprázatos FoLKLór	EST
A dunAkeszi német és bolgár kisebbségi önkormányzAt színvonAlAs folklór estet rendezett 
november utolsó szombAtján, melyen felléPett A nAgymArosi Wildenrosen táncegyüttes, A 
kismArosi nAchtigAl kórus és A mArus tánccsoPort. A bolgár nemzetiségi együttesek közül 
ezÚttAl A jAntrA néPtánc együttes és A Právo néPzenei együttes káPráztAttA el A közönséget 
A józsef AttilA művelődési közPontbAn. A nemzeti folklór esten felAjánlott 60.500 forintos 
bevételét A városbAn éPülő országzászló jAvárA Ajánlották fel A szervezők. 
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Káprázatos FoLKLór	EST A
z idén novemberben 25 éves ala-
pítvány Jámbor János elmondása 
alapján „az alkotó emberért van”. 
Alaptevékenységük igen sokrétű, 

kilenc önigazgató egységgel rendelkeznek. 
A www.eudoxia20.hu internetes oldal lét-
rehozásával céljuk egy Kárpát-medencét 
átfogó információs bázis kialakítása, ame-
lyet egy kilenc honlapból álló „honlap-
csokorral” valósítanak meg. „Tulajdon-
képpen ez egy összmagyar érdekeket szol-
gáló, nemzeti alapon működő médiafelü-
let lesz, amikor teljes egészében elkészül.” 
– mondta az alapítvány ügyvezetője.

Az alapítvány számára – azon túl, hogy 
az alkotó emberért van – nagyon fontos, 
hogy támogatásával művek születéséhez 
járuljon hozzá.

Az alapítvány életében 2003 fontos for-
dulópont volt, hiszen ekkortól az alkotást 
segítő tevékenységét megtartva alkotás 
és művelődésszervező erővé vált. A tár-
sadalmi kihívásokra válaszként alakult 
ki az erre alkalmas, egyre hatékonyabbá 
váló alapítványi szervezet. Ez a szerves 
fejlődés azt eredményezte, hogy az eddigi 
tevékenysége alaptevékenységre, öniga-
zoló egységekre, alkotást előmozdító csa-
ládsegítőre, irodalom, tudomány és mű-
vészetek tekintetében pároló tevékeny-
ségre oszlott, amelyet már egy Eudoxia 
Szövetség segítő támogatása mellett való-
sított meg. Ezzel egyidejűleg kialakult az 
alapítvány szervezetén belül egy eltartó 

ágazat, amely az alapítványi alapítói cél 
szerinti tevékenységéhez szükséges anya-
gi forrásokat teremtette részben elő.

Az alapítvány napjainkban az óvo-
dás korú gyermekekkel való foglalkozást 
több szinten valósítja meg az oktatás-ne-
velés, programok, rajztárak és irodalom 
területén is. A szervezet tevékenységét 
korábban és napjainkban is az önkéntes 
munka egyre szerteágazó és gyarapodó 
jellege is meghatározza. A szervezeti egy-
ségek közötti együttműködésre és diffe-

renciálódásra jó példa a 2003-ben ala-
kult Eudoxia Táncszínházból kialakult 
Eudoxia Színház, melynek része a Soleil 
Ballet is. Eddig kilenc opera és dalesten 
túl lévő Eudoxia Operaszínpad mellett 
a szervezet tagja szintén a negyedik be-
mutatóján is túl lévő amatőr bronz foko-
zattal minősített Korhinta Színház, vala-
mint a Könyvtár Színpad Mimi Színház 
is. Fontos külön kiemelni, hogy a tánc-
színháznak mára már saját nevelésű bá-
zisa alakult ki, a Petit Soleil Balettiskola, 
amely nyolc évfolyam alatt három kor-
csoportban négy osztályos képzési szint-
re fejlődött az évek során.

Az alapítvány művészetpártoló tevé-
kenységével összefüggésben elengedhe-
tet len az Árpád- és a Trianon emlék-
mű megvalósításában való közreműkö-
dés, illetve a helyi ügyek támogatása is, 
példának okáért a Dunakeszi-Fóti Nyá-
ri Szabadegyetem, a Szent Erzsébet Óvo-
da vagy az alagi hősök kopjafájának fel-
állítása is.

Az a nagyszerű az alapítvány életében, 
hogy az eddig megemlített tevékenységek 
úgy tudnak bővülni, hogy a határon túli 
magyarokkal kapcsolatos „Csillagjárók a 
határon túli magyarokért" egyre szélese-
dő program megvalósulásának nem sza-
bott határt.

Legindi Tímea

25	éves	az	Eudoxia	20	
Hogy	az	ifjaink	a	kultúra	nemesei	legyenek

Az eudoxiA 20 AlAPítványról már sokAt hAllhAttAk A dunAkeszin 
élők, ám csAk kevesen ismerik tevékenységeit, céljAit. számomrA 
is rengeteg Új információvAl készült jámbor jános Az AlAPító. 
többek között Azt is megtudtAm, hogy Az idén kerek évfordulóját 
ünnePlő szervezet Pontos neve: eudoxiA 20 irodAlom-, tudomány- 
és művészetPártoló és csAládsegítő AlAPítvány.



– Azt kapta az X-Faktorban 
való szerepléstől, amit re-
mélt azon a napon, amikor 
belevágott élete eddigi leg-
nagyobb kalandjába?

Kováts Vera: – Nem, annál 
sokkal, de sokkal többet kap-
tam. Még mindig hihetetlen 
számomra, hogy meddig ju-
tottam. Mindenkinek csak 
köszönettel tartozom, aki se-
gített abban, hogy idáig eljus-
sak, mert egyedül erre nem 
lettem volna képes.

– Milyen célt tűzött ki 
maga elé, mielőtt először ki-
állt a négy mentor elé éne-
kelni?

– Folyamatosan változ-
tak a céljaim. Az első adások 
alatt mindig csak egy lépéssel 
szerettem volna továbbjut-
ni. Amikor bekerültem a 12-
es döntőbe, akkor azt hittem, 
nincs annál csodálatosabb. 
Aztán rájöttem, hogy van, és 
minél tovább maradtam ver-
senyben, a végén már egyál-
talán nem akartam kiesni. 
Amikor a legjobb hat tagja 
lettem, a célom a legjobb há-
rom volt. Ha ez teljesült vol-
na, akkor minden álmom tel-
jesült volna.

– Miért? Most csalódott?
– Nem, ugyanis nem azt 

sajnálom, hogy kiestem, vagy 
nem kerültem be a legjobb 
háromba, hanem azt, hogy 
már nem énekelhetek el több 
dalt azon a színpadon, úgy, 
mint eddig. De egyáltalán 
nem úgy fogom fel, hogy ki-
estem, hanem úgy, hogy több 
ezer jelentkező közül végül 
az ötödik lettem.

– Nagyon nehéz volt az a 
bizonyos párbaj?

– Igen, és nemcsak énekes-
ként, hanem lelkileg is. Ger-

gő közel áll hozzám, ráadásul 
egy nagyon jó énekes. Nem 
véletlen az, hogy kettőnk kö-
zött a mentorok sem tudtak 
dönteni.

– Ugyanaz a bájos kis 16 
éves tini maradt, mint ami-
lyen az X-Faktor előtt volt?

– Nem. Úgy érzem, a mű-
sor alatt felnőttem. Céltu-
datosabb vagyok a feladatok 
megoldásában, megkomo-
lyodtam. Egy komoly tiné-
dzsernek érzem magam, aki 
túllépett élete legutolsó sza-
kaszán.

