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   Adventi vásár és Ajándékdoboz Akció



Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!
   

A Trilak festékgyár 
14l-es FRESCO mészfestékénél 

még ez is lehetséges! 
Mindez gazdaságosan, 
környezetbarát módon.

Novemberben ajándék 
18 cm-es Teddy készlettel.

Az akció a nagy érdeklődés miatt 
november végéig meghosszabbítva!
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Az egykori dunakesziek nyug-
vóhelye fölött magasodó, az 
ősz változó színeiben pompá-
zó lombkoronájú fák között ösz-

szesereglett ünneplőket Szabó Katalin, a 
Dunakeszi Programiroda munkatársa kö-
szöntötte. A Himnusz eléneklése után Dr. 
Gyombolainé Kindler Edit karvezető di-
rigálásával a Servite Ökomenikus Kórus 
dalösszeállítását, majd Gyombolai Bálint 
előadóművész ének-zenés műsorát hallgat-
hatták meg az ünneplők.  

A városi ünnepség szónoka, dr. Kisida 
Elek, egyetemi magántanár, a Százak Ta-
nácsának tagja beszéde kezdetén felidéz-
te, hogy 19-20 éves orvostanhallgatóként 
egyetemista társaival együtt az élet nagy 
feladataira, a beteg emberek gyógyításá-
ra készültek 1956 októberében, ám a törté-
nelem szelének zúgása egyetlen nap alatt a 
forradalmi események színterére vitte őket. 
– A Nagykörút és a Király – akkor Maja-
kovszkij - utca sarkán fegyverrel a kezünk-
ben készen álltunk, hogy életünket adjuk a 
magyar szabadságért, a hazáért – mondta 
a sebész professzor, akinek két egyetemista 
társa is meghalt. – Az egyikük, a szimpati-
kus vidéki legény a Halló Bárnál halt meg. 

Nem olyan fiú volt ő, aki a hóna alá csap-
ta volna a diplomáját és meg sem állt volna 
Skandináviáig. Ő itthon maradt, és meg-
halt – mondta dr. Kisida Elek, aki hosz-
szú tisztelgő csend után így folytatta: - A 
másik, sebesült társunkat létrán vittük a 
Péterfy Sándor utcai kórházba. Sötét volt, 
közvilágítás nem volt, síri csend vett körül 
bennünket, csak az ablakokból kitört üveg 
recsegett a talpunk alatt. Társunk életé-
ért küzdöttünk, az sem tartott vissza ben-
nünket, hogy a Lövölde téren felsorakozó 
szovjet tankok csöveivel szembe mentünk. 
Sajnos mire beértünk a kórházba, egyete-
mista társunk meghalt – mondta szomo-
rú hangon a szónok, aki hozzátette: „Né-
hány nap leforgása alatt a vidám kis tanu-
ló legényekből, megöregedett lelkű felnőt-
tekké váltunk.” 

Majd arról a titokról beszélt, melyet most 
nem tudunk megfejteni, hogy mi volt a kü-

lönbség az akkori ifjúság és a mai óvatos if-
júság között. Bizonyára ma is vannak em-
berek, akik – ha a haza sorsa megkívánja 
– képesek lennének a változtatásra.  - Egy 
biztos, hogy az az értékrend, amiben él-
tünk, az akkor kifogástalannak, hibátlan-
nak bizonyult. A magyar népet 1956 nem 
érte készületlenül, az értékrend stabil volt, 
amely ma is képviselhető. Nem is kell túl 
sokat változtatni azon, hogy megjelöljük, 
mi az, amit elérhető célként magunk elé 
tűzhetünk – fogalmazott dr. Kisida Elek, 
aki bölcsességre intett: - Túl sok magyar 
vér folyt már el! Ezért ésszel, összetarto-
zással kell pótolni mindazt, amit korábban 
hősies kiállással tettünk. 

Felemelte szavát a világot sújtó esztelen 
költekezés és fogyasztás ellen, mellyel – a 
kozmikus harcban, sötétség és világosság, 
ég és föld, menny és pokol küzdelmében 
– elveszítjük szabad akaratunkat. „Ha-

Az 1956-os forrAdAlom és szA-
bAdsághArc 56. évfordulójárA 

dunAkeszi város Önkormány-
zAtA és A település polgárAi 

október 23-án emlékeztek 
A városi kegyeleti pArkbAn, 
Az ’56-os hősÖknek emléket 

állító gólyA szobornál. 

DR. KISIDA ELEK:
"KÉSZEN ÁLLTUNK, 
HOGY A MAGYAR SZABADSÁGÉRT, 
A HAZÁÉRT ÉLETÜNKET ADJUK"
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mis és felesleges igényeket táplálnak be-
lénk, kényszerpályára sodorva bennünket. 
Nem a normális, indokolható polgári eré-
nyeket és komfortot akarom én csökken-
teni, szó sincs róla. Legyen, de a mérték, a 
mérték… „ – emelte fel a kezét dr. Kisida 
Elek, aki a zűrzavar és megosztottság he-
lyett rendet szeretne. „Igen is rendpárti-
ak vagyunk, és nem káoszpártiak. Merjük 
kimondani, igen, rendet akarunk, a világ-
rendjét, Isten rendjét akarjuk!”

A városi ünnepség szónoka külön hang-
súllyal beszélt a személyes kiállás és hite-
lesség társadalmi jelentőségéről, a helyi 
közösségek életére példaértékű hatással 
bíró bátor helytállásról. 

„Tiszteletünket tenni jöttünk a hősi ha-
lottak előtt, akik emléke legyen áldott. 
Mi pedig az akaratban legyünk bölcsek 
és higgadtak, és próbáljunk méltó utó-
dai lenni a világtisztító forradalmaknak. 
Imádkozzunk értük, és magunkért, lehet, 
hogy nehéz idők jönnek” – zárta beszédét 
dr. Kisida Elek.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 56. évfordulója tiszteletére rendezett 
városi ünnepség – a Szózat után – a hősi 
emlékmű koszorúzásával ért véget. Du-
nakeszi Város Önkormányzata nevében 
Dióssi Csaba polgármester, országgyűlé-
si képviselő, Erdész Zoltán alpolgármester 
és Dr. Molnár György jegyző, majd a pár-
tok, kisebbségi önkormányzatok, intéz-
mények, civil szervezetek és magánszemé-
lyek helyezték el a kegyelet és a hála koszo-
rúit, virágait.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szegény falusi családban született 
1936. október 26-án Nagybörzsöny-
ben. Általános iskolába Letkésen járt 

s kilenc éves volt, amikor megtapasztalta a 
háború borzalmait, mert a front rajtuk is 
keresztülment. Egy évvel később édesapja 
egy szerencsétlen balesetben meghalt, így 
két idősebb fiútestvérével együtt ők ma-
radtak édesanyja támaszai.     

Minden vágya az volt, hogy tovább ta-
nulhasson. Bátyjait behívták katonának s 
tizenkét-tizenhárom évesen már ő is ka-
pált, aratott, tette, amit kellett. 

A nyolc általános után közgazdasá-
gi technikumba jelentkezett, de nem jött 
meg időben a felvételi értesítő, így dolgoz-
ni kezdett az óbudai Téglagyárban. Már 
szeptember eleje volt, amikor levélben ér-
tesítést kapott, hogy mégis felvették. 

Diákotthonosként tanult, nyaranta mun-
kát vállalt, hogy segítse fedezni a tanulás 
költségeit. Érettségi után a letkési begyűjtő 
telepen helyezkedett el adminisztrátorként. 
Tagja lett az ifjúsági szervezetnek, érdekel-
ni kezdte a közélet, emellett sokat olvasott, 
igyekezett behozni műveltségi hátrányait. 
Ugyanakkor kezdte kritikusan is szemlélni 
a diktatórikus politikai rendszert. Így érke-
zett el 1956 októbere. Egy nap, 23-án be kel-
lett menni a szobi központba egy megbeszé-
lésre, és délután gyűlést hívtak össze a köz-
ség főterére, ahol fiatal egyetemisták beszél-
tek a fővárosi tüntetésről és szétosztották a 
közismert 12 pontot tartalmazó röplapokat. 
Kérték a környező településről ott lévőket, 
hogy odahaza szervezzenek gyűlést és ad-
ják tovább az itt hallottakat. 

Így tett Dányi Miklós is. A faluban ösz-
szehívták az embereket, akik tőle hallottak 
az eseményekről. Egy barátjának lemásolta 
a 12 pontot s eszébe sem jutott, hogy ezért 
valaha is felelősségre vonják. Egy nappal 
később megalakították a Nemzetőrséget, s 
mivel a középiskolában kapott honvédelmi 
kiképzést, felkérték, legyen ő a parancs-
nok. Végül helyettes lett, melyet azzal a fel-
tétellel vállalt el, hogy ha járőrözik, legyen 
vele a falu rendőre is. A forradalom napjai 
a faluban nyugalomban teltek el, semmifé-
le incidensre nem került sor. 

A november végi letartóztatásával elkez-
dődött élete keserves időszaka. Ekkor még 
hazaengedték, decemberben újra elvit-
ték, majd ismét hazaengedték. Aztán 1957. 

február 16-án megnősült, és másfél hét-
tel később harmadszor jöttek érte, de ak-
kor már nem volt hazatérés. Előbb inter-
nálták Kistarcsára, majd sor került a tár-
gyalására. A vád a népi demokratikus ál-
lamrend ellen irányuló fegyveres részvétel 
volt. Formális, koholt vádakon alapult az 
eljárás, az ellene felhozottakat mind cáfol-
ni tudta, de mégis két évi börtönbüntetésre 
ítélték. Előbb a Markó utcai fogházba zár-
ták, ám az egészsége az embertelen bánás-
mód miatt nagyon megromlott, kórházba 
került, onnan pedig a váci fegyházba vit-
ték. Innen szabadult 1959 elején.

Ám a szabadulás nem jelentett sza-
badságot is. Éveken át nem engedték ta-
nult hivatásának megfelelően elhelyez-
kedni, legtovább a szobi vasútállomáson 
volt kocsifelíró. Aztán eljött az idő, ami-
kor végre állást kapott az Ipolyvölgyi Álla-
mi Tangazdaságban, mint anyagkönyvelő. 
Közben megszerezte a mérlegképes köny-
velői végzettséget, és 1965-ben a nagybör-
zsönyi Termelőszövetkezet főkönyvelője 
lett. Amikor fia és leánya elérte a középis-
kolás életkort, olyan helyre akartak költöz-
ni, ahol lehetőség nyílik a továbbtanulá-
sukra. Így kerültek 1973-ban Dunakeszire, 
ő az Alagi Tangazdaságba, mint főrevizor 
és igazgatási osztályvezető. A rendszervál-
táskor a cég megszűnt és 1996-ig, nyugdíj-
ba vonulásáig egy Budapesten működő fel-
számoló iroda munkatársa lett. 

Fiatal korától hagyományőrző, hagyo-
mánytisztelő a mentalitása, ennek is kö-
szönhető, hogy megalakulásától vezetőségi 
tagja a Dunakeszi Városvédő Egyesületnek 
s mindmáig ő intézi az egyesület működé-
sét érintő számviteli és egyéb adminisztra-
tív ügyeket. Mondhatni, kiegyensúlyozott, 
békés életet él a mindennapokban. Csak az 
a november, csak az ne lett volna…

Katona M. István
A szerző felvétele

nem Azért tArtozik dányi miklós nem kedvelt időszAkAi kÖzé A november, 
mert hidegre vált A hőmérséklet, gyAkrAn esik Az eső, és lehAngolóAk A szür-
ke, rÖvidebb nAppAlok. ezek nélkül is rosszkedvű számárA ez A hónAp, mert 
56 évvel ezelőtt, 1956 novemberében zÖrgettek be nálA egy kÖdÖs éjszAkán 
A pufAjkások, és letArtóztAtták, úgymond „ellenforrAdAlmi tevékenysége” 
miAtt. s ezzel kezdetét vette egy tÖbbfordulós megAlázó tortúrA, melynek 
vége bÖrtÖnbüntetés s kÖvetkezménye életre szóló egészségkárosodás és 
nem utolsósorbAn el nem múló keserű lelki fájdAlom lett.

Csak az a november…



Kinézek az ablakon. Szé-
pen, csendesen hull 
az eső. Indulnom kell, 

ám tekintetem egy fotóra té-
ved, miközben a rádióban fel-
hangzik egy dal, ami a szívem-
be markol.