– Sokan már Önben lát-
ják az ország legújabb 
tinisztárját…

– Nem érzem magam sztár-
nak attól, hogy több héten 
keresztül a televízióban sze-
repelhettem. Nem tagadom, 
hogy nagyon jól esik az em-
berek szeretete, de tisztában 
vagyok azzal, rengeteget kell 
még ahhoz dolgoznom, hogy 
tinisztár váljon belőlem.

– Mit jelent a lelkének, 
hogy Dunakeszi abszolút Ön 
mellett áll?

– Dunakeszi a szülőváros-
om, és fantasztikus, hogy a 
településen ennyire szeret-
nek. A közösségi oldalamra 
is csak biztató szavak érkez-
tek, sosem bántott vagy bírált 
senki.

– Mit tervez az elkövetke-
zendő hetekre?

– Egyelőre megpróbálom 
kipihenni magam, majd visz-
szamegyek az iskolába, és há-
rom dolog lesz számomra a 
legfontosabb. A tanulás, a ta-
nulás és a tanulás. Egy biztos, 
az osztálytársaim már na-
gyon várnak.

- molnár -
Forrás: RTL Klub

Kováts Vera	nem	úgy	érzi,	hogy	kiesett	az									-Faktorból,	 
hanem	több	ezer	jelentkező	közül	az	ötödik	lett

Egy	komoly	tinédzser	vallomása
A dunAkAnyAr hAngjA tehetségkutAtó megnyerését követően immár  
Az ország legnéPszerűbb műsorábAn, Az x-fAktorbAn is meghódítottA  
bájávAl, mosolyávAl és csodálAtos hAngjávAl Az embereket.  
kováts verA immár felnőtt, céltudAtosAbb lett, mint A műsorbAn vAló 
szerePlése előtt. hogy is hívtA sAját mAgát? egy komoly tinédzsernek…

Exkluzív



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

A	Dunakeszi	Programiroda	 
DECEMBErI programajánlata

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

Uzsonna, egymás megajándékozása

December 14. szerda 19 óra
A tudás szerdája:

A Teremtés koronája I.
Takács Zoltán előadása

Belépő: 700.-Ft

December 16. péntek 18 óra
Városi Karácsonyi Hangverseny

December 17. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Kényes egyensúly
Belépő: 1.000.-Ft

December 28. szerda 12 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Elő-szilveszter, batyus bál

December 28. szerda 19 óra
Uray György Színház:

Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft

December 29. csütörtök 19 óra
A Kárpátia Zenekar koncertje

DECEMbERI  
prOGrAMAjánlójA

VOKE józsef Attila 
Művelődési Központ

városi karácsonyi hangverseny

időpont: 2011. december 16. péntek  
18:00 óra
A VOKE József Attila 
Művelődési Központ 
és Bárdos Lajos Általá
nos Iskola 30. alkalom
mal rendezi hagyomá
nyos karácsonyi hang
versenyét. A hangversenyen a város és az isko
lák kórusai, hangszeres csoportjai szerepelnek. 
A felcsendült művek a karácsonyvárás meghitt 
hangulatát idézik. 
Szeretettel vár minden érdeklődőt a rende-
zőség.
Helyszín: 2120 Dunakeszi, állomás sétány 17.

uray györgy színház:  
edward Albee: kényes egyensúly

Időpont: 2011. december 17. szombat  
19:00 óra
Családban élünk. Én szeretlek téged, te szere
ted őt,ő szeret engem, mi szeretjük a baráta
inkat, ők is minket, egyszóval mindenki szere
ti egymást. Talán lehetséges ebben az alig el
viselhető világban. De hát hogyan is? Ki és kit? 
És miért is? Hol a határ, ahol már nem várha
tunk, kérhetünk semmit.
Szereplők: Rottenhoffer Attila, Hudacsek éva, 
Kaszás Villő, Babják Annamária, Nagy Miklós, 
Uray zsuzsanna, Nagy Endre
Rendező: Uray zsuzsanna
Belépő: 1000.-Ft
Helyszín: 2120 Dunakeszi, állomás sétány 17.

A radnóti Diákszínpad előadása
Szurdi Miklós - Szomor György -  
valla Attila: Diótörő és Egérkirály

Előadások: 2011. december 12., 13., 15., 17., 
18., 20., 21. 19:00-kor, december 14., 19.  
17:00-kor, december 16. 16:00-kor
Szereplők: Hojtsy Gá-
bor, Boczkó Gabri-
ella, Oberczián Kin-
ga, Karlbauer Bá-
lint/ Kátai Boldi-
zsár, Kukusik éva, 
csányi lászló, juhász 
Előd, Havas Nóra, Ko-
vács Alíz, Urbán And-
rás, lutter András, Magyar Mónika, Balogh 
Regina,Bréda Bianka, Balogh Regina, csuto-
ra Eszter, leszkovszki Emma,Dölle Dóra, Greff 
Dóra, Dorogi Dániel, Nagy Márton, Soós And-
rás, Gera Domonkos, zsiga Tibor, Blázer Ben-
ce, Herczeg Máté, leszkovszki Anna, Máday 
csilla, Fejér Gábor, császár Péter.
Rendező - lengyel István
zenei rendező - Dónusz Katalin, Székely István

Koreográfusok - császár Emese, Kálmán And-
rea, Máday csilla, Petróczi Andrea
jelmez - Deák Varga Kinga, Mészáros Apolka, 
Szegedi Margit
Hangtechnika - Kukusik Péter, Sass csaba
Fénytechnika - Kolcsár Gergely, Nagy Dániel, 
Szombati Szilárd

Támogatójegyek: Felnőtt: 1000 Ft, 
Diák/ Gyerek: 800 Ft
20 fő feletti iskoláscsoportoknak 500 Ft/ fő, 
kísérőtanároknak ingyenes.
Információ: lengyel István (06-27/342-212)
Helyszín: 2120 Dunakeszi,  
Bazsanth vince utca 10.

Uray György Színház:  
Hans Sachs: Bolondtalanítás

Időpont: 2011. december 28.  
szerda 19:00 óra
Etikailag szétesett világunk már nem tartal
maz olyan morális tartalmakat, s azoknak akár 
csak felismeréséhez , avagy életvitellé váltott 
gyakorlatához vezető stratégiákat, amely a ko
rábbi évezredekben a Tízparancsolatban vagy 
más forrásokban evidensen rendelkezésre állt. 
Sachs moralitásaiban és vásári komédiáiban a 
soha el nem évülő emberi esendőségeket, gyar
lóságokat veszi górcső alá, s mindezt a komé
dia eszközével. Egy-egy komédia egy-egy em
beri tulajdonság görbe, de szeretetreméltó tük
re. A figurákon - azaz önmagunkon - nevetve 
remélhetőleg meg is tisztulhatunk a mondott 
tulajdonságtól, de annak negatív volta minden
képp nyomot hagy a nézőben.
Szeretnénk az előadással kacagó megtisztu-
lást hozni (a legkisebbeket kivéve) valameny-
nyi korosztály számára.
Szereplők: Nagy Miklós, Nagy Domon-
kos, Nagy Endre, Bezdán józsef, Eszenyi Imre, 
Rottenhoffer Attila, Varga Szemes lászló, 
ádám Barbara, Hudacsek éva, ádám Barba-
ra és Molnár Brigitta, Bodnár zsuzsa,  
Babják Annamária
Rendező: Uray zsuzsanna

kárpátia koncert

Időpont: 2011. december 29. csütörtök 
Már évek óta rendszeres fellépő a VOKE jó-
zsef Attila Művelődési Központban az év utol-
só hónapjában a Kárpátia zenekar. A 2003-
ban alakult, eddig 7 nagylemezt kiadó együt-
tes talán a legnépszerűbb, de mindenképpen 
a legismertebb 
nemzeti rockot 
játszó zenekar 
napjainkban.
Helyszín: 2120 
Dunakeszi, állo-
más sétány 17.
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tisztelt olvAsóink! lAPunk szerkesztősége elhAtároztA, hogy olvAsóink munkAviszonnyAl kAP-
csolAtos ProblémáinAk megoldásárA szAkértő támogAtást kíván nyÚjtAni jelen rovAt sorAibAn. 
ennek érdekében Az olvAsói igények szerint dr. németh gábor ügyvéd, munkAügyi szAkjogász 
válAszoljA meg meghAtározott temAtikA AlAPján A tisztelt olvAsóink leveleit.