„Mindazokért, kiket nem lát-
tunk már régen”

Az út, amin végig megyek, 
egyfajta meghasonulás. Sze-
meim előtt egyre másra csak 
a régmúlt képei jelennek meg 
filmkockaként, peregve. Ami-
kor még a rám vigyázók egész 
életükben azért izgultak, hogy 
minden sikerüljön szemük fé-
nyének, aki az ÉLET elnevezé-
sű ajtón éppen belépni készül. 
Észre sem veszem igazán, de 
halkan dúdolom, hogy:

„Akik velünk együtt ünne-
pelnek az égben”

Mert Ők már ott vannak, on-
nan követik továbbra is jól ér-
zékelhető izgalommal, vajon 
azok a lépések, amiket egy-
re idősebb fejjel megteszek, a 
jó irányba tartsanak. Mert az 
Ő szavukat az ember a szívé-
ben, lelkében azonnal meg-
hallja. És persze tudja, hallgat-
ni kell rájuk, mert amíg világ a 
világ, addig Ők, odafentről óv-
nak. Mert, ahogy mi őket, úgy 
ők minket sem engednek el.

„Kiknek őrizgetjük szelle-
mét”

Lépteim nyomán ropog az 
avar, esernyőmön kopog az eső, 
testemet az emlékek mellett a 
hűs, késő őszi szél járja át. Las-

san utam végéhez érek, már lá-
tom a sírt, amely az örökkéva-
lóságig elfedi Szeretteimet.

Megállok, és leeresztem az er-
nyőt. Talán védekezésül, hogy 
aki ezekben a pillanatokban 
lát, ne tudja megkülönböztetni, 
az eső vagy könnycseppek foly-
nak végig az arcomon.

Beszélni kezdek, mert tu-
dom, hallják, amit mondok. 
Gyerekekről, munkáról, csa-
ládról, gondokról, örömökről. 
A késő őszi szél ismét megérin-
ti az arcomat, ám most érzem, 
hogy mindez az Ő válaszuk.

Kezemben mécses, leteszem a 
sírra, majd a zsebemben gyufa 
után kutatok. Mintha a termé-
szet is átérezné a pillanat ün-
nepiességét: egyszerre áll el az 
eső és a szél. Lobban a láng, és a 
gyertya fénye betölti az űrt.

Felállok, és körbenézek. A 
látvány fantasztikus, hisz itt és 
most újra eggyé válnak azok, 
akik odaát és még itt vannak. 
És ezeket a gyertyákat még a 
szél sem bántja, hisz tán még 
az is tudja, ezek az emlékezés 
lángjai. Az emlékezésé azok-
ra, akik már elmentek, akiket 
a valódi szemeinkkel nem lát-
tunk már régen.

A lelkemben felerősödik a 
dal:

„És mindenkiért, aki nem le-
het itt,

Mindazokért egy-egy gyer-
tya égjen.”

- molnár -

„…méCsesek égnek,
lobban a láng,
távoli képek,

emlék, mit látsz…”
(juhászné bérces anikó: 

mindenszenteki gondolat)

Gyertyák Az egybegyűlteket Szom-
bat István alelnök kö-
szöntötte, majd a Him-

nusz eléneklése után Molnár 
György, a dunakeszi Jobbik 
tagja beszélt a forradalom di-
csőséges napjairól. Egy kis nép 
felemelte fejét, a rabság igáját 
lerázva magáról szembefordult 
a világ leggyilkosabb eszmé-
jével és annak hazaáruló ma-
gyarországi követőivel. Em-
lékezni kell a forradalomra, 
a szabadságharcra, a megtor-
lásra. Az emlékezés talajában 
gyökerezik a hit, melynek gyü-
mölcse az akarat. Márpedig mi 
azt akarjuk, hogy a kommu-
nizmus réme soha ne térhessen 
vissza, hangsúlyozta.

Ezt követően Varga Zoltán 
Péter, a dunakeszi Jobbik el-
nöke, Pest megyei alelnök, a 
Pest megyei közgyűlés tagja 
Devecseri Gábor Láttam ha-
muszín arcotok című költemé-
nyét mondta el. Az ünnepség 
főszónoka, Dúró Dóra ország-
gyűlési képviselő, a Jobbik szó-
vivője beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy október 23-a talán az 
egyik legkülönlegesebb nap a 
magyar történelemben. A ma-
gyar nemzet ugyanis e napon 
bebizonyította, hogy nem a 
zsarnokság, hanem a szabad-
ság népe, majd így folytatta: 
„Bebizonyítottuk 1956-ban és 
2006-ban is, hogy bátor nem-
zet vagyunk. Szembeszállunk 
az elnyomókkal, szembeszál-
lunk a zsarnokokkal, és ha kell, 
az utcára megyünk a szabadsá-
gunkért… Legyünk büszkék a 
pesti srácokra, akik 1956-ban 
és 2006-ban is ott voltak az ut-
cán és az egész nemzet szabad-
ságáért küzdöttek.” 

A továbbiakban szólt arról, 
hogy még mindig nem nyilvá-
nosak az állambiztonsági múlt 
adatai, nem tudják a szocializ-
mus áldozatai, hogy kik voltak 
azok az ügynökök, akik az éle-
tüket megnyomorították, akik 
tevékenyen részt vettek ennek 
az államhatalomnak a fenntar-
tásában. A Jobbik erre vonat-

kozó törvényjavaslatát a Fidesz 
nem támogatta. Mint ahogy 
azt a javaslatot sem támogat-
ta, hogy ne vehessenek részt a 
közéletben azok, akik az előző 
rendszerben az államhatalom 
fenntartói, működtetői voltak. 
S ne kapjanak luxus nyugdíjat 
az előző rendszer magas rangú 
tisztségviselői, köztük Biszku 
Béla, egykori belügyminiszter.   

„Pongrácz Gergely a Jobbik 
megalakulásakor azzal adta át 
a forradalom szimbólumát, a 
lyukas zászlót, hogy mi vigyük 
tovább a lángot, mi őrizzük 56 
eszméjét”, fejezte be beszédét a 
képviselőnő.   

Siklósi András Győzni fo-
gunk, harci induló 1956 ötve-
nedik évfordulójára című ver-
sét Molnár György mondta el, 
majd Nyíri Márton alelnök, ön-
kormányzati képviselő, környe-
zetvédelmi tanácsnok szólt ar-
ról, hogy a rendszerváltás lezá-
ratlan kérdéseit egyszer s min-
denkorra tisztázni kell. 

Sajnos a rendszerváltás ge-
nerációja annyira elhitte a 
szép demokratikus jelszava-
kat, hogy teljesen elbódulva el-
maradt a valódi rendszerváltás 
levezénylésétől. Ezt a munkát 
ránk hagyták, mondta végül a 
szónok.

Az ünnepség zárásaként 
Dúró Dóra, Varga Zoltán Pé-
ter és Nyíri Márton, a városi 
szervezet nevében elhelyezte az 
emlékezés koszorúját a Kegye-
leti parkban a Gólya emlékmű-
nél, majd a jelen lévők elénekel-
ték a Székely himnuszt.   

Katona M. István
A szerző felvétele

Az 1956-os forrAdAlom és szAbAdsághArc 56. évfordulójA 
AlkAlmából október 20-án A kegyeleti pArkbAn ünnepi 
megemlékezést rendezett A jobbik mAgyArországért 
mozgAlom dunAkeszi szervezete. 

A forradalomra emlékezett 
a dunakeszi Jobbik 

6 Dunakeszi Polgár
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Az újonnan alakult já-
rási hivatal ünnepé-
lyes ceremóniáján 
megjelenteket Dióssi 

Csaba köszöntötte, aki a négy 
település és a megyei kormány-
hivatal közös „alapkő letételét” 
történelmi jelentőségűnek ne-
vezte, amely Dunakeszin éle-
tében rendkívül megtisztelő és 
felelősségteljes, hiszen törté-
nelme során először kapott já-
rásközponti címet és feladatot. 
A korábbi időszakhoz képest 
komoly előrelépésnek nevezte, 
hogy Göd, Fót és Csomád pol-
gárai a közeli Dunakeszi Járá-
si Hivatalban intézhetik majd 
ügyes-bajos dolgaikat. A kö-
zelség a mai modern korban 
is előnyt jelent a távolabbi váci 
járásközponttal szemben – 
mondta. 

Dióssi Csaba az elmúlt 20 év 
legnagyobb közigazgatási át-
alakításának nevezte a 2013. ja-
nuár 1-jével megnyíló járási hi-
vatalok létrehozását. - Egy ér-
dekes, kettős rendszer szétvá-
lasztásának lehetünk tanúi, 
amit gyakorló önkormányzati 
vezetőként tudjuk, hogy az em-
bereknek mindig gondot oko-
zott megkülönböztetni az ön-
kormányzat és a polgármeste-
ri hivatal, a hatóság feladatait. 
Mindent az önkormányzatnak 
tulajdonítottak, pedig részben 
már korábban is elkülönültek a 
feladatok, hiszen a jegyző volt 
a felelős a hatósági ügyekért, 
azokat mégis a polgármeste-
ren kérték számon. Egy sokkal 
tisztább, világosabb rendszer 
jön létre. Nagyon bízom benne, 
hogy az a járási rendszer, amely 

korábban nagyon sokáig mű-
ködött az a modern kor kihí-
vásainak is megfelel, amivel so-
kat lépünk előre - fogalmazott 
Dióssi Csaba, aki hozzátette: - 
Dunakeszi járásközpontként 
mindent elkövet, hogy biztosít-
sa a hátteret a járási hivatal el-
indulásához a lakosság kiszol-
gálása érdekében. A választó-
kerület országgyűlési képvise-
lője beszéde végén a Dunakeszi 
Járási Hivatalhoz tartozó tele-
pülések – Dunakeszi, Fót, Göd, 
Csomád – vezetőinek együtt-

működését kérte a feladatok si-
keres megoldásához.

Dr. Tarnai Richárd a köz-
igazgatási átalakítás lényegét 
abban látja, hogy egyre keve-
sebbet kelljen időben és távol-
ságban megtenni ahhoz, hogy 
az ügyeket el lehessen intézni. 
Ez a Kormányablak rendszer 
lényege – mondta, aki kiemel-
te, hogy Dióssi Csaba polgár-

mesterrel mindent elkövettek, 
hogy Dunakeszi járásközpont 
legyen, amelyre fejlettsége, 
adottságai révén méltó.

- 2013 átmeneti év lesz, ami 
azt jelenti, hogy a járási hivatal 
létrejöttekor még ügyfélszolgá-
lati rendszerben működik, de 
reményeink szerint 2014. janu-
ár 1-jétől a hivatalban már kizá-
rólag az érdemi ügyintézés, ha-
tározatok hozatala, fellebbezé-
sek elbírása, stb. történik, ahol 
már ügyfeleket nem fogadnak. 
Ennek a járási hivatalnak lesz a 
központja Dunakeszi. Minden, 
az itt élőkkel kapcsolatos ügyet 
a Kormányablakban lehet majd 
intézni, amely reggel nyolctól 
este nyolcig fogadja ügyfeleket. 

Az ott dolgozókkal szemben 
alapvető követelmény a konf-
liktus tűrőképesség és az ügy-
felek igényes, kulturált kiszol-
gálása. A Kormányablak szol-
gáltatásait az országban bár-
hol - röghöz kötöttség nélkül 
– igénybe lehet venni. Pest me-
gyében 34 kormányablak mű-
ködik majd – jelentette be. 

Ha az itt élők komfortosab-
ban élhetik majd mindennapi 
életüket, akkor jó irányba moz-
dultunk el – mondta dr. Tarnai 
Rihárd kormánymegbízott, aki 
a Pest megyei Kormányhiva-
tal nevében köszönetet mon-
dott az előkészületekben aktív 
szerepet vállaló polgármeste-
reknek és jegyzőknek, akikkel 
együttműködve kívánják segí-
teni a járási hivatal működését. 

A Dunakeszi Járási Hiva-
tal megalakulását és működé-
sét szolgáló együttműködé-
si megállapodást elsőként a já-
rási székhely, Dunakeszi pol-
gármestere és jegyzője írta alá 
a Pest megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottjával, majd 
Göd, Fót és Csomád vezetői is 
ellátták kézjegyükkel a doku-
mentumot.

Vetési Imre
Fotó:KesziPress

dunAkeszi kÖzel nyolcszáz éves tÖrténelmének legjelentősebb kÖzigAzgAtási sikereként élheti meg, hogy 2013. 
jAnuár 1-jétől A dunAkeszi járási hivAtAl kÖzpontjAként szolgálhAtjA A város polgárAi mellett fót, gÖd és csomád 
lAkóit. Az ezt tAnúsító dokumentumot A járási székhely településének polgármestere, dióssi csAbA országgyűlési 
képviselő és dr. tArnAi rihárd, A pest megyei kormányhivAtAl kormánymegbízottjA október 11-én láttA el kézjegyével. 
Az együttműkÖdési megállApodást A dunAkeszi járási hivAtAlhoz tArtozó települések polgármesterei és jegyzői is 
Aláírták A dunAkeszi városházán rendezett ünnepségen. 