OlVasói Kérdés:
Elhelyezkedtem dolgoz-
ni egy közismert mun-
káltatónál - nevet in-

kább nem mondanék -, ahol a 
megállapodásunk ellenére mun-
kabért az első három munkavi-
szonyban töltött hónapban egy-
általán nem kaptam. Vártam a 
munkabérre, míg ez idő alatt a 
próbaidőm is lejárt. Jól tudom, 
hogy ezt követően már a munka-
viszonyomat csak rendes felmon-
dással szüntethetem meg?

T. Olvasó! A munkáltató véle-
ményem szerint kihasználta azt, 
hogy a munkaerőpiacon bor-
zasztóan nehéz napjainkban el-
helyezkedni, ezért teljességgel 
jogszerűtlenül nem fizette ha-
táridőben a munkabérét próba-
időben. Sajnos jellemző – kivált-
képp a kiskereskedelemben, ven-
déglátóiparban dolgozó mun-
kavállalókra -, hogy a próbaidő 

alatt nem fizetnek munkabért 
számukra. Megvizsgálja a mun-
káltató, hogy a munkavállaló ké-
pességei megfelelőek, illetve ho-
gyan reagálnak a munkaviszony 
esetén felmerülő esetleges prob-
lémákra (pl. munkabér határ-
idős megfizetésének elmaradá-
sa). Ennek eltelte után viszont 
nem lesz lehetősége már a jogsze-
rű felmondásra, indoklás nélkül, 
amely a próbaidőhöz kapcsoló-
dik, hanem kénytelen lesz egyéb 
munkajogviszony megszünteté-
si módot választani. Szerencsére 
a hatályos Munka törvényköny-
ve nemcsak a rendes felmondást, 
hanem a rendkívüli felmondás 
lehetőségét is biztosítja a T. Olva-
só részére. A munkabér megfize-
tésének elmaradása éppen meg-
felelő rendkívüli felmondási in-
dok. Persze ezt követően még 
nyitott kérdés az is, hogy a mun-
kabért ténylegesen mikor kapja 
meg. Ha ez nem az utolsó mun-

kában töltött nap és a munkálta-
tója nem akar fizetni, akkor csak 
peres eljárás keretében tudja ér-
vényesíteni követelését.

OlVasói Kérdés:
A munkáltatómnál 
m u n k a j o g v i s z o n y -
ban foglalkoztattak, a 

munkáltató kötelezett arra, hogy 
a munkába állás előtt tréningen 
vegyek részt, amely a munkakör 
betöltéséhez szükséges. A tan-
folyamot már korábban a mun-
káltatónál dolgozó munkaválla-
lók tartották, semmilyen költsé-
ge nem volt. 

Alkalmazási feltétel volt en-
nek a „tanfolyamnak” az elvég-
zése. Próbaidőben megszüntet-
tem a munkáltatómnál a mun-
kaviszonyomat, jobb munka-
helyet találtam, viszont kérte a 
tandíjat a munkáltató és ezt le is 
vonta a munkabéremből. Megte-
hette ezt?

T. Olvasó! Amennyiben a felek a 
munkaszerződés megkötésekor 
külön megállapodásban nem ren-
dezték a tanulmányi jogviszonyt, 
nem kötöttek tanulmányi szerző-
dést, akkor a képzés költségeit a 
munkáltatónak kell állnia. Nem 
fordulhat elő, hogy a tanfolyam 
elvégzése előtt nem ismert felté-
telek alapján a munkajogviszony 
megszűnésekor a munkába állás 
költségeit a munkáltató megfizet-
teti a munkavállalóval. A mun-
kabéréből történt letiltás, melyet 
a munkáltató egyoldalúan alkal-
maz nem járható út, végrehajtha-
tó határozat vagy a felek megál-
lapodása szükséges a munkabér-
ből történő levonáshoz. Próbáljon 
megegyezni a munkáltatóval, ad-
jon rövid határidőt részére, majd 
a teljesítésének elmaradása esetén 
mindenképpen forduljon munka-
ügyi bírósághoz. A követelését az 
elévülési időn belül érvényesítheti 
a munkáltatóval szemben.

Mun ka j o g
a gyakorlatban

DR. NéMETH GÁbOR ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata (2120 DUNAKESzI, BAjcSy-zSIlINSzKy U. 1.)

2-6 éves korig

Angol nyelvoktatás

5.000 Ft/hó

70/328-47-24 www.didiandpolly.hu

zenés, játékos foglalkozás
sok mozgással

Minél korábban kezdi el gyereke,
annál természetesebb a
nyelvelsajátítás folyamata!

hulladékszállítás, 
szelektív 

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

KonténereS SzállítáS, 
egyéb fuvar  

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

• Fax: 06-27-341-045
e-mail:  

kozuzem@kozuzem.hu

FűtŐMű
2120 Dunakeszi, tallér u. 1.

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

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

e-mail:  
termidor@termidor.hu

Környezetbarát energia 
a lakosság szolgálatában! 

FRÉDIKEVILL 
ÁRUHÁZ

Nyitva: H-P: 8-18h, SZo: 8-13h

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

5000-10000 Ft-os  
váSárláSi uTalváNy kapható

Költöztetés,  
mindennemű 

árufuvarozás, 
autószállítás  

és mentés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Duguláselhárítás, 
csatornák, 

lefolyók tisztítása 
garanciával, tisztán, 

bontás nélkül.

tel.: 06-20-269-6993
Kisebb vízszerelési munkák.

Fix áraKon 2 órán belül.



A
z ünnepélyes záró 
rendezvényre novem-
ber 30-án került sor a 
művelődési központ-

ban. A megjelenteket – köz-
tük Dióssi Csaba polgármes-
tert, országgyűlési képviselőt 
– Palásti Béla intézményigaz-
gató köszöntötte. 

– Bár az önkormányzat 
közvetlenül nem kapcsoló-
dott a megvalósult projekt-
hez, ám mivel a mi városunk-
ban zajlott, azt gondolom, jó 
érzés együtt örülni a műve-
lődési központ sikerének – 
mondta köszöntőjében a pol-
gármester. Majd így folytat-
ta: – A városvezetésnek is az a 
célja, hogy élhető település le-
gyen Dunakeszi, de azok a kö-
telező önkormányzati felada-
tok, melyeket a törvény előír a 
lakosság érdekében, jó dolog, 
de kevesek terveink megvaló-
sításához. Ehhez nagyon sok 
másra is szükség van.

– Nagyon fontos, hogy kap-
junk „kívülről” is segítséget. 
Örvendetes, hogy városunk-
ban élénk a társadalmi élet, 
sok civil szervezet, intézmény 
segíti a fejlődést. Természete-
sen ide tartozik a művelődési 
központ, ahol most együtt üd-
vözölhetjük a pályázat sikeres 
lezárását.

Elismeréssel szólt az intéz-
mény ezzel kapcsolatos mun-
kájáról, ami jelentős plusz le-
terheltséggel is járt. Hangsú-
lyozta, hogy nagyon fontos a 
családok zökkenőmentes éle-

te, de ha például az egyik ke-
reső kiesik, az óriási problé-
mákat okoz. Ebben jelentett 
segítséget ez az akkreditáció, 
amivel sokaknak nyújtottak 
segítséget az átképzésekkel, az 
újrakezdési lehetőségekkel.  

– A pályázattal az volt a 
célunk, hogy a kistérség-
ben olyan embereket szólít-
sunk meg, akiknek ténylege-

sen megváltozott a munka-
képessége, vagy éppen meg-
szűnt a munkalehetősége és 
másfelé szeretett volna elin-
dulni – mondta Palásti Béla. 
– A művelődési intézmények 
sokfelé próbálkoznak hason-
lókkal, és ezzel megújult ar-
culatot teremtenek önmaguk-
nak. Az oktatás nagyon nehe-
zen került be a közművelődés 
egészébe, de ma már evidens, 
hogy helye, szerepe van az in-
tézmények munkájában. A ki-
lencvenes évektől elkezdődött 
az a folyamat, melynek ered-

ménye tevékenységük kiszéle-
sedése, és ennek eklatáns pél-
dája a TÁMOP program be-
kerülése a mi munkánkba. 

Munkatársaimnak sok 
plusz feladatot jelentett a pro-
jekt megvalósítása. A prog-
ram egyfajta szolgáltatás volt, 
mellyel nehéz helyzetbe került 
családokon igyekeztünk segí-
teni. A pályázattal lehetősé-

get kaptunk arra is, hogy a jö-
vőben a régióban egyetlen fel-
nőttképzési intézményként 
folytathatjuk ez irányú tevé-
kenységünket és minden le-
hetőséget felhasználunk a te-
matika folyamatos bővítésére.

Végezetül az igazgató meg-
köszönte a munkát Latinovics 
Zoltán projektmenedzser-
nek, Molnárné Zólyomi Juli-
anna művelődésszervezőnek, 
aki szintén sokat tett a sike-
rért s nem utolsó sorban Ceg-
lédi Gabriella és Vörös István 
művelődésszervezőknek, akik 

időről időre segítséget adtak 
az eredmények megvalósulá-
sához.

A program 18 hónapja 
alatt hatféle akkreditált kép-
zés valósult meg, tájékoztat-
ta a megjelenteket és a saj-
tót Latinovics Zoltán. A fel-
nőttképzési szakemberképzés 
mellett volt internet felhasz-
nálói és elektronikai ügyin-
tézési oktatás, családi napkö-
zi működtetői képzés, uniós 
foglalkoztatási ismeretek és 
forrásteremtés témakör, szá-
mítástechnikai képzés, vala-
mint kompetencia és készség-
fejlesztő tréning. Mindezeket 
az ismereteket több mint szá-
zan, többségében Dunakeszin 
élők sajátították el, hátrányos 
helyzetűek, pályakezdők, 
gyermeküket egyedül neve-
lők, munkanélküliek, a szá-
mítástechnikai képzést pe-
dig kifejezetten megváltozott 
munkaképességűeknek szer-
vezték. Emellett ingyenes ál-
láskeresési, pályaorientációs 
és korrekciós tanácsadást, va-
lamint előzetes tudásfelmérést 
is szolgáltattak. A tanfolya-
mokat több évtizedes gyakor-
lattal rendelkező oktatók ve-
zették. A pályázat arra is lehe-
tőséget teremtett, hogy kiala-
kíthattak egy minden igényt 
kielégítő, klimatizált, 20+1 
számítógépes munkahellyel 
felszerelt oktató bázist.

Katona M. István  
Fotó: A szerző és  

Latinovics Zoltán felvételei

Eredményes	felnőttképzési	 
program	a	voke-ban

lezárult Az Új mAgyArország fejlesztési 
terv társAdAlmi megÚjulás oPerAtív 
ProgrAm (támoP) támogAtási rendsze-
rében elnyert „felnőttkéPzési Prog-
rAmok A voke józsef AttilA művelődési 
közPontbAn” című PályázAt végrehAjtá-
sA A művelődési intézményben, Amely 
Az „éPítő közösségek” közművelődési 
intézmények élethosszig tArtó tAnulá-
sért felAdAtkörön belül, A „ProgrAm A 
közművelődési intézményrendszer fel-
nőttkéPzési kAPAcitásánAk bővítésére” 
című felhívás keretében vAlósult meg 
28.914.550 forint támogAtásból.
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Képes téli barangoló
SKócIA

bArAngoló Az eu tAgországAibAn címmel Az idén bemutA-
tott néhány ország téli kéPeivel kívánok olvAsóinknAk 
boldog ünnePeket! A szerk.

FRANcIAORSzáG

FINNORSzáG

HOllANDIA

ANGlIA



tAvAly ősszel Az Új önkormányzAt megAlAkulásA után jelentős változás kö-
vetkezett be csomA AttilA szAkmAi életében. A kölcsey ferenc városi könyvtár 
igAzgAtó-helyettesét korábbAn mindenki Úgy ismerte, mint A város egyik jeles 
helytörténészét, Aki AzonbAn egy jelentős váltássAl, A tudományos kutAtó mun-
káját egy éve felcserélte Az ÚjonnAn AlAkult városi ProgrAmirodA irányításá-
rA. A meglePő szAkmAi döntés hátteréről és A városházán eltölt egy év tAPAsz-
tAlAtAiról kérdeztük A fiAtAl szAkembert. 

– Természetes emberi tulajdonság, hogy 
mindig új kihívásokat keresve egyre na-
gyobb teljesítményre próbáljuk sarkallni 
magunkat. Szerencsére városunkban szá-
mos olyan példával találkozhattam, ame-
lyek új erőt adva arra inspirálnak, hogy a 
munkámban próbáljak még jobban teljesí-
teni, egyre többet letenni a közösség aszta-
lára. Így voltam ezzel az elmúlt években is, 
amikor könyvtárosként a legnagyobb szak-
mai alázattal, Dunakeszi iránti rajongással 
kutattam és dolgoztam fel a település hely-
történetét. 

– Éppen ezért volt sokak számára meg-
lepő a szakmai pályamódosítás. Mi moti-
válta döntésében?

– Az új megismerésének izgalma, a kihí-
vás és a feladat nagysága. Aki egy kicsit is 
jártás a témában az jól tudja, hogy a hely-
történeti kutatás „csak” egy speciális szele-
te a város életének. Nagyon fontos a múl-
tunk feltárása, őseink által létrehozott ér-
tékek bemutatása, hagyományaink ápolása, 
ám ez bármennyire is kezd évről évre kitel-
jesedni mégis csak egy szűken vett szakmai 
terület. Mondhatnám azt is, hogy – ami-
kor tavaly ősszel a polgármester úr felkért 
az alakuló Városi Programiroda vezetésére 
– egy jól behatárolható szűk szakmai terü-
letről átléptem egy lüktető, sok új kihívást 
jelentő, széles spektrumot érintő pályára. A 
Programiroda tevékenységében koncentrál-
tan van jelen az egész város kulturális, köz-
művelődési, sportélete, a civil közösségek és 
egyesületek tevékenysége. Sőt még olyan te-
rületet is érint – mint a városmarketing, a 
városimázs kialakítása – aminek eddig nem 
volt gazdája. Mind-mind sok szép és izgal-
mas feladat, aminek sikeres megoldása ér-
dekében örömmel vállaltam a kihívást. Bár 
megjegyzem, hogy nem teljesen ismeretlen 
a terület, hiszen a könyvtári munka, a köz-
művelődés a kultúra meghatározó része. 
Ugyanabban a kulturális mezőben mozgok, 
ezért a feladat szépsége és izgalma sarkallt a 
felkérés elfogadására. 