Dunakeszi járási központ lett 



Ebben a rohanó időben 
megint eltelt egy hónap, folya-
matosan zajlanak az esemé-
nyek.

Elkészültek a körzetünkben 
lévő útburkolati munkálatok, 
mindannyiunk nagy örömére.

Jól sikerült az október 5-én 
Alsón megtartott  Lakossági 
Fórum. Kellő  létszámú érdek-
lődő vett részt  eseményen.

Az előre felvetett kérdések 
mellett spontán is vetődtek fel 
problémák,  hasznos és igen 

részletes volt polgármester úr 
részéről a tájékoztató.

A helyben meg nem válaszolt 
kérdésekre novemberben ka-
punk tájékoztatást a Polgár-
mesteri Hivatal részéről, amit 
előre is köszönünk.

Október 17-én ünnepeltük az 
"Idősek Világnapját" a Napsu-
gár Idősek Otthonában.

Pergelné Lakatos Anita, ott-
honunk vezetője nyitotta meg 
az ünnepséget és köszöntöt-
te Dióssi Csaba polgármester 
urat, Dr. Molnár György  jegyző 
urat,  Cs.Biró Attila osztályveze-
tő urat,  és valamennyi megje-
lentet.

Dióssi Csaba  polgármester 
úr e jeles napon köszöntötte a  
"Szép Korúakat"  majd kezdő-
dött a műsor.

Árva Ferenc zenekara szolgál-
tatta egész délelőtt a zenét, a 
hangosítást és a tánc alatt a 
talpalávalót teljesen díjmente-
sen az időskorúak, a vendégek, 
valamint a rendezvényen részt-
vevők részére.

A műsor befejezése után 
mindenki fogyaszthatott süte-
ményt - melyet nagyrészben a 
bentlakók készítettek, csodála-
tos volt a hangulat.

A délelőtti program ideje 
alatt a Tavi - Loki  kisvonat két 

fordulóban vitte a lakókat és a 
vendégeket a Duna-partra vá-
rosnézésre.

A Posta utcába meghirdetett  
fogadóórán csupán két fő ér-
deklődő jelent meg.

Remélem legközelebb több 
lesz a résztvevő.

Természetesen ettől függet-
lenül  mindenkitől várom a se-
gítőkészséget, javaslataikat.

 Elérhetőségeim: email: 
fodornemarika@citromail.hu

telefon:  06-27-346-218
mobil: 06-30-508-44-64
 Tisztelettel: 

Fodor Sándorné
                  7. számú 

választókörzet képviselője

Tisztelt Választókerületi Polgá-
rok!

A választókerületben néhány 
kisebb és három nagyobb beru-
házás is történt az elmúlt idő-
szakban.

A nyár végén elkészült a Liszt 
Ferenc és a Csomádi utca szi-
lárd burkolata, valamint az eh-
hez csatlakozó csapadékvíz el-
vezetés. Az árkokkal kapcsola-
tosan a lakosok részéről kifogá-
sok merültek fel, remélhetőleg 
mielőbb megtörténik a meg-
egyezés. 

A Kossuth utca Tóváros felő-
li oldalán a Földtám Kft. a csa-
padékvíz elvezetésére szikkasz-
tó kutakat épített. Ezen a terüle-
ten rendszeresen összegyűlt az 
esővíz az úttesten, akadályozva 
a forgalmat. A Kft. kifogástalan 
és eredményes munkáját bizo-
nyítja, hogy a legutóbbi esőzé-
sek vize a kutakban gyűlt össze. 

A Toldi-Dombliget Lakó-
parban, a Huszka Jenő utca 12. 
számú ház előtt elkészült az út-
test és a kapu közti betonjárda, 
mely régi kérése volt az ott la-
kóknak.

November hónapban az üte-
mezés szerint megkezdődik a 
Kossuth utca mentén a sövény 
telepítése, melyet a Közüzemi 
Kft. végez majd. Mint arról már 
többször is tájékoztattam a la-
kosságot, a növényeket még a 
tavasszal megrendelte az Ön-

kormányzat, most ezt megerő-
sítették és pontosították. A Chili 
cukrászdával szemközti szakasz 
egy részen üresen marad, mert 
ott a gyalogosforgalom rende-
zését tervezzük.  Ezúton kérem 
a lakosságot, hogy óvják a növé-
nyeket, hogy kifejlődve, por, zaj 
és kipufogógázok ellen védjék 
az ott lakókat. Ezzel egy időben 
a Kossuth utca mentén az árko-
kat is rendbe teszik.

Két kisebb fejlesztés szerepel 
még a tervekben. A Nándorfe-
hérvár utca végén, a lámpás ke-
reszteződésnél csak egy szaka-
szon van járda. Ezt 5-6 méter-
rel meghosszabbítja az Önkor-
mányzat, a lakosság kényelme 
érdekében.

Az Arad utca elején korábban 
néhány követ kitört egy ott lakó 
az útküszöbből. Ennek kijavítá-
sa is egy héten belül megtörté-
nik.

Végezetül szeretném megkö-
szönni azoknak a lakosoknak a 
segítséget, akik e-mailben vagy 
telefonon megkeresnek sze-
mélyes vagy a közösséget érin-
tő kéréseikkel, észrevételeikkel, 
mert így nyílik lehetőség a to-
vábblépésre, a fejlődésre.

Bocsák Istvánné
9. számú 

választókörzet képviselője

A 9. számú választókerület hírei

körzeti képvi  selőink jelentik
Tisztelt Lakótársak!



körzeti képvi  selőink jelentik
Ingatlanok csapadékvíz elvezetésének megoldása

I. A Kvadrát 2000 Kft. köz-
beszerzési tenderen nyerte el 
a városunk tulajdonában lévő 
közutakon kialakítandó járdák 
építését, illetve a csapadékvíz 
elvezetés miatt szükséges „K” 
szegélyek kialakítását. A 6-os 
sz. körzetben a Zápolya u. és 
a Mányoki Ádám téren talál-
ható szelektív hulladékgyűjtő 
közelében, valamint a Klapka 
utcai gyalogos felüljáró előtti 
részen történt meg a kért be-
tonozás, mely munkálatokat 
még 2009-ben kértem első al-
kalommal.

A szegélyezési munkálato-
kat több címen jeleztem, me-
lyek a következő utcákban ké-
szült el: 1 Bulcsú u. 12/a - 12/b 

- 14. sz. előtti részen 2. József 
u. 2 - 4 - 6/a - 19. sz. előtt 3. Rá-
kóczi út 3 - 53 - 55. sz. előtt 4. 
Zápolya u. 30 - 32. csapadékvíz 
elvezetés megoldása végett a 
szelektív hulladékgyűjtő előt-
ti szakaszon.  Az ingatlanok tu-
lajdonosainak egy része vette 
a fáradtságot és megköszön-
te többszöri intézkedésemet, 
és nemcsak akkor hívott fel, 
amikor szükség volt a segítsé-
gemre.  

II. Az osztály illetékeseihez 
címzett kérelemben legutóbb 
08.31-én érdeklődtem 9 folya-

matban lévő ügyben. A meg-
keresésemre az osztályvezető 
asszony e-mailje 10.25-én ér-
kezett, melyben a következő-
ket válaszolta:

1-2. A Kossuth L. u. rekonst-
rukciójának ismételt kérelmét 
és a Kossuth L. u. 22 sz. előtt 
megsüllyedt víznyelő helyreál-
lításával kapcsolatban az osz-
tály már többször megkeres-
te a Magyar Közút Zrt.-t, de az 
ügyben előrelépés eddig még 
nem történt. A problémákkal 
ismételten a közút kezelőjéhez 
fognak fordulni 3. A Zápolya u. 
30-32. sz. csapadékvíz elveze-
tés probléma megszünteté-
se érdekében a szegélyépítés 
folyamatban van (fentiekben 

jeleztem, hogy a munkálatok 
megtörténtek) 4. A Hunyadi u. 
59. sz. előtti csapadékvíz elve-
zetés problémát 03.07-én, majd 
06.14-én és később 08.31-én je-
leztem. A helyszín vizsgálatá-
nak végeztével ígéretet kap-
tam, hogy az úttest felmaratá-
sát a nyár folyamán elvégzik. A 
munkálatok elvégzésének vár-
ható időpontjáról érdeklőd-
tem a 06.14-i levélben. Mivel 
válasz nem érkezett, ezért is-
mételten a munkálatok elvég-
zése végett nyújtottam be ké-
relmet 08.31-én. A Hunyadi u. 

59. sz. előtti csapadékvíz elve-
zetés megoldására nem érke-
zett válasz 5. A Rákóczi út 53-
55. sz. előtti szegélyezési mun-
kálatok folyamatban vannak 
(fentiekben jeleztem hogy a 
munkálatok megtörténtek) 6. 
A Rákóczi út és a Báthory u. 
találkozásánál az aszfalt hely-
reállításának kérelmére sze-
mélyesen kaptam választ 7. A 
szemetes pótlására a Közüze-
mi Kft. munkatársait felkérték 
(Mátyás király u.). 8. A Görgey 
u. 31. sz. ingatlannal szemben 
lévő oszlopra a lámpatest ki-
helyezésére az idei évben sor 
fog kerülni 9. Ismételten meg-
keresik az Invitelt a Batthyány 
Elemér és a Fóti út sarkon jel-
zett telefonak körüli munkála-
tok elvégzésére. 

III. 10.23-án a Batthyány 
u. 12. és a 13. sz. tulajdono-
sai kérték az ingatlanjuk előt-
ti árok takarítását, mely mun-
kálatok elvégzését a követke-
ző hétre ígérték az illetékesek. 
A Batthyány u. 13. előtt a nem 
megfelelő csapadékvíz elveze-
tés végett 2 db szikkasztókút 
kialakítására lesz szükség, me-
lyek a 2013. évi fejlesztések so-
rán valósulhat meg.

Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

Engedjék, meg hogy e hónap-
ban is ismertessem Önökkel a 
körzetünket érintő híreket és 
fejlesztéseket. Megkezdődött 
a Fazekas Mihály Általános Is-
kola parkolóinak bővítése az 
iskola melletti Szép Ernő ut-
cában, ahol az iskola dolgozói 
számára újabb 10 db parkoló-
hely kerül kialakításra.

Elkészült a Madách Imre ut-
cában a Tóth Árpád utcát kö-
vetően a gyalogosjárda, amely 
az ott lakók kérésére, illetve 
a biztonságos közlekedés cél-
jából lett kialakítva. Az utca e 
szakaszán a gyalogosforgalom 
eddig az aszfalton történt, a 
megnövekedett gépjárműfor-
galom miatt indokolttá vált a 
járda kialakítása. 

Amennyiben Ön is fel kíván-
ná, venni velem a kapcsola-
tot a választókerületet érin-
tő ügyekkel kapcsolatban ezt 
megteheti az alábbi elérhető-
ségeimen: 

Tel: 06703688249
E-mail: botkag@gmail.com

Ha nem biztos, hogy az álta-
lam képviselt választókerület-
ben lakik, megtekintheti az 
Utcajegyzéket a honlapomon: 
http://botkagabor.hu-n a vá-
lasztási körzet menüpontban.

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

kedves olvasók!

A kért járdák a Klapka u.i felüljáró, illetve 
a Zápolya-Mányoki Ádám téri szelektív hulladékgyűjtő előtt
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Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Az őszi időszak jó híreivel sze-
retném kezdeni a beszámoló-
mat!

Végre elkészült a Fillér ut-
cai járda szakasz, amely oly sok 
balesetet okozott az elmúlt idő-
szakban, remélem minden ott 
élő és arra járó megelégedé-
sére szolgál majd! Figyelem-
be vették a kivitelezők az ott 
élők apróbb kéréseit is, ez fon-
tos volt számomra, és köszönet 
érte a kivitelező cégnek!

A nyár folyamán kértem a 
Közüzemi Kft. vezetőit, hogy se-
gítsenek a Tallér utcai bozótos 
rész rendbetételében. Az isko-
laudvar bekerítése miatt, az on-
nan kiszorult fiatalok, a sűrű bo-
zótos rejtekébe tették át szék-
helyüket. Nos, örömmel láttam, 
hogy sikerült úgy rendezni a 
környezetet, hogy a növények, 
bokrok nem sérültek, de még-
is egy rendezett, átlátható, kul-
turált kis park rész alakult ott ki! 
A napokban beszéltem, néhány 
ott lakóval, akik örömmel mond-
ták, hogy a fiatalok továbbra is 
járnak oda, de az a fajta prob-
léma, amit eddig okoztak most 
nem tapasztalható, sajnos az al-
koholfogyasztás még igen. Kö-
szönöm szépen Glasza Gábor-
nak a Kft. szakemberének a 
gyors, szakszerű intézkedést!