– Egy év tükrében hogyan ítéli meg dön-
tését? Magánemberként és szakemberként 
egyaránt jól választott? 

– Kicsit fáj a szívem, hogy a helytörté-
neti munka most némileg „háttérbe” szo-
rul. A Programiroda irányítása és a család 
mellett szabadidőmben azonban tovább-
ra is igyekszem hódolni a tudományos té-
májú munkáknak. Idén még részt vettem 
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár nagy je-

lentőségű TÁMOP projektjében, melynek 
keretében helytörténeti adatbázisokat épí-
tettünk. Én a szobrokat, emléktáblákat, 
műemlékeket dokumentáltam kiegészítő 
ismertető szöveggel és képekkel. Nagyon 
kedves számomra ez a terület. Így vagyok 
a Szemle szerkesztésével is, de a szerkesz-
tési munka oroszlánrészét már könyvtáros 
kollégám, Lőrincz Róbert végzi. Összefog-
lalva nem volt könnyű év, hiszen ifjú férj-
ként a kispapai feladatokból is igyekeztem 
kivenni a részemet. De örömmel mondha-
tom, nem bántam meg döntésemet.

– Ön szerint, a Programiroda mennyire 
tudta e rövid idő alatt beváltani a hozzá-
fűzött reményeket?

– Úgy ítélem meg, – amit a lakossági visz-
szajelzések is megerősítenek – hogy a Prog-
ramiroda célkitűzései és tevékenysége mind 
szélesebb körben válik ismertté és elfogadot-
tá. Meggyőződésem, hogy bíztató lépeseket 
tettünk Dunakeszi markáns, önálló és von-
zó arculatának kialakítása irányába. De az 
elképzelt kép kiteljesedéséhez időre és ren-
geteg munkára van szükség. Okosan meg-
tervezett és profin kivitelezett munkára. 
Dunakeszin rendkívül gazdag a kulturális és 
sportélet, aktívak a helyi közösségek, színes 
és tartalmas az oktatási intézményeink tevé-
kenysége. Ezt a vonzó és sokszínű kínálatot 
gyűjti csokorba a Programiroda, melyet ha-
vonta közlünk a Dunakeszi Polgár hasábja-

in, a városi honlapon, a Facebook-on, és saját 
levelezőlistánkon pedig napi rendszeresség-
gel tájékoztatjuk a lakosságot. Kultúrnegyed 
című kiadványunkat pedig stílszerűen ne-
gyedévente jelentetjük meg, melyben kö-
zöljük a következő három hónapban meg-
valósuló programokat, rendezvényeket. Ez 
rendkívül nagy előrelépés, hiszen a csalá-
dok, az érdeklődők több hétre tervezhetik 
programjaikat. Jó érzéssel mondhatom – s 
ezt nap, mint nap megerősítik a város pol-
gárai – hogy a Programiroda tevékenysége 
nagyon kedvező fogadtatásra talált. A leg-
nagyobb rendezvényünk, a Dunakeszi Feszt 
pedig minden várakozást felülmúlt. Összes-
ségében elégedett vagyok az első évben vég-
zett munkával, a fiatal és lelkes csapat sze-
rintem jól teljesített. Tevékenységünk során 
– mint a szolgáltató város egyik fogaskere-
ke – igyekszünk maradéktalanul megfelelni 
a lakosság elvárásainak. Munkánkkal sze-
retnénk hozzájárulni, hogy Dunakeszi va-
lamennyi polgára ne csak lakóhelyének, ha-
nem otthonának érezze a várost. 

– Köszönjük a beszélgetést, sokrétű tevé-
kenységükhöz további sikert kívánunk!

– Mi köszönjük a lehetőségét és a jókí-
vánságot! Engedje meg, hogy a Dunakeszi 
Polgár hasábjain keresztül is örömteli bol-
dog ünnepeket kívánjak a város valameny-
nyi lakójának!

Vetési Imre

Interjú	Csoma	Attilával,	az	egyéves	Programiroda	vezetőjével

SIKErrEL	PároSULó	VáLToZáS

A programiroda munkatársai: Csoma Attila,
kovácsné Utsek tímea, juhász ádám és kurucz péter
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– Megnyugtatom: nem! Való igaz, a 
különböző szívbetegségek bekövetkezé-
sét valószínűsíthetik különböző rizikó-
tényezők, de a szexualitás nem sorolható 
ide. Természetes, hogy akkor, amikor va-
lakinek egy súlyos betegsége van, akkor a 
„szexuális étvágya” is csökken, de mind-
ez a helyzete stabilizálódásával, rendező-
désével visszaáll az alaphelyzetbe. A szex 
fontos része életünknek, bizonyos beteg-
ségeknél azok kezelésére kapott gyógy-
szerek sajnos ennek igényét csökkenthe-
tik, vagy zavarokat is okozhatnak. Éppen 
ezért szerencsés lenne, ha erről a témáról 
is őszintén tudnának beszélni a betegek 
az orvosukkal. A különböző félelmek, hi-
edelmek, vagy a beteg-beteg közötti ta-
pasztalatátadás kétségtelen, okozhatnak 
– nem ritkán megalapozott – nyugtalan-
ságot, de épp az orvos az, aki a betege ál-
lapotának (benne a lelkiállapotának) is-
meretében adhat megfelelő tanácsot, 
vagy tud változtatni az addigi terápián. 

– Tudná példával alátámasztani az 
elmondottakat?

–  Enyhe-közepes fizikai aktivitási 
egyenértéket – úgynevezett metabolikus 
egységet (METS) – számítanak egy nor-
mális szexuális együttlétre. Ez az adott 
skálán 3,3 értékű. Ugyanennyit igényel 
például egy nagyobb helyiség felmosá-
sa hagyományos eszközökkel. Ha a ter-
heléses EKG vizsgálat során a beteget 4 
– 5 METS értékig lehet terhelni, és nem 
lép fel szívritmuszavar, oxigénhiány jele, 
vagy vérnyomásesés, akkor a beteg nyu-
godtan élhet szexuális életet. Akkor vi-
szont nem ajánlott, ha nem stabil, beállí-
tatlan koszorúér görcs, a szívelégtelenség 
súlyos foka, vagy szintén súlyos billentyű 
elégtelenség áll fenn – de mint korábban 
írtam, ilyenkor eszébe sem jut ez a beteg-

szívünkkel is szeretünk
huszonöt éve vagyunk boldog pár, kapcsolatunk nem csak lelkileg, de testileg is kiegyensúlyozott volt.  másfél hete 
azonban férjemet infarktus érte, ugyan már – hála orvosainak – jobban van, de úgy hallottuk, a korábbi szexuális 
együttléteinknek ezzel vége, hiszen a szex olyan módon megviseli a szívet, hogy újabb infarktust kockáztatunk ezzel – 
írta egy olvasónk. valóban így van ez? – kérdezzük a dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját,  
Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

nek. A rendszeres szexuális aktivitás iga-
zából még a fizikai kondíciót is javítja, 
ami a szív és érrendszeri panaszok meg-
előzése szempontjából is javallott lehet. 
Mindezen túl ennek pozitív lelki hatá-
sát, hangulatkiegyensúlyozó, javító vol-
tát aligha kell bizonyítanom.  Még azok 
számára sem tiltott, akiknek valamilyen 
enyhe szívbetegsége, (megfelelően kezelt) 
magas vérnyomása, enyhe billentyű be-
tegsége vagy éppen szintén enyhe koszo-
rúér problémája van. 