Többen jelezték, hogy a Nap 
utca sarkán lévő kis bolt mellet-
ti szervizút kijáratát gyakran el-
állják a szabálytalanul megálló 

autók, ezért kértem a Beruhá-
zási és Településüzemeltetési 
Osztályt, hogy sárga csíkok fel-
festésével is jelezzék, hogy itt 
tilos a megállás. Remélem, ha-
marosan elkészül ez is!

A Barátság út 11-13-ban élő 
tízemeletes házak lakói is több 
problémát jeleztek számom-
ra a parkolással kapcsolatban, 
az illetékesek felé továbbítot-
tam javaslataikat, amint előre-
lépés van az ügyben, beszámo-
lok róla.

A jogi bizottság elé terjesz-
tettem több körzetünket érintő 
közlekedési rendet javító javas-
latot is, amelyekről a következő 
számban fogok beszámolni.

Kérem Önöket, hogy észrevé-
teleikkel, javaslataikkal a jövő-
ben is segítsék képviselői mun-
kámat! Köszönöm szépen az 
eddigi támogatást, jó szándékú 
kritikát! Leveleiket a dkgesz@
dunaweb.hu, vagy a Garas utca 
4. címen várom.

A műszaki problémák beje-
lentésére közvetlenül is van 
lehetőség, munkaidőn kívül 
és hétvégén, a 06-70-380-64-
73 ügyeleti telefonszámon, 
munkaidőben a Polgármeste-
ri Hivatal Műszaki osztályán, 
az 542-818-as számon, vagy a 
muszak@dunakeszi.hu  e-ma-
il címen.

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

körzeti képvi  selőink jelentik
A lakótelep szíveújabb 12 parkoló épül 

a szent istván parknál

Lakótársaimhoz hasonlóan 
– mint a választókörzet kép-
viselőjét – örömmel tölt el, 
hogy a Szent István Park ke-
leti oldalán, a Barátság út 18-
20. számú háztömb mellett 
megkezdődött az újabb par-
kolók építése. Nagyon örü-
lök annak, hogy még ebben 
az évben 12 új parkolóval bő-
vül a Szent István Park mel-
letti terület. Jómagam is a la-
kótelepen élek évtizedek óta 
családommal, s így nemcsak 
képviselőként, de magánem-
berként is nap, mint nap érzé-
kelem a parkolási gondokat, 
az itt élő lakótársaimat fog-
lalkoztató nehézségeket. So-
kat beszélgetünk közös dol-
gainkról, számtalan kérdés-
sel és kéréssel fordulnak hoz-
zám a közösség tagjai. 

Három ember közül kettő 
mindig az iránt érdeklődik, 
hogy mikor épülnek újabb 
parkolók, hiszen ma már jó-
val több autó van, mint a kul-
turált, biztonságos parkoló-
helyek száma. Ezt az igényt 
erősíti az a természetes em-

beri gondolkodás is, hogy 
mindenki szeretné, ha látó-
távolságban, lakása közel-
ségében tudná az esti órák-
ban letenni a parkoló gépko-
csiját. Az emberek féltik érté-
keiket… 

Ezért is értékelem nagy-
ra lakótársaimmal, a válasz-
tókörzetben élőkkel együtt, 
hogy az önkormányzat igyek-
szik enyhíteni az autótulajdo-
nosok gondjait. Nagyon kö-
szönöm, hogy kéréseim fo-
lyamatos meghallgatásra és 
támogatásra találnak az ön-
kormányzatnál, a polgármes-
ter úrnál, és a hivatal műszaki 
osztályán. E szép összefogás 
eredményeként kezdődhe-
tett meg a Szent István Park 
és a Barátság út 18-20. számú 
épület között lévő területen 
újabb 12 parkoló építése, me-
lyet reményeink szerint a kö-
vetkező időszakban újabbak 
követnek. 

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet 

képviselője
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körzeti képvi  selőink jelentik

Örömmel jelentem, hogy 
Alagliget ismét tovább szépült, 
ugyanis nem csak rendkívül hasz-
nos az újonnan épült, 138 méter 
hosszú Repülőtéri úti járda, amely 
összeköti az induló oldali busz-
megállót a Babicz utcai kijárat-
tal, hanem nagyon szép is a térkö-
ves megoldás a két oldali szegély-
lyel. Végre kulturált körülmények 
között lehet megközelíteni az in-
duló oldali buszmegállót, amely 
ugyancsak megújult, és a járdá-
hoz hasonlóan térkővel fedtük 
be. Természetesen az érkező ol-
dali megálló sem maradhatott ki 
a felújításból, az is hasonló megol-

dással került kialakításra. Ezzel te-
hát megválaszoltuk azt a kérdést, 
hogy ezek a megállók vajon ideig-
lenesek, vagy véglegesek. Remé-
nyeim szerint az új járda, és a vég-
leges, felújított megállók minden-
ki megelégedésére fognak szol-
gálni. Az általam kezdeményezett 
beruházások csak akkor fognak 
ezen a területen véget érni, ami-
kor végre kialakításra kerül az idő-

járás viszontagságaitól védelmet 
nyújtó beálló a Repülőtéri út indu-
ló oldalán lévő buszmegállóban. 
A kivitelezés legkésőbb tavasz-
ra nagy valószínűséggel megtör-
ténik, ha pedig még az idén elké-
szül, az külön öröm lesz,.

Jogos a kérdés, hogy az új busz-
megállókba mikor érkeznek be az 
első buszjáratok az év elején már 

megalkotott új menetrend sze-
rint. Korábban írtam róla, hogy a 
helyi autóbusz-közlekedés szol-
gáltatás tárgyában beérkezett 
ajánlatot a város nem fogadta el. 
Új hír, hogy a pályázat ismételten 
kiírásra került, módosított feltéte-
lekkel. Célunk, hogy a jelenlegihez 
képest kedvezőbb árat érjünk el. A 
pályázat úgy került kiírásra, hogy 
2013. január 1-jével az új szolgálta-
tó megkezdhesse a munkát.

                

Thoma Csaba
8. számú választókörzet  

képviselője

új járda és végleges 
buszmegállók Alagligeten

Kérem engedjék meg, hogy né-
hány mondatban ismertessem 
Önökkel az elmúlt hónap lakó-
helyünket érintő eseményeit, 
eredményeit.
- Körzetünkben az utcák aszfal-
tozása mellett több téren is tör-
téntek fejlesztések. Sor került az 
Uszály utca, a Tavasz utca és a Fő 
út - szervizút gréderezésére és 
mart aszfalttal való felszórásá-
ra. Fentiekkel kapcsolatban ez-
úton is köszönjük Fényi Zoltán és 
Nagy Sándor urak közreműködé-
sét. A Török Ignác utcába 5 da-
rab ostorlámpa lett kihelyezve. 
A Stromfeld utcában szikkasztó 
árok is ki lett alakítva, a csapa-
dékvíz csatorna mellett.
- A Kiserdő utcában megrongált 
2 darab KRESZ tábla, valamint 
az Iskola utcában tönkre tett 
pad helyre lett állítva, a Közüze-
mi Kft. munkatársai által. Sajná-
latos hír, hogy a Duna-partról, 
a vízisíelést engedélyező táblát 
ellopták.

- Többen jelezték felém az Isko-
la utcából, hogy éjszakánként 
gyakran zajonganak a környé-
ken. Az illetékesek figyelmét 
természetesen felhívtam erre a 
tényre.
- Végezetül kérem a tisztelt au-
tóvezetőket, hogy figyeljenek a 
közlekedési szabályok betartá-
sára. Gyakran lehet tapasztal-
ni, hogy a megengedettnél jó-
val nagyobb sebességgel, vagy 
egyirányú utcában a forgalom-
mal szemben közlekednek. Vi-
gyázzunk másokra, magunkra 
és a szabályokat tartsuk be!
Kérem, hogy esetleges észrevé-
teleikkel, ötleteikkel a jövőben is 
bizalommal keresni szíveskedje-
nek, mint azt eddig is tették.
(tel.: 70-337-1604, e-mail: 
vincze.geza56@gmail.com).

Vincze Géza
1. számú választókörzet 

képviselője

Engedjék meg, hogy az elmúlt 
időszak a választókerületben tör-
tént eseményeiről tájékoztatást 
adjak.

Út és járdaépítések
Az útépítési program kereté-

ben elkészült a Budai Nagy An-
tal köz szilárd burkolattal való el-
látása.

Megkezdődtek a járdaépíté-
sek, amelynek során elkészült a 
Szent Mihály-templom főlépcső-
jéhez vezető járdaszakasz. Kie-
gészült és javításra került a Kis-
templom utcai járda, amely nem 
csak az arra járó gyalogosok ki-
szolgálásához, hanem a Szent Ist-
ván Általános Iskola diákjainak is-
kola körüli biztonságos futásá-
hoz is hozzájárul. Folyamatban 
van - és talán e sorok olvasásakor 
már elkészül - a Szent István utcai 
buszmegállók felújítása. 

Udvari játék
Nagy örömünkre újabb udvari 

játékkal gazdagodott a Szent Ist-
ván Általános Iskola. Javaslatom-
ra a körzet számára rendelkezés-
re álló fejlesztési keret terhére, az 
Önkormányzat pénzügyi támoga-

tásával átadhattam egy álló mér-
leghintát és egy tornázó korlátot.

A Dunakeszi nagyállomás lép-
csői régóta rossz állapotban vol-
tak. Kérésemre a polgármester 
úr levélben kérte a MÁV-tól, hogy 
a lépcsőket javítsák ki, és ameny-
nyiben lehetőség van rá, kerék-
pár felvezető síneket is helyezzen 
el a lépcsők szélén. Örömmel ta-
pasztaltam, hogy a MÁV munka-
társai a múlt hónapban elvégez-
ték a javítási munkálatokat és ki-
helyezték a síneket, ami nagyban 
megkönnyíti az arra közlekedő 
kerékpárosok életét.

Tájékoztatom Önöket, hogy kö-
vetkező fogadó órám időpontja 
november 29. csütörtök 18.00 óra, 
helyszíne a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola.

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

E-mail:  joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 

Fő út 25.

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt választókörzeti polgárok!
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dióssi csAbA polgármester szAbó józsef egyházügyi és társAdAlmi kApcsolAtokért felelős 
tAnácsnokot kérte fel ArrA A felAdAtrA, hogy dolgozzA ki Azt A progrAmot, Amely képes se-

gítséget nyújtAni A dunAkeszi kÖzÖsségében élő rászoruló embertársAinknAk, csAládoknAk, 
időseknek, mindenkinek, Akinek vAlAmilyen formábAn segítségre vAn szüksége.  

A helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, egyházi kÖzÖsségekkel és Az ÖnkormányzAttAl 
kÖzÖsen képes egy hAtékony támogAtási hálót létrehozni. ennek A szociális kÖzÖsségi együtt-

műkÖdésnek egyik első progrAmelemeként indul útjárA Az Adventi vásár keretében meghirde-
tett Adománydoboz Akció. erről Az együttműkÖdésről vAlAmint A november 29. és december 

24. kÖzÖtt megrendezendő Adventi vásárról kérdeztük szAbó józsef tAnácsnokot.

– Miért érzi úgy, hogy szük-
ség van erre a programra? Mit 
szólt a felkéréshez?

– Örömmel teszek eleget en-
nek a feladatnak. Már koráb-
ban, a tanácsnoki felkérése-
met követően összegyűjtöttem 
a Dunakeszin működő szer-
vezeteket, egyesületeket, egy-
házi közösségeket és felvettem 
velük a kapcsolatot. Az elmúlt 
időszakban több alkalommal is 
együtt dolgozhattam velük, így 
tudomást szereztem program-
jaikról, segítő akcióikról, ame-
lyeket az önkormányzat lehető-
ségeihez mérten rendszeresen 
támogat. A város irányításában 
szükség van a pontos gazdálko-
dásra, de nem állhat csak rideg 
számokból, ezért polgármes-
ter úrral közösen úgy éreztük, 
szükség van egy olyan, az egész 
évet átfogó, a szervezetekkel és 
egyházakkal közösen kidolgo-
zott programra, amely össze-
hangolja a már meglévő kez-
deményezéseket és hatékonyan 
képes támogatni a helyi csalá-
dokat, nyugdíjasokat vagy bár-
kit, akinek arra szüksége lehet. 