– Lehet-e határt kijelölni az egészséges 
szexualitásnak ? 

– Aki megpróbálja, eleve kudarcot vall. 
A különböző szívbetegségekkel küszkö-

dő 50-60 éves férfiak között vetődik fel 
gyakrabban a szívbetegség és a szexuális 
aktivitás kérdése. A dolog azonban csaló-
ka. Tudjuk, hogy igazán nagy különbség 
a férfiak és nők között a szívbetegségek 
terén nincs. Feltehető, hogy mindez nem 
csupán a férfiakat, de a nőket is érintő és 
érdeklő probléma lehet. Tud olyan pél-
dát is a szakirodalom, amikor 80 év felet-
ti hölgyekről derült ki, hogy élnek rend-
szeres szexuális életet. Ilyenkor kettős di-
lemma is felmerülhet: részben, hogy a ke-
zelt és stabilizált szívproblémája mellett, 
másrészt az ő korában szabad-e így élni? 
Úgy vélem, ha megvan hozzá a partner is, 
feltétlen.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon is megta-
lálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi doppler 
vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. dunakeszin a szakren-
delő ii. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden 17.00-18.30-ig, pénteken 16.00-18.30-ig történnek 
a felnőtt szakvizsgálatok.  Gyermekkardiológiai szakrendelésre is a fenti telefonszámon  lehetséges a beje-
lentkezés.

fót, Balassa u. 68.  tel.: +36-20/551-9557
nyitva: H-P: 10-18h, szo: 9-13h 

- új és használt kerékpárok 
- felszerelések
- kerékpár kölcsönzés
- sílécek, bakancsok stb.  
árusítása

kerékpárüzlet és szerviz 

síszerviz 
csiszolás, waxolás,  
élezés, síkölcsönzés
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akció!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

MoSáS, VEgYTiSZTíTáS, SZőNYEgTiSZTíTáS-jaVíTáS
www.angyalmosoda.hu

Dunakeszi, Tábor u. 4. Tel.: +36-30/2533-099, +36-30/380-4163

- SZőNYEgTiSZTíTáS  1090 ft/m2-től 
- SÖTÉTíTőfüggÖNY TiSZTíTáS  860 ft/kg-tól 

- iNg MoSVa, VaSalVa  460 ft/db

Dunakeszi Város Önkormányzata árverés útján 
hasznosítani (értékesíteni, bérbe adni)  

kívánja az alábbi ingatlanát:

Az ingatlan adatai:
címe: 2120 Dunakeszi, Állomás stny. 12. szám • hrsz-a: 5061/1 hrsz., 
területe: 2639 m2 • művelési ága: „kivett iskola" • az épület bruttó 
alapterülete: 1392 m2

Értékesítési induló ár: nettó 104.400.000 Ft. 
Bérbeadási induló ár: 400,- Ft/m2/hó

Az árverés időpontja:  2011. december 21. szerda  10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal fszt-i tanácsterem (Dunakeszi, Fő út 25.)

Árverésen való részvétel feltételei: 
Az árverésen személyesen vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet részt venni.
Az árverésen az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi személy 
esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdemlően igazolta, gazdasági 
társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta.

Az eljáráson való részvétel további feltétele a pályázati felhívásban 
foglalt feltételek teljes körű elfogadása a licitáló személy részéről.

Az ingatlan megtekintése: 2011. december 19-én 10 óra
A vételi, hasznosítási  szándék előzetes írásos bejelentésének 

határideje: 2011. december 20-án  15.00 óra
A részletes árverési anyag a Polgármesteri Hivatal  

18. és 19. szobájában vehető át.

Tájékoztatás: 06-27/542-803, 06-27/542-832

Magyar Köztársaság 2011. évi 
országos junior és ifjúsági baj-
nokságon az ifjúsági korosz-
tályban, a fiú nyolc próba csa-
pata 52 induló között a DVSE 
négy versenyzője indult és az 
első 12 helyen végzett, legjob-
ban Rády Zoltán szerepelt 4. 
helyével. 
Csapatban: 2. helyen végeztek 
(Rády Zoltán, Molnár Gergely, 
Bundy Gergely összeállításban). 
2011. évi serdülő országos baj-
nokságon Szilvás Bence távol-
ugrásban és hármas ugrásban 
aranyérmet szerzett, Mundi 
György súlylökésben harmadik 
lett. 
SVK-czE-cRO-SlO-HUN  U 16 
évesek válogatott viadalát 
Nyitrán rendezték meg. Szilvás 

Bence távolugrásban aranyér-
met szerzett.
Országos serdülő ügyességi és 
gátfutó csapatbajnokságban 
is helyt álltak a Dunakeszi Vas-
utas versenyzői. 
Serdülő fiúcsapat: távolugrók 
2, hármas ugrók 3., 100 méte-
res gátfutók pedig a 4. helyet 
hozták el. 
Serdülő lánycsapat: kalapács-
vető 2., magasugró 4. helyen 
végzett.
junior fiú csapat: első helyet 
hozták el 110 m-es és 400 m-es 
gátfutásban, a hármas ugrók 7. 
helyen végeztek. 
junior lánycsapat: kalapácsve-
tésben 2., 100 gátfutásban 5., 
400 gátfutásban 7., hármas ug-
rásban 7. lett.

AtlétikA lAbdArúgás

sAkk

SPORTEREDMéNyEK

Szilvás	Bence	nemzetközi	sikere
A vAsutAs Atléták évek ótA rendszeresen 
szállítják A jobbnál jobb eredményeket, 
így tettek 2011 őszén is. 

• Veszélyes fák kivágása alpin  tech nikával, kosaras da ru val, elszállítással megoldható! T.: 06-
27/337-353, +36-30-463-4070 • Költöztetés a hét végén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos 
rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható: 
+36-30-623-1481, 06-27/337-353

Apróhirdetések

FUtsAl
A Dunakeszi Kinizsi futsal csapata az NB II 
Keleti csoportjában a 10. forduló után a 2. 
helyen áll 25 ponttal. Szijjártó Péterék egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint a 
30 pontos éllovas Vác. A dobogó harmadik 
fokán tanyázó Kispest viszont két mérkő-
zéssel játszott kevesebbet. óriási a küzde-
lem a bajnoki pontokért, a feljutást jelen-
tő helyért. lapunk nyomdába kerülésével 
egy napon, december 12-én, a Rubeola Fc 
csömör II-höz látogatnak fiaink.

FElnőttEk
A Dunakeszi Vasutas az NB III Mátra 
csoportban küzd a pontokért.
Fc Hatvan- DVSE 0-3 (csitári, 
Székesi, lőrincz)
DVSE- ózdi Fc 0-2
Balassagyarmat-DVSE 1-2 (öngól, 
lőrincz)
Az NB III-ban az őszi bajnokság be-
fejezése után a 6. helyen végzett a 
csapat.
A legtöbb gólt (7) lőrincz lászló lőt-
te, őt követi Mundi zoltán 5 góllal. 
A Dunakeszi Kinizsi a Pest megye I/B 

csoportjában szerepel, eredmények:
FElnőttEk
Dunakeszi K-csomád 4-1 (Füzesi 2, 
Szabó, Váradi)
Isaszeg- Dunakeszi K 1-4 (Füzesi 2, 
Horváth I, Szabó G)
GEAc- Dunakeszi K 0-3 (Füzesi, Hor-
váth I, Szabó G.)
Pest megyei I/B bajnokságban az 
őszi fordulók befejezése után 2. he-
lyen végzett a felnőtt csapat.  A leg-
jobb góllövők: Szabó Gábor 13, őt 
követi Füzesi ákos (8), Horváth Imre 
(5) góllal.

Pest megyei szuper csoportban
Biatorbágy-Dunakeszi K. 4,5-5,5 
(győz: Gránicz jános, Fenyvessy 
György, Nádasdi Attila, Mundi 
György, döntetlen: Molnár Péter, 
Szalacsy lászló, Batisz Miklós).

Dunakeszi K.-Törökbálint 9-1 
(győz: Szalacsy lászló, Gránicz já-
nos, Fenyvessy György, Nádasdi 
Attila, Batisz Miklós, Kiss István, 
Mundi György, Szénás Gyula, dön-
tetlen: Molnár Péter, Molnár Sán-
dor). A 4. forduló után: 5. Dunake-
szi Kinizsi

pest megyei I. osztály
Alagi DSK- zsámbék 6-4 (Kiss já-
nos, csete Sándor, ifj. Dióssi csa-
ba, Petró Tamás, Bernáth Péter, 

döntetlen: czap Szabolcs, lapis 
Máté)
Alagi DSK- Szigetbecse 4,5-5,5 
(győz: Deák józsef, csete Sándor, 
Petró Tamás, Bernáth Péter, dön-
tetlen: ifj. Dióssi csaba). A 4. for-
duló után: 5. Alagi DSK. Verseny-
zők a Dobos cukrászda sütemé-
nyeit kapták. Köszönjük!

November 19-én Gödöllőn a 33. 
Pest megyei nyílt országos egyé-
ni sakkverseny 3. fordulójában, a 
IV. korcsoportban 5. Bernáth Pé-
ter (Alagi DSK)

December 3-án, Vácszentlászlón 
rendezte meg a Pest megyei nyílt 
országos egyéni sakkversenyen a 
27. Mikulás sakkversenyt. 
A IV. korcsoportban 6. Bernáth 
Péter lett. Verseny támogatója a 
Valbona Tours Utazási Iroda.

Az összeállítást írta:  
solymosi lászló

AsZtAlitENisZ
Pest megyei csapatbajnokság 
„B” csoportjában játszik Duna-
keszi férfi csapata, eredmé-
nyek:
Dunakeszi K.-őrbottyán 6-12 
(Kiss 3, Pataki 2, Pataki-Kiss 
kettős 1)
Dunakeszi K.-Vámosmikola 
4-14 (Kiss 2, Pataki 2)
Telki-Dunakeszi K. 11-7 (Pataki 
3, Kiss 2, érseki 1, Pataki-Kiss 
kettős 1)



 

neUTÓ váll.ker.sZOlG. kFT.
Telephely:h-2120 dunakeszi, rákóczi út 137.

Tel:27/540-525  Tel/Fax: 27/540-526
Mobil: 30/924-3106

e-mail: neutokft@t-email.hu  Web:www.neuto.hu

A Neutó Kft. téli ajánlata 2011. december 16-tól 2012. január 31-ig
Magánutak, parkolók, ipari telepek hó eltakarítása  

és síkosság mentesítése!

5.000,-/óra + áfa  
+ kiállás*

6.500,-/óra +
áfa + kiállás* + szóróanyag

27.990,-/kaloda+szállítás**

899,-/12 kg-os doboz 1.955,-/köteg

27.990,-/kaloda, 2 kaloda felett 
ingyenes szállítással***

1 raklap (63 doboz) esetén  
850,-/doboz + ingyenes szállítás***

Raklapos tétel esetén 
(45 köteg) 1.880,-/köteg  

+ ingyenes szállítás***

Útszóró só 
10 kg/zsák

Útszóró só 
50 kg/zsák

499,-/zsák 1.999,-/zsák

környezetbarát
útszóró só 

1.499,-/zsák

hólapát
fehér és  
fekete

színben

1.499,-/db 1.599,-/db

*Dunakeszi, Fót, Göd területére 1 óra! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!

kandalló fa:    - 1,7 m3/kaloda 
- cser, bükk, tölgy, akác (egy kalodán belül egyforma) 
- 33 cm-es, hasogatott

Fa brikett:    - keményfából 
- 12 kg/doboz

szén:    - német brikett 
- 25 kg/köteg

* Dunakeszi, Fót, Göd területére 1 óra! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
**  Dunakeszi, Fót, Göd területére darus autóval 2.500,-+áfa! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
***  Dunakeszi, Fót, Göd területére darus autóval! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
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Pendrive 
4 GB 2300 Ft 

  8 GB 3200 Ft 
16 GB 6500 Ft

Gigabyte 
GM-M6900 

Gaming egér  
4990 Ft

2012-es 13 
oldalas naptár 
saját fotókkal:
A5 : 1500 Ft
A4: 2800 Ft
A3: 4000 Ft

Fuji Finepix C10  
digitális fényképezőgép 

10MP, Zoom3x, LCD2,4”, SD/SDHC 
13 490 Ft

Mobiltelefonok
3990 Ft-tól

Canon Powershot 
SX130IS  

digitális fényképezőgép 
12MP, Zoom12x,  
LCD3”, SD/SDHC   
49 990 Ft

Mikrofonos
fejhallgatók: 

1300 Ft-tól, 

Webkamerák:
2990 Ft-tól 

Memória
kártya  

SD/Micro SD:
2 GB 1750 Ft 
4 GB 2600 Ft 
8 GB 3400 Ft 

16 GB 7500 Ft 
Canon EOS 1100 D+ 
tükörreflexes fényképezőgép  
+ 18-55 mm objektív
18-55 DC III  12MP, LCD2,7”,   
SD/SDHC,  Váz+18-55 DC III optika 
134 990 Ft

Remington 
hajszárítók 

4490Ft-tól
hajsütővasak  
5990 Ft-tól

borotvák  
7990 Ft-tól

GPS Waytech 
  teljes Európa 

térképpel   
4,3” 24 990 Ft,  

 5”  29990 Ft

Laptop Asus K53V-SX157     
99 990 Ft

Logitech MK220 
wireless 

billentyűzet + 
egér 6 990 Ft

Használt HP, Dell, iBM laptopok 6 hónap garanciával 45 000 Ft-tól
Használt P4 számítógép , billentyűzet, egér + 19” LcD monitor 29 990 Ft 6 hónap garancia

igény szerint  bármilyen más új 
konfigurációt is összeállítunk:

• Digitális papírkép helyben,
• Igazolványkép,
• Fénymásolás színesben is,
• Számítógép szervíz,
• Internet stúdió

Az árak az euro függvényében naponta változnak, kérje aktuális árajánlatunkat személyesen. A képek esetenként illusztrációk.

cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 118. 
Tel.:  06-27/351-429, Fax: 06-27/344-886 e-mail: novatel@invitel.hu 

Nyitva: H-P.: 9-18h, Szo.: 9-12h

Asus K53U-SX157D   AMD Dual-
Core C-50 , 3GB, DDR3, 320GB, AMD 
Radeon HD 6250, WEBCAM, Kártyaolvasó, 
15,6”, 1366x768, DOS, HDMI, 3xUSB, 
WLAN, Gigabit, AUDIO, DVD író

Sony Ericsson 
Xperia X8 
mobiltelefon
3,15 Mpixel, Android 1.6, 
2 GB belső memória,  
FM rádió, wi-fi)
39 990 Ft

Office-Net Pc ( Asrock G41M, dual core, 
2 GB Ram, DVD író, 160GB HDD, ház+420W) 

59 000 Ft
Gamer-Net Pc ( Asrock H61M,  

Intel core i3 3300 Mhz, 8 GB DDR3 RAM, DVD 
író, 1TB HDD, Asus 6670 VGA, ház+ 500 W)  

139 000 Ft

5 % kedvezmény 
a kupon 

felmutatójának!
Több kupon nem vonható össze,  
és a kedvezmény mobilfeltöltésre 
nem vonatkozik!