– Ha jól tudom ennek a kö-
zösségi együttműködésnek első 
lépése az adománydoboz ak-
ció…

– Így van. A dunakeszi ci-
vil egyesületek, szervezetek és 
egyházi közösségek a karácso-
nyi időszakban különösen igye-
keznek segíteni a tudomásukra 
jutott rászoruló személyeknek, 
családoknak. Azonban szeret-
nénk, ha ez a segítségnyújtás 
összehangoltan, szervezetten 
működhetne és egy közösségi 
összefogás keretében ajándéka-
inkkal mindenkihez eljutnánk, 
akinek szüksége van rá. Ennek 

az együttműködésnek az egyik 
első elemeként indul útjára az 
adventi vásár keretében meg-
hirdetett adománydoboz ak-
ció. Az ajándékozás aktualitá-
sa magától értetődő, hiszen a 
karácsonyi időszakban különö-
sen fontos az egymásra figye-
lés, egymás segítése. Ezért ké-
rek mindenkit, hogy a felhívás-
ban szereplő módon juttassa el 
adományát a Casalgrande téren 
lévő Adventi vásáron kihelye-
zett faházba, segítsünk együtt 
lakótársainkon!

Az adománydoboz akcióhoz 
csatlakozó szervezetek, egyhá-
zakkal és a Humán Szolgáltató 
Központ segítségével fogja szét-
osztani az önkormányzat a be-
érkezett adományokat. Azon-
ban egymás segítése nem me-
rülhet ki egyetlen akcióban. 
Ezért a közeljövőben a haté-
kony együttműködés érdeké-
ben a fent említett célok men-
tén egy kerekasztal beszélgetést 
is szeretnék összehívni, ahol 
közösen, hosszútávra kidolgoz-
hatjuk a most elindított mun-
kát, amelyhez remélem, minél 
többen fognak csatlakozni.

– Milyen jellegű vásárra szá-
míthatnak a látogatók?

– Idén egy olyan hagyomány-
teremtő vásárt szeretnénk élet-
re hívni, amely tartalmában és 
külsőségeiben is illő lesz az ün-
nephez. Bár idén a Casalgrande 
tér lesz a helyszín, szeretnénk, 
ha a jövőben a majdan megépü-
lő városközpont adhatna méltó 
otthont ennek az eseménynek. 
A Casalgrande téren elhelyezett 
faházakban november 29. és 
december 24. között hazai kéz-
művesek, forralt bor, forró tea, 
sült gesztenye várja majd a láto-

gatókat. A vásár része lesz egy 
kisszínpad is, ahol helyi fellé-
pőkkel, kórusokkal és betlehe-
messel készülnek a szervezők. 
A téren élő nagyságú betlehem, 
egy hatalmas adventi koszorú 
és egy több méter magas városi 
karácsonyfa is lesz, amit a helyi 
óvodások és iskolások által ké-
szített díszek fognak karácso-
nyi hangulatba öltöztetni.

– Elsősorban a helyiek szá-
mára szervezik a vásárt vagy 
később a nagyobb városokra 
jellemzően szeretnék kibővíte-
ni az eseményt?

– Az egész évi hajrá után, a 
bevásárlási láz, az ajándékozás 
öröme és a készülődés izgal-
ma mellett érdemes időt szakí-
tanunk az elmélyülésre, az egy-
más felé fordulásra, hogy rá-
hangolódjunk az ünnep igazi 
lényegére. Ez a vásár alkalmat 
nyújthat a családoknak, baráti 
társaságoknak arra, hogy egy-
egy bögre forralt bor mellett ta-
lálkozzanak, beszélgessenek és 
együtt töltsenek egy kis időt. 
Nem akarunk más, nagyobb, 
turistákra összpontosító ren-
dezvénnyel versengeni. Szeret-
nénk egy, az adventi időszakra 
jellemző, bensőséges hangulatú 
vásárt életre hívni, amely a du-
nakeszieknek és dunakesziek-
ről szól. Célunk, hogy minden 
mozzanatában érződjön az ösz-
szefogás. Ezért is kapcsoltuk ide 
az adománydoboz akciót, ami-
nek keretében saját lakótársa-
inknak szerezhetünk örömet. 
Fontos, hogy a karácsony kö-
zeledtével átéljük az adás és el-
fogadás érzését. Azt gondolom, 
ha mindenki hozzáteszi a maga 
részét, megtapasztalhatjuk a 
közösségi összefogásban rej-

lő erőt. Kérem minden lakótár-
sam, hogy csatlakozzon a kö-
zösségi együttműködéshez, ez-
zel is segítve egymást, mert Du-
nakeszi a Mi városunk.

Adventi vásár és 
adománydoboz akció 

a szeretet jegyében

ADVENTI VÁSÁR 
November 29. és 

december 24. között
Casalgrande tér

Adománydoboz akció
Kérjük, hogy adományát 

december 16-ig egy 
dobozba csomagolva 

jutassa el a Casalgrande 
téren kihelyezett faházba 
vagy a Programirodába 

(Polgármesteri Hivatal). Az 
ajándékokat leadhatják még 

a helyi plébániákon is. Az 
ajándékok között nemcsak 
újonnan vásárolt termékek 

lehetnek, hanem a már otthon 
feleslegessé vált, de jó állapotú 

játékok, tárgyak. Kérjük, a 
dobozon jelöljék meg azt, 

hogy milyen nemű és korú 
személynek szánják (kisebb 
vagy nagyobb gyermeknek, 

felnőttnek vagy idősebb) 
hogy a szétosztásnál ez 
segítségünkre legyen.

Köszönjük, hogy Ön is 
csatlakozik az adománydoboz 

akcióhoz!



Az önkormányzat legújabb rendeletei

- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2012. (X.31.) rendelete a lakások és helyiségek bérleté-
re, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 14/2007. (VI. 11.) számú önkormányzati rende-
let módosításáról
 
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2012. (X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 19/2010. 
(V. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2012. (X.31.) rendelete a önkormányzati rendelete a til-
tott, közösségellenes magatartásokról
 
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2012. (X.31.) rendelete a reklám- és hirdetési tevékeny-
ségekről, valamint a reklámhordozók és a hirdető-beren-
dezések elhelyezéséről szóló  16/2011.(V.13.)  számú önkor-
mányzati rendeletének módosításáról
 
- Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2012. (X.31.) rendelete az útépítési hozzájárulásról szóló 
2/2011. (I.28.)számú rendeletének módosításáról

„Tavaly rendezvénysorozatunk 
keretében nagyszabású gála-
műsort szerveztünk a költő 
emléke előtt tisztelegve. Szin-
tén hagyományteremtő cél-
lal halála napjának, november 
7-ének 55. évfordulójára a szü-
lőháza falán elhelyezett emlék-
táblát koszorúztuk meg. Emel-
lett szoborportré-pályázatot 
hirdettünk, hogy Dunakeszi 
szülöttjének köztéri, bronzból 
készült szobra állhasson a te-
lepülésen. A pályázat hatalmas 
sikerrel zárult, a rendezvény-
sorozat utolsó állomása tavaly 
a tizenhárom pályamunká-
ból készült kiállítás bemuta-
tója volt a József Attila Műve-
lődési Központban. A pályá-
zat győztese azóta kiválasztás-
ra került és jelenleg a bronzból 
való kiöntés előkészületei zajla-
nak, melyhez az anyagi hátteret 
próbáljuk megteremteni.

Az idei évben is sor kerül a 

ha g yomá nyos 
sírlátogatásra a 
forradalom kitö-
résének évfordu-
lóján, valamint 
a november 7-i 
koszorúzásra a 
Művelődési Köz-
pont melletti ház falán találha-
tó emléktáblánál.

2012-ben fentieken túl nem 
gálaműsort, hanem egy más 
formáját választottuk a meg-
emlékezésnek. A Jobbik Duna-
keszi Alapszervezetének elnök-
sége figyelembe véve Gérecz 
Attila életútjának Pest megyé-
hez köthető szakaszait, felha-
talmazta Varga Zoltán Pétert, 
Pest Megye Közgyűlésének 
képviselőjét, hogy Gérecz At-
tilát Pest Megye Díszpolgára 
posztumusz kitüntetésre java-
solja a Közgyűlésnek. Döntés a 
kérdésben a Közgyűlés novem-
beri ülésén várható.”

„Célunk olyan modern tech-
nológiák alkalmazása, melyek 
idő és költségigényes felmérési 
technikákat váltanak ki, ezzel 
növelve a megrendelő munká-
jának hatékonyságát.” – foglal-
ta össze lényegre törően hitval-
lásukat Nagy Attila, a cég ügy-
vezetője.

Tulajdonképpen munkájuk 
során fényképekből nyernek ki 
téradatokat speciális szoftve-
rek segítségével, valamint há-
romdimenziós lézerszkenner 
segítségével alkotják meg a va-
lóság milliméter pontos mását. 
Az utóbbi technológiát alkal-
mazva készítették el az alagi 
majorban található romtemp-
lom háromdimenziós modell-
jét is, melyet a cég YouTube 
oldalán bárki meg is tekint-
het. A videó megtekintéséhez 
a cég nevére érdemes rákeres-
ni a népszerű videó-megosztó 
oldalon! 

Az ügyvezető elmondása 
alapján a cég hosszú távú ter-
vei között szerepel egy szoro-
sabb együttműködés kialakí-
tása a városvezetéssel, hiszen 
számtalan esetben használha-
tó az általuk alkalmazott tech-
nika. Nagy előnye a cég ál-
tal használt innovatív felmé-
rési technikának, hogy túllép 
a klasszikus geodézián, két-
szer gyorsabb mint a külön-

böző földmérési technikák, il-
letve az építészek által hasz-
nált módszereknél akár négy-
szer gyorsabban felmérhető 
egy épület.

A cég speciális eszközeivel 
légi felvételeket, földi felméré-
seket és víz alatti méréseket is 
tud végezni. Ez utóbbi során 
létrehoztak egy saját fejleszté-
sű autonavigációs hajót is mely 
ultrahang segítségével alkotja 
meg a mederfenék képét.

A két alkalmazottal és két 
gyakornokkal működő duna-
keszi illetőségű cégnek spanyol 
és perui kapcsolatai is vannak, 
valamint a Drezdai és Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem-
mel is közreműködnek. Má-
jusban pedig az ELTE Térké-
pészeti Tanszékével volt közös 
projektjük, amely során a Pál-
völgyi-barlang 3 D-s modelljét 
készítették el a látogatók szá-
mára elérhető természeti ré-
szekről.

„Célunk olyan még komp-
lexebb szolgáltatáskör kiépí-
tése, mely minden érdeklődő 
igényét kielégíti. Rendelkezés-
re állunk a megadott eszköz-
parkkal, nagy rugalmasság-
gal a megrendelő igényei sze-
rint határoktól függetlenül.” 
– olvasható a cég honlapján. 
(www.geolink3d.hu)

Legindi Tímea

gérecz AttilA mártírhAlált hAlt forrAdAlmár, kÖltő emlékére 
tAvAly nAgyszAbású rendezvénysorozAttAl készült A jobbik 
dunAkeszi AlApszervezete. immár évek ótA hAgyományosAn 
október 23-án látogAtják meg gérecz AttilA sírját A szervezet 
képviselői – tájékoztAttA szerkesztőségünket vArgA zoltán 
péter, A szervezet városi elnÖke.

A geolink 3d kft egy olyAn innovAtív felmérési módsze-
reket igénylő felAdAtok ellátásárA speciAlizálódott 
cég városunkbAn, Aminek tAgjAi fiAtAlos lendületüknek 
és szAkértelmüknek kÖszÖnhetően egyre tÖbb megbí-
zást kApnAk szerte Az országbAn. A csApAt dolgozott 
már tÖbbek kÖzÖtt szegeden, veszprémben, vAlAmint 
szentgotthárdon is, illetve folyAmAtosAn nyitnAk A 
szlovák és osztrák piAc felé is. terveik szerint szeret-
nék lefedni Az áltAluk hAsznált technológiávAl Az 
egész országot és kÖzép-kelet-európát.

Megemlékezések 
Gérecz Attila tiszteletére

FIATALOS INNOVATÍV 
vállalkozás Dunakeszin
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„Közösségünk tagjai mindenna-
pi életünk problémáit fogalmaz-
ták meg az augusztus 29-én el-
küldött levelünkben, köszön-
jük, hogy a városvezetés elfogad-
ta meghívásunkat. Mivel nincs 
megfelelő helyiségünk, ezért 
szerveztük a találkozót a játszó-
tér mellé” mondta a rendezvény 
levezetője Lovasiné Göndör Ste-
fánia.