A tornateremben helyet 
foglaló ifjú sportpa-
lántákat és a kiváló 
sportembert Kárpáti 

Zoltánné igazgatónő köszön-
tötte. Kellerné Géczy Ágnes 
tanítónőnek köszönhetően 
a gyerekek ötletes, szép mű-
sorral kedveskedtek az isko-
la jeles vendégének. A nagy 
érdeklődéssel várt rendezvé-
nyen – melynek főszervezője 
Baranyai Éva tanítónő volt – 
bemutatásra került egy más-
fél perces videó felvétel a kitű-
nő játékvezető pályafutásáról, 
amit Kassai Viktor élménybe-
számolója követett. 

A kiváló sípmester bemu-
tatkozásként elmondta, hogy 
– mint oly sok gyerek a vi-
lágon – ő is arról álmodott, 
hogy híres labdarúgó lesz, vi-
lágbajnokságokon szerepel. – 
De hamar rájöttem, hogy nem 
voltam elég tehetséges, így az-
tán elmentem teniszezni. Ek-
kor már Wimbledonról álmo-
doztam, de be kellett látnom, 
hogy itt sincs sok keresniva-

lóm – mondta. 
Szülei arra nevelték – hall-

hattuk -, hogy a legfontosabb 
a tanulás, és csak azután jöhet 
a sport. „Gyorsan megcsinál-
tam a leckémet és szaladtam a 
barátokkal focizni.” – mondta 
mosollyal az arcán.  

A Tatabányán élő sportem-
ber 21 éve minden hétvégén 
járja a pályákat, fiatal kora 
ellenére is igazán tiszteletre-
méltó a statisztikája, hiszen 
eddig 1100 mérkőzésen mű-
ködött közre. A honi bajnok-
ságban kiemelkednek a nagy 
érdeklődéssel kísért Újpest–
FTC örökrangadók, melye-
ken eddig háromszor bírásko-
dott. Az NB I-es mérkőzések 
száma 180, a nemzetközi ta-
lálkozók megközelítik a het-
venet. FIFA nemzetközi mér-
kőzéseket 2003 óta vezet, ott 
volt U 20 évesek világbajnok-
ságán, 2007-től Bajnokok Li-
gája mérkőzéseken dirigál. A 
videó bíró bevezetésére sze-
rinte egy-két év múlva sor ke-
rülhet

A nemzetközi karrier elen-
gedhetetlen feltétele az angol 
nyelv ismerete. Ő egyébként 
angolul és németül is beszél. 
Az elméleti tudáshoz hason-
ló jelentőséggel bír a fizikai 
felkészültség is. – Mi is sokat 
edzünk, a világbajnokság előtt 
heti négy edzéssel készültünk 
– árulta el, majd hozzátette: 
– A külföldi találkozók előtt 
egy nappal kiutazunk a hely-
színre, felkészülünk a mérkő-
zésre, többek között a pályát is 
ellenőrizzük. A játékosokkal 
semmilyen kapcsolatunk nem 
lehet, csak a pályán, ami a já-
tékhoz tartozik – szögezte le.  

Kassai Viktor élete legem-
lékezetesebb mérkőzésének 
a 2008-as olimpián a Nigé-
ria-Argentína döntő vezetését 
tartja. Arra a kérdésre, hogy 
milyen érzés bírónak lenni, 
azt válaszolta, hogy jó közel-
ről látni a nagyok játékát, amit 
a nézők 70-80 méterről követ-
hetnek – mondta az érdeklő-
dő gyerekeknek, akik nem fu-
karkodtak a kérdésekkel, me-
lyekre szívesen válaszolt Kas-
sai Viktor.

A rögtönzött szavazáson ki-
derült, hogy a tanulók köré-
ben a legnépszerűbb játékos 
Messi, őt követi Ronaldo. De 
jól ismerik a Chelsea játékosa-
it is a fiatalok.  

A rendezvény kedves szín-
foltjaként – a Kassai Viktor ál-
tal dedikált labdát – Sinka Eve-
lin elsőosztályos kislány nyer-
te, a másikat pedig az iskola jó-
tékonysági báljáról viheti haza 
a szerencsés nyertes.

Hosszú sorokban kígyózott 
a sor, a gyerekek türelmesen 
vártak az autogramra, majd 
készült közös kép az osztá-
lyokkal.

Szép délelőtt volt, méltó a 
Magyar Labdarúgás Napjá-
hoz! 

Solymosi – Vetési
Fotó: Solymosi László

Kassai Viktor	játékvezető	 
élménybeszámolója	a	Kőrösiben
A mAgyAr lAbdArÚgó „ArAnycsAPAt” 1953. no-
vember 25-én A londoni Wembley stAdionbAn 6:3 
AránybAn legyőzte A hAzAi Pályán Akkor már 90 
éve veretlen Angol válogAtottAt. A sPorttörténe-
ti győzelem emlékére A mAgyAr lAbdArÚgó szövet-
ség 1993-bAn november 25-ét A mAgyAr lAbdArÚgás 
nAPjává nyilvánítottA. e jeles esemény AlkAl-
mából A testnevelő tAgozAtos dunAkeszi kőrösi 
csomA sándor áltAlános iskolA A világ egyik 
legelismertebb játékvezetőjét, A 36 éves kAssAi 
viktort láttA vendégül.

dunakeszin kEdVEZMéNy!

• Költöztetés
• Bútorszállítás
• Zongoraszállítás
• Csomagolással • Bútorszereléssel

• Akár külföldre is!

www.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu

(+36) 27 336 836
(+36) 30 94 95 614
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Környezetvédelemmel  
a Pénztárcája védelméért!
ne doBja el Kimerült alKáli elemét
Használjon incomP alKáli elem

regeneráló KészüléKet!

érdeklődjön az incomp 
szaküzletében!

konyhafelszerelés 
Műanyagáru üzlet

kukta,  
szifon,  
kávéfőző  
alkatrészek  
is kaphatók.

nyitva:
Kedd-Péntek: 9-17-ig,

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

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

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!
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5 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. december 19 – 2011. december 22. között 2011. december 19 – 2011. december 22. között

F ó t F ó t F ó t

10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 
800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 
vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 
kedvezmény.

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza Magával és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges
- fix áras termékekre a kupon nem érvényesíthető (pl: cigaretta,  feltöltőkártya)

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. december 19 – 2011. december 22. között

2011. december 19 – 2011. december 22. között

dunakeszi polgar 190x132 mm_dunakeszi lap 190x132  2011.12.01.  6:48  Page 1

Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50.  Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu   Honlap: www.revfestek.hu

Rév Festék KisáRuHáz
   Valamennyi kedves vásárlónknak  
és üzleti partnerünknek  
   köszönjük az ezévi együttműködést.
Mindannyiuknak Kellemes Ünnepeket,  

   és sikerekben gazdag Új Évet kíván  
a Rév Festék Kisáruház csapata.