Közlekedés, közbiztonság, 
gyermekek, közösségi élet, és 
egyebek; ezek a témakörök fog-
laltak magukba közel harminc 
kérdést, felvetést, javaslatot. A 
polgármester bevezetőjében üd-
vözölte a fórum létrejöttét, úgy 
vélte, ez első lépés lehet ahhoz, 
hogy elinduljon a település és a 
városvezetés együttműködése. 
Utalt rá, hogy folytatják a meg-
kezdett kerékpárút építést, a jövő 
évben elkészül a Kápolna utca - 
Posta utca közötti szakasz, ezzel 
közvetlenül bekapcsolódhatnak 
a már meglévő hálózatba. A ter-
vek az aluljáró felé vezető irányba 
is elkészültek, eszerint a Muskát-
li utcától nyitott kerékpárút vezet 
majd az aluljáróig.

Egyetértett azzal a felvetés-
sel a polgármester, hogy az itt 
élők számára megoldatlan a 
Káposztásmegyerre, Dunakeszi 
központjába, valamint a vásár-
lóközpontokba a tömegközleke-
dés. Utalt arra, hogy amikor egy 
szakmai cég összeállította a vá-
rosi tömegközlekedést, menet-
idő problémák miatt nem tud-

ták megoldani a kétbuszos kör-
járatot. Ugyanakkor kielégítőnek 
tartották azt a lehetőséget, hogy 
egy vonatmegállóra van Dunake-
szi, onnan már lehet busszal to-
vábbutazni. Arra viszont ígéretet 
tett, hogy megkeresik a BKV-t, 
van-e lehetőség arra, hogy egy 
városi buszjárat kijöjjön Alsóra.                         

Panaszolták a lakosok, hogy 
sok gépjárművezető nem tartja be 
a 30 km-es sebességkorlátozást. 
Erre utalva elmondta a polgár-
mester, hogy az új városi rendőr-
kapitány elképzelése szerint janu-
ártól visszaállítják a körzeti meg-
bízotti rendszert és lehetőség lesz 
fokozott ellenőrzésre. Javasolták 
egy „Lassíts, túl gyorsan mész” 
sebességmérő elhelyezését a Pá-
lya utcán. Dióssi polgármester 
ezzel egyetértett s közölte, hogy 
felveszik a városi projektlistára. 

Arra a kérésre, hogy több járda le-
gyen a településen, azt a választ 
kapták, hogy amennyiben sikerül 
összefogást teremteni ez ügyben a 
lakosságnak, a városvezetés biz-
tosítja a műszaki hátteret, adnak 
anyagot is a járdaépítéshez. 

A közbiztonság témakörében 
megfogalmazott javaslatokkal 
kapcsolatban elhangzott, hogy 
várhatóan megnő az utakon a 
rendőri jelenlét. Ismertette azt az 
újdonságnak számító mobil te-
lefonszámot, – 06-70-2913-170 – 
melyen szükség esetén az éppen 
járőröző gépkocsit közvetlenül 
lehet riasztani. Ígéretet tett, hogy 
a közvilágítással kapcsolatos hiá-
nyosságokat orvosolják. A városi 
térfigyelő kamerarendszerre pá-
lyázatot adott be a város, és elis-
merte, hogy a rendszeres csend-
háborítással, a közerkölcsöt sértő 

jelenségekkel nagyon nehéz meg-
küzdeni. Ha megjelennek a rend-
őrök, átmenetileg szünetel a „te-
vékenység”.   

A településen az utóbbi évek-
ben megnőtt a kisgyermekes csa-
ládok száma. Családi ügyintézé-
sek miatt a kicsik napközbeni el-
helyezése esetenként problémát 
okoz. Ezzel kapcsolatban elhang-
zott, hogy létrehoztak egy családi 
napközit, ahol – egyéni igény sze-
rint  délelőtt, vagy délután a szülő 
biztonságban hagyhatja kisgyer-
mekét. Ugyancsak a kisebbekkel 
kapcsolatos, hogy ha megalapo-
zott, komoly igény fogalmazódik 
meg, akkor megoldható a játszó-
tér bővítése. 

A továbbiakban több felvetés-
re reagált még a polgármester. A 
helyi kisboltban nincs lehetőség 
megfelelő bevásárlásra. Ennek ki-
váltása üzleti vállalkozás. Az üz-
letláncok bármelyike csak akkor 
létesít boltot, ha biztosítva lát-
ja a megfelelő szintű bevételt. Az 
ATM telepítését már két bank is 
megvizsgálta, de nem találtak biz-
tonságos helyszínt. Gyógyszertár, 
felnőtt- és gyermekorvosi ellátás 
is akkor valósulhat meg, ha meg-
felelő perspektívát látnak a gaz-
daságos működésre. A tartalmas 
lakossági fórum végére maradtak 
továbbgondolásra érdemes kérdé-
sek, ezek megoldódása későbbi le-
hetőségek függvénye. 

Katona M. István
A szerző felvételei             

élénk érdeklődés mellett zAjlott le október 5-én dunAkeszi-Alsón A lAkossági fórum. A nAgy számbAn megjelent lAkosok 
kÖrében fodor sándorné ÖnkormányzAti képviselő kÖszÖntÖtte dióssi csAbA polgármestert, mAnhAlder zoltánnét, A polgár-
mesteri hivAtAl városüzemeltetési és beruházási osztályánAk vezetőjét, vAlAmint sipos dávid polgármesteri kAbinetvezetőt. 
„tisztábAn vAgyunk AzzAl, hogy kicsit messze esünk dunAkeszitől, de mivel odA tArtozunk, nekünk is vAnnAk igényeink, kéré-
seink”, fogAlmAztA meg A képviselő Asszony A rendezvény célját. 

Tartalmas lakossági fórum Dunakeszi-Alsón

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! 
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Csodálatos ez a nap Du-
nakeszi életében, hi-
szen egy nagyon régi 
álmunk valósult meg 

azzal, hogy a város tulajdonába 
került a MÁV sportpálya – kezd-
te beszédet az 1926-ban létesített 
sporttelepen Dióssi Csaba. A pol-

gármester külön köszönetet mon-
dott Orbán Viktor miniszterel-
nöknek, aki személyes közben-
járással segítette, hogy a MÁV 
Sporttelep díjmentesen kerülhe-
tett a város tulajdonába. Az ünne-
pi percekben köszönetet mondott 
Hegmanné Nemes Sára államtit-
kár asszonynak, és azoknak a kol-
legáknak, akik a bonyolult admi-
nisztrációs folyamatban segítet-
ték a megoldást, a sporttelep átvé-
telét, amely hosszú évtizedek óta 
rendkívül jelentős szerepet tölt be 
a dunakesziek életében. 

Dióssi Csaba polgármester, or-
szággyűlési képviselő beszédé-
ben kiemelte: az önkormányzat 
és Dunakeszi sportszerető pol-
gárai számára nagy jelentőség-
gel bír, hogy díjmentesen került a 
város tulajdonába a MÁV sport-
telep, melyet a kor igényei sze-
rint felújítanak, korszerűsítik a 
szabadtéri világítást. Első beru-
házásként tavasszal pl. BMX pá-
lyát építenek a sporttelepen. Cé-

lunk, hogy minél több dunakeszi 
polgár – fiatal és felnőtt egyaránt 
– sportoljon a megújuló sportpá-
lyán – jelentette ki Dióssi Csaba.

- Ez az első „fecske” az olyan 
MÁV létesítmények sorában, me-
lyet gondolom ezután több fog 
követni. Amikor átvettem a va-
gyonpolitikáért felelős államtit-
kárságot, akkor a miniszterelnök 
úr első és legfontosabb üzenete az 
volt, hogy a dunakeszi sportpálya 
helyzetét rendezni kell - mondta 
az államtitkár asszony.

A Kormány júliusban döntött 
51 eddig nem hatékonyan hasz-
nosított állami ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adá-
sáról. Dunakeszin a MÁV sport-
létesítményét az átadást követő-
en hatékonyabban állítják majd a 
helyi lakosok szolgálatába. "Meg-
győződésem, hogy Dunakeszi jó 
gazdája lesz a sportlétesítmény-
nek. Az önkormányzatnak már 
vannak konkrét tervei, elkép-
zelései a további fejlesztésekről, 
amelyek garantálják, hogy a lé-
tesítmény hosszú távon szolgál-
ja a város lakosságának sportolá-
si, szórakozási igényeit" - mond-
ta Hegmanné Nemes Sára, aki ki-
emelte: „A költségvetési törvény 
módosításának köszönhetően 
díjmentesen kapta meg Dunake-
szi a MÁV sporttelepet, de ennek 
azaz „ára”, hogy ezt az ingatlant 
15 évig nem lehet elidegeníteni, 
és csak sportcélra lehet használ-
ni és fejleszteni.”  – A képviselő-
testület és a polgármester úr fe-
lelős vállalása az, hogy ezt a léte-
sítményt megtartják, fejlesztik – 
tette hozzá. 

Az ünnepi ceremónia záróak-
kordjaként az államtitkár asz-
szony és a város polgármestere 
átvágta a MÁV sporttelep átvé-
telét szimbolizáló nemzeti színű 
szalagot. 

 V. I.

Az orbán kormány megAlAkulásA után AlApvető változás kÖvetkezett be A vAgyongAzdálkodásbAn. 
véget vetettünk A tÖmeges privAtizáció időszAkánAk. Az "ipArszerűen" űzÖtt állAmi vAgyonérté-
kesítést felváltó, AlApvetően új strAtégiát AlAkítottunk ki mAgyArország vAgyonpolitikájánAk és 
vAgyongAzdálkodásánAk terén - mondtA hegmAnné nemes sárA, A nemzeti fejlesztési minisztérium 
vAgyonpolitikáért felelős állAmtitkárA, Amikor 2012. október 11-én ünnepélyesen átAdtA A dunAkeszi 
vAsutAs sporttelepet A városi ÖnkormányzAtot képviselő dióssi csAbA polgármesternek. 

Az állam a városnak adta
a Dunakeszi Vasutas Sporttelepet

Korszakváltáshoz érkezett Pest 
megye egyik legnagyobb sport-
múlttal büszkélkedő sportegye-
sülete, a Dunakeszi Vasutas SE 
azáltal, hogy az egykori MÁV, 
majd rövid, átmeneti ideig a Ma-
gyar Állam tulajdonába került 
hatalmas sportkomplexum tu-
lajdonjogát az Orbán kormány 
Dunakeszi Város Önkormány-
zatának adta át sportcélokra. 

Az októberi ünnepi ceremónia 
után a kellemes őszi napfény-
ben tekintetemmel a centerpá-
lya zöldpázsitját pásztázva sorra 
jelentek meg emlékezetemben a 
régmúlt korszak nagyszerű mér-
kőzései, a kiválóbbnál kiválóbb 
Vasutas labdarúgók közönség-
vonzó játéka. Ezen a pályán bű-
völték el Jeszmás Györgyék Kö-
zép-Magyarország legjobb csa-
pataként a Magyarság rajongó-
it, de itt bontogatta tehetségét a 
Vasast és a Videotont is megjárt 
Kovács „Sutyi”, az egyik legjobb 
góllövő, Koós Laci, aki az NB I-es 
Tatabánya színeiben is bizonyí-
tott. Ki ne emlékezne Lebo, va-
gyis Leboniczky Imre parádés vé-
déseire, akit gyorsan le is igazolt 
a Vasas. Sok szép évet szerzett 
a lelkes Vasutas publikumnak 
Palovecz Béla csapata is, majd a 
közelmúltban – a magyar labda-
rúgás és társadalom változásait 
is jellemző korszakban – a világ-
válogatott Détári Lajos nevével 
fémjelzett csapat teljesítménye 
az akkori NB I-ben. Sok rajongó-
ja volt Katona Gyurinak, Sólyom 
Gyulának, Lipniczky Lajosnak 
éppúgy, mint napjaink gólzsák-
jának, Lőrincz Lacinak is…

Az 1926-ban alakult egyesü-

let életét azonban nemcsak sike-
rek, bajnoki dicsőségek jelzik. Az 
elmúlt 86 év utolsó időszakában 
bizony voltak nehézségek is, me-
lyek következményeként a tör-
vényszék idén nyáron mondta 
ki a patinás régi egyesület meg-
szűnését. Bár már 2002. február 
15-én – többszöri névváltoztatás 
után – az új egyesület felvette a 
Dunakeszi Vasutas Sport Egye-
sület nevet, és intézi a sportolók 
versenyeztetését, de anyagiak hi-
ányában ősszel nem indította el 
a bajnokságban a felnőtt labda-
rugó csapatot. A férfi kézilabda 
csapat játékosai pedig a Kinizsi-
ben folytatják. 

A gazdasági válság időszaká-
ban megcsappantak a támoga-
tások, beszűkültek a lehetősé-
gek, melyek hiányában nem le-
het fenntartani és színvonalasan 
működtetni a sportlétesítményt, 
és a szakosztályokat. Az állam 
talán a lehető legjobb időben 
adta a helyi önkormányzat tu-
lajdonába a sporttelepet, amely-
nek fenntartására, működtetésé-
re és fejlesztésére garanciát vál-
lalt a város. 

Október 11-én, a sporttelep 
ünnepélyes átvételével egy új, re-
mélhetőleg még eredményesebb 
és sikeresebb korszak vette kez-
detét Dunakeszi sportéletében, 
melyben – a város sportolni vá-
gyó lakossága mellet - továbbra 
is meghatározó szerepet játsza-
nak a Vasutas SE ma is működő 
szakosztályai is. S remélhetőleg 
újra köztük lesz majd a felnőtt 
labdarúgó csapat is…

Vetési Imre

Korszakváltás
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A 0155-ös helyrajzi számú 
terület (városi strand) 
vizsgálatát 2012. elején 

folytattuk le Varga Zoltán Péter-
rel, a dunakeszi Jobbik elnöké-
vel, több szakértő bevonásával. A 
több mint 1200 oldalas, rendel-
kezésünkre álló iratanyagot bő 
három hónap leforgása alatt vizs-
gáltuk át, és ebből írtunk a kép-
viselő-testület számára egy 80 ol-
dalas jelentést. A vizsgálat során 
több bűncselekmény gyanúja fel-
merült, így Varga Zoltán Péter a 
dunakeszi Jobbik képviseletében 
feljelentést tett a Pest Megyei Fő-
ügyészségen hűtlen kezelés, ha-
nyag kezelés, környezetkárosítás 
és közérdekű adattal való visz-
szaélés gyanúja miatt. Arra kér-
te továbbá a Főügyészséget, hogy 
a vizsgálat anyag alapján vizsgál-
ja meg, történt-e a feljelentésben 
meg nem jelölt bűncselekmény 
a strand ügyében. A feljelentés 
megérkezését követően néhány 
nappal már meg is kaptuk a vá-
laszt a Dunakeszi Városi Ügyész-
ségtől, melyben közölték, hogy 
keresetünket – nyomozás nélkül 
– elutasítják. A magunk részé-
ről mindehhez annyit kívánunk 
hozzáfűzni, hogy ezek szerint 
Uri Gellerek, vagy más, rendkí-

vüli képességű parafenoménok, 
talán Jedi lovagok ülnek a Tisz-
telt Ügyészségen, akiknek mind-
össze néhány napjukba telt az 
1200 oldalnyi, jobbára szakha-
tósági és jogi természetű szak-
szövegből álló dokumentum-
állományt produkáló ügy „át-
tekintése”. Ami azért érdekes, 
mert nekünk és szakértőinknek 
mindez több mint negyed évet 
vett igénybe. A határozat ellen 
panasszal éltünk, azonban ezzel 
kapcsolatban is hamarosan meg-
érkezett az elutasító válasz.

Ugyanakkor nekünk nem fel-
adatunk az Ügyészség munkájá-
nak megítélése, úgy gondoljuk, 
ezt a fent leírtak alapján megte-
heti mindenki saját maga.

Azt azonban mindenképpen 
elfogadhatatlannak tartottuk 
volna, hogy az ügy politikai fe-
lelősei továbbra is az „ismeret-
lenség jótékony fátyolába” bur-
kolózva kerülhessék el azt, hogy 
Dunakeszi polgárainak szemé-
be kelljen nézniük. Ezért még 
arra a testületi ülésre, melyen a 
képviselők elfogadták a „strand-
jelentést”, benyújtottunk egy 
határozati javaslatot a zárt ülé-
sek anyagainak nyilvánosságra 
hozataláról. Ezt azzal a módo-

sítással fogadta el a képviselő-
testület, hogy előzőleg kérjük ki 
az Önkormányzatot képviselő 
ügyvédi iroda véleményét arról, 
hogy a zárt ülések anyagai nem 
tartalmaznak-e olyan informá-
ciókat, melyek egy peres eljárás-
ban hátrányos helyzetbe hoznák 
az Önkormányzatot. A jegyző-
könyvek áttekintése megtörtént, 
és egyhangúlag állapítottuk meg 
az ügyvédi iroda képviselőjével, 
hogy nem tartalmaznak ilyet a 
szóban forgó iratok.

Így a szeptemberi testüle-
ti ülésre előterjesztésre kerülhe-
tett az a határozati javaslat, mely 
a zárt ülések jegyzőkönyveinek 
strandra vonatkozó szakaszairól 
szól. A testületi ülésen elmond-
tam, hogy vizsgálati anyagunk-
ban három szinten állapítottunk 
meg politikai felelősséget: a vá-
rosi strand jelenlegi, gyalázatos 
és méltánytalan állapotáért el-
sősorban azok felelősek, akik ér-
telmi szerzői voltak annak, hogy 
hogyan kerüljön ki a város keze-
léséből a terület, a lakosság véle-
ményének kikérése nélkül. Va-
gyis a lakosság érdekei helyett 
vállalkozói körök érdekeit szol-
gálták ki. Másodsorban felelő-
sek azok, akik birtokában vol-

tak bizonyos információknak, 
azonban ezeket nem osztották 
meg képviselőtársaikkal, így ne-
hezítve számukra a város érde-
kének képviseletét. Harmadsor-
ban pedig azok a politikai sze-
replők felelősek, akik a megfelelő 
információk megszerzése nélkül 
olyan döntéseket hoztak, melyek 
a strand területén ma is tapasz-
talható áldatlan állapotokhoz ve-
zettek.

Felhívtam képviselőtársaim 
figyelmét, hogy addig is, míg a 
strand területével kapcsolatban 
nem sikerül megnyugtató hely-
zetet teremteni, Dunakeszi pol-
gárainak joguk van megismerni 
a stranddal kapcsolatos folyama-
tokat és a politikai felelősöket. 

Mivel a képviselő-testület a ha-
tározati javaslatot nagy többség-
gel támogatta, így a strand-ügy 
eddig titkosított dokumentumai 
is nyilvánosságra kerülhetnek, 
ami azt jelenti, hogy a mai nap-
tól a nyílt ülési jegyzőkönyvek-
hez hasonlóan bárki megismer-
heti és kikérheti azokat.

Nyíri Márton,
Önkormányzati 

képviselő (Jobbik), 
környezetvédelmi 

tanácsnok

A képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésén meghoztA 
Azt A hAtározAtot, melynek értelmében nyilvánosságrA 
kerülnek A „strAnd-ügy” zárt ülésen született, és eddig 

titkosAn kezelt jegyzőkÖnyvei. 

nyilvánosak 
a „Strand-ügy” 

zárt ülésen készült 
jegyzőkönyvei
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Mérnökök, tanárok, 
szakemberek, egye-
temi hallgatók, hiva-

tásos politikusok, festőművé-
szek, vállalkozók pénzügyi és 
szakmai támogatásával, az ön-
zetlenül adakozó civilek össze-
fogásával készülő szobor szer-
kezetét díszítő palást a gödi 
Piarista Szakközépiskola mű-
vésztanárai és mesterei alko-
tómunkájaként hamarosan el-
nyeri végső formáját a Körön-
dön emelkedő Országzászlón. 

A műkőből készült palás-
ton formálják meg a Szent 
Koronát, a Hármas Halmot 
és Dunakeszi Város címerét. 
Az emlékművön megörökítik 
azoknak a nevét, akik 10 ezer 
forinttal vagy ennek az összeg-
nek megfelelő építőanyaggal, 
szakmunkával, és egyéb hoz-
zájárulással támogatják az Or-
szágzászló építését. A szerve-
zők bíznak benne, hogy újabb 
és újabb önzetlen felajánlások 
érkeznek, melyek segítő támo-
gatásként egészítik ki az em-
lékmű megvalósításához elen-
gedhetetlenül szükséges költ-
ségek fedezetét. Az önzetle-
nül elvégzett szakmunka, az 

építőanyagok és a nagy érté-
kű zászlók felajánlása mellett 
van, amit csak a pénzügyi tá-
mogatásból tudnak finanszí-
rozni. Az emlékművet körbe-
ölelő palást elkészítésének díja 
490 ezer forintba kerül, közel 
350-400 ezer forintot tesz ki a 
támogatók névsorát kőbe véső 
sírkő- és homokfúvó mester 
munkadíja.

Skripeczky István szervező 
társai nevében is kéri, aki tehe-
ti - adományokkal vagy akár 
festmények vásárlásával, me-
lyeket e nemes ügy érdekében 
ajánlottak fel az alkotóművé-
szek - támogassa a nemzeti és 
városi összefogást jelképező 
emlékmű felépítését. A részle-
tekről a 06-30-3614-515-ös te-
lefonszámon érdeklődhetnek a 
támogatók.

A levél után pedig a minap 
személyesen arról az örömhír-
ről tájékoztatott Skripeczky 
István, hogy december 9-én 
ünnepélyes avatják fel az Or-
szágzászlót, amely emléket ál-
lít a világban szétszórtan élő 
magyarságnak. 

   
Vetési Imre

horAtius gyÖnyÖrű gondolAtávAl, "emlékművet állítok Az 
ÖrÖkkévAlóságnAk" kezdi levelét skripeczky istván, A gyár-
telepi kÖrÖndÖn épülő országzászló szervező kÖzÖssége 
nevében, melyben Arról Ad hírt, hogy A lelkes civil Összefo-
gásnAk kÖszÖnhetően remekül hAlAdnAk - A néhány héten 
belül - A város díszeként emelkedő emlékmű építésével. 

Az összetartozás 
jelképe
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Decemberben avatják fel 
az épülő Országzászlót

MEGHÍVÓ
Dunakeszi Civilek Baráti Köre  

lakossági összefogással, 
az Eudoxia 20 alapítvány közreműködésével 

Országzászlót emel városunkban. 
Az emlékmű felavatására 

2012. december 9-én (vasárnap) 
11.00 órakor kerül sor. 

Helyszín: Dunakeszi-Gyártelep Körönd
Díszvendégeink:

Dióssi Csaba polgármester, 
országgyűlési képviselő

Kutlán András festőművész Ugocsa vármegyéből, 
Tiszapéterfalváról

Puskás László festőművész egyetemi tanár, 
görögkatolikus lelkész 

Ung vármegyéből, Ungvárról,
Varga Gabriella írónő Kovászna megyéből.

E nem mindennapi eseményre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A szervezők nevében: 
Skripeczky István és Szombat István



kubó Éva   
texilművésznél 

– Miért szerette meg a textilt?
– Nagyon szeretem kézbe venni ezt az 

egyik legősibb anyagot. A képzőművészet 
és az iparművészet más-más lelkületű em-
bert kíván. Nekem kellenek a fogódzók, 
a meghatározott témára való tervezés, a 
technológiai kihívás, amely az alkalma-
zott művészetek egyik jellegzetessége, el-
lentétben a képzőművészettel, mely az ön-
kifejezésen alapul. 

– Divatot teremteni?
– A divat egy mesterségesen fenntartott 

világ, amivel kevésbé tudok azonosulni, 
bár a tervezés szempontjából ez is egy ki-
hívás. A Képző- és Iparművészeti Szakkö-
zépiskolát textil szakon végeztem el 1976-
ban. Elsőre nem vettek fel a Magyar Ipar-
művészeti Főiskolára, így elhelyezkedtem a 
Kispesti Textilgyárban gyakornokként. Két 
évig dolgoztam itt, s nagyon hasznos gya-
korlati ismereteket szereztem. Aztán egye-
temista lettem és a textiltervező tanszéken 
nyomottanyag textiltervező iparművész-
ként diplomáztam, majd a BUDAPRINT 

Pamutnyomóipari Vállalatnál mintaterve-
zőként tevékenykedtem. A gyár akkor még 
saját tervezőket foglalkoztatott, fénykorá-
ban évente egy hetes művésztelepet is biz-
tosított. A vállalatot 1989-ben privatizálták. 
Közben megszületett a két fiam, akik jelen-
leg egyetemi hallgatók. Ez idő tájt olyan 
művészeti munkákat is készítettem, amiket 
zsűriztettem és forgalmaztam a Képcsar-
nok és az Idea üzleteiben.

– Mihez kezdett ezután?
– Tanítottam. A Tótfalusi Kis Miklós 

Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szak-
munkásképző Iskolában rajzot, művészet-
történetet, tipográfiát oktattam. Közben 
nappali tagozaton az Iparművészeti Főis-
kola tanárképző szakát is elvégeztem. Vi-
zuális- és környezetkultúra szakos, kitün-
tetéses középiskolai tanár lettem, valamint 
OKJ-s képesítést szereztem a számítógépes 
kiadványszerkesztés és képfeldolgozás te-
rületén. Amikor átalakult a nyomdaipari 
iskola, meghívtak művész tanárnak a Mo-
dell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és 
Textilipari Szakközép- és Szakiskolába. Je-
lenleg is itt tanítok rajzot, művészettörté-
netet és mintatervezést.

– Mindeközben azért nem hagyott fel 
az alkotó munkával.

– Természetesen nem. Még a diploma-
védést követően tagja lettem a Művészeti 
Alapnak, majd 1994-ben a Magyar Képző- 
és Iparművészek Szövetségének. Életem 
során a textiltervezésen kívül az alkalma-
zott grafikai tevékenység is meghatározó, 
viszont a textilképeim a képzőművészet 
irányába tolódtak el. 1984 óta mostaná-
ig kb. ötven kiállításon szerepeltem mun-
káimmal. A hazai textilesek legrangosabb 
bemutatkozási lehetősége a szombathelyi 
Textilművészeti Triennálé, melyen idén is 
szerepeltem. 

– A dunakeszi közönség is többször ta-
lálkozott már textilképeivel.

– Tizenhat éve költöztünk a városba, 
olyan házat kerestünk, ahol műterem-mű-
helyt tudunk kialakítani, s ahol én is tudok 
alkotni. Gáspár Imre karikaturistát régről 
ismerem, ő szólt, hogy alakulóban van egy 
képzőművészeti egyesület, a DunArt. Szí-
vesen csatlakoztam hozzájuk, s az egyesü-
leti tárlatok mellett a városi kiállításoknak 
is állandó résztvevője vagyok. 

– Megfogalmazná alkotói hitvallását!
– A régebbi korok gondolati felvetései, 

ábrázolásmódjai hatással vannak rám, 
ezért munkáim egy részében is van ezek-
re utalás. Kapaszkodót jelenthet egy tech-
nológia, egy olyan kifinomult, harmoni-
kus gondolkodásmód, aminek még most 
is létjogosultságát érzem. És nagyon sze-
retném, ha ez a felszínes világ egy kicsit 
mélyebb tartalmakkal lenne tele.

Katona M. István
A szerző felvételei

dunAkeszi országos viszonylAtbAn kiemelkedő számú AlkotóvAl, 
művésszel büszkélkedhet, Akiknek kÖzÖsségépítő/városszépítő 
AlkotásAivAl gyAkrAn tAlálkozhAtunk nem csAk kiállításokon,  
de kÖztereken, intézményekben is. e művészek egy csoportját – 
szAkítvA A mAgányos Alkotó mítoszávAl – A dunArt képzőművésze-
ti egyesület fogjA Össze. Az egyesület tAgjávAl, kubó évA textilmű-
vésszel beszélgettünk.
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„Amit megtanulsz…” Lucz Dóra a magyar 
kajaksport ifjú csillaga

Domoszlai Gábor, a városi ká-
beltelevíziózás egyik meg-
teremtője, itt született 1953. 

július 16-án. Apja szabolcsi szárma-
zású parasztember volt, édesanyja 
az egyik legrégebbi dunakeszi famí-
liából, a László családból való. Szü-
lei kisiparosok voltak, ami az akko-
ri világban az „egyéb” kategóriának 
számított, úgyhogy ő és nővére csak 
szorgalmas tanulással juthattak elő-
re. Az 1. számú Általános Iskola el-
végzése után az ország egyik legran-
gosabb technikumában, a Petrik La-
jos Vegyipari Technikumban tanult 
tovább. Az érettségihez közeledett, 
rájött, hogy a vegyi laboratórium nem 
az ő világa. Kiváló felvételi eredmény-
nyel a Budapesti Műszaki Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Vegyipari Gé-
pész Szak hallgatója lett s 1976-ban, a 
diploma megszerzését követően a Ma-
gyar Acélárugyárban helyezkedett el, 
mint fejlesztő mérnök. A KLIMA Ip. 
Szövetkezetben a hűtéstechnológia 
tervezéssel foglalkozott, majd 1978-
tól a Magyar Hűtőipari Rt. Dunakeszi 
Gyárában, mint főgépész, majd ener-
gia üzemvezetőként dolgozott 1986-
ig. Munka melletti tanulással 1980-
ban energotechnológiai szakmérnöki, 
majd 1985-ben gazdaságmérnöki dip-
lomát szerzett ugyancsak a BME-n. 

A KLIMA Ip. Szövetkezet kivitele-
zési osztályvezetői állásából 1987-ben 
politikai pályára hívták, melyet el-
fogadott, célja a Dunakeszi Hűtőház 
igazgatói állása volt. „Mint ahogy ma 
sem, akkor sem vezetett másként az út 
az ilyen pozíciókba” - mondja. Több 
vezető társával együtt a város politikai 
irányítója lett. A rendszerváltás előtt, 
1989 tavaszán már a gödi MGTSZ 
élelmiszer feldolgozási főágazatának 
vezetőjeként az élelmiszeripari beru-
házások előkészítését végezte. A rend-
szerforduló után kezdte barátaival ki-
építeni a privátszféra gazdasági alap-
jait. Jelenleg a Keszi Ker Kft. és a Keszi 
Channel Kft. tulajdonosa.

De hogy jön ide a kábeltévézés? 
Még a Barátság útja 17-19. Intéző Bi-
zottsági 7 éves elnöki időszaka alatt, 
a Társasház gondnoka Szoták Andor 
családi örökségből vásárolt egy vi-
deomagnót, ami akkor még különle-
gességnek számított. Kezdtek hozzá-

járni a szomszédok filmeket nézni. A 
vendégjárásból egy idő után már sok 
volt. Társasházi szinten kezdték el ki-
építeni a házi video rendszert, mely 
az idők során több mint 1000 lakást 
érintett. Az igények egyre bővültek, 
ezért a 80-as évek közepén, tíz taggal, 
Domoszlai Gábor vezetésével létre-
hozták a Dunaparti Lakótelepi Video 
Egyesületet, amihez az akkori városi 
párttitkár „kétszeres fővesztés terhe 
mellett!” járult hozzá.

Előbb csak filmeket sugároztak, 
majd képújsággal is bővült a műsorkí-
nálat. 1986-ban a Magyar Nemzetben 
riport jelent meg róluk, melyben a tá-
jékoztatás forradalmi cselekedetének 
minősítette kezdeményezésüket az új-
ságíró. Megjósolták a cikkben a mű-
holdas televíziózás eljövetelét, s ezen 
az akkori hivatalos politika felhábo-
rodott, mondván, hogy ide nem „szi-
várog” be a nyugati kultúra. Átélt az 
egyesület több feljelentést, államvé-
delmi hatósági vizsgálatot „szovjet és 
rendszerellenes tevékenység” végzé-
se miatt, gazdasági életét az MSZMP 
is vizsgálta.

De mindez már a múlté, a Keszi 
Channel jelenleg is látható városunk 
mellett Fóton, Gödön és Veresegyhá-
zán, műsorokkal, hírekkel és hirdeté-
sekkel. Domoszlai Gáborról még any-
nyit, hogy felesége, Márta férfi fod-
rász, nővére dr. Domoszlai Erzsébet a 
dunakeszi Zeneiskola nyugalmazott 
tanára, számtalan tehetség, zongora-
művész kinevelője. Gábor fia vállal-
kozó és cége vezetésében segítőtársa, 
leánya Márta jogász, ugyancsak 3 dip-
lomával. Mindannyian Dunakeszin 
élnek, Dunakeszi kötődésűek. Két 
kisunokája Lora és Máté. Máté a 
Kőrösi Iskola első osztályos kiváló ta-
nulója, amire rendkívül büszke. Uno-
káinak igyekszik átadni az édesapja 
bölcsességét: „Amit megtanulsz…!”

Katona M. István

– Édesanyám kiválóan kosara-
zott, apukám hobby szinten sportolt, 
így a sport nem állt messze a család-
tól. Kipróbáltam az úszást és a lovag-
lást is, de mikor lementünk dunakeszi 
vízitelepre, megszerettem a kajako-
zást. Rasztotzky János és felesége Gizi 
néni keze alatt kezdtem el az edzése-
ket, ma is ők irányítják pályafutásun-
kat – avat be a kezdetekbe Dóra.

– Az első nemzetközi versenyem 
2009-ben az Olimpiai Reménységek 
versenyén volt, két aranyérmet nyer-
tem K-1 500 és K-1 1000 méteren. 2010-
ben szintén az Olimpiai Reménységek 
tornáján két aranyérmet nyertem K-1 
1000 m, K-4 500 méteren, második let-
tem K-1 500 méteren. 2011-ben Bran-
denburgban az Ifjúsági Világbajnoksá-
gon K-1 500 méteren aranyérmet nyer-
tem és a K-4 500 méteren másodikak 
lettünk. Olimpiai Reménységek Tor-
náján aranyérmet szereztem K-1 200 
és K-4-ben. Szingapúri maratón világ-
bajnokságon az ifjúsági 17 km-es távon 
K-1-es hajóban aranyérmet szereztem. 
2012 évben az Ifjúsági Európa Bajnok-
ságon K-1 1000, K-200 méteren má-
sodik és K-1 500 méteren harma-
dik lettem.

– Legkedvesebb távod? 
– Nincs meghatározva, de 

nagyon szeretem a 200 és 500 
métert, de a hosszabb távokat, 
az 1000 métert és a maratonit 
is kedvelem, mindegyiknek 
megvan a maga szép-
sége. 200 méteren a 
gyorsaságon van a 
hangsúly, míg hosz-
szú távon állóké-
pesség és taktika is 
szükséges.

– Sikereid tit-
ka? 

– A családi hát-
tér, iskola, a város 
és az edzőim tá-
mogatása. A megfe-
lelő felkészülés mel-
lett fontos a kitartás, 
a szorgalom és fej-
ben is megpróbálok 
ott lenni. 

– Jó tanuló, jó spor-
toló vagy, hogy éred el?

– Minden évben a sportteljesít-
ménnyel és a tanulmányi eredmény-
nyel lehet pályázni. Az első „Magyar 
Köztársaság Jó Tanulója - Jó Sporto-
lója” címet 2005-2006-os tanévben 
értem el, majd 2007-től 2011-ig még 
négy alkalommal.

– Terveid?
– A kajakban a következő évre ter-

vezek. 2013-ban U23-as kategóriában 
indulok, mely nagy változást fog jelen-
teni. Két évem van az érettségiig, gaz-
dasági pályára szeretnék menni, vala-
mint kijutni a 2016-os olimpiára.

– Az elmúlt két évben milyen díja-
kat kaptál?

– 2011. évben Kolonics Díj, az 
MKKSZ Gálán az ÉV Ifjúsági női ka-
jakosa. Az idei évben Héraklész Gála 
Női csapat összesített verseny első he-
lyezettje illetve az Év Női Héraklész 
Sportolója. 2012. év Junior Príma Díj 
a legjobb női kajakosa, ifjúsági kate-
góriában. 

– Miért szeretsz itt élni?
– Itt élek kiskorom óta, itt él a csa-

ládom és barátaim és nagyon sok él-
mény köt ide. A kajak nagyon nagy 

lehetőség nekem, itt egy világ-
színvonalú egyesület tagja le-
hetek. 

oA Radnóti Miklós Gim-
náziumban 12. évfolyamos 
vagyok, az iskolámat nagyon 

szeretem, tanáraim és a le-
hetőségek mind nagyon 

jók. 
A kajak, a sport-

központúság nagy 
előny, egyedül az 
uszodát hiányo-
lom, ami nagy 
segítség lenne 
egy kajakos fel-
készülésében.

D u n a k e s z i 
nagyon szép 

helyen fekszik, 
itt a Duna, az 

időjárás jó, közel 
vagyunk Buda-
pesthez. Nyugodt 
és biztonságos, 
ezért jó itt élni.

Solymosi 
László

édesApjA életbÖlcsesség-
ét sosem felejti. 
Azt mondtA neki: 
„fiAm, Amit megtAnulsz, 
sohAsem vehetik el 
tőled!”. 
megfogAdtA.

A lucz csAlád 1995-ben kÖltÖzÖtt budAÖrsről dunAke-
szire. Az elmúlt 17 év AlAtt megszerették ezt A várost, 
mely A lányok sikerének színhelyévé vált. mindhármAn 
A rAdnóti miklós gimnázium tAnulói és A dunAkeszi 
kAjAk klub tAgjAi. beszélgető pArtnerem A 18 éves lucz 
dórA. két testvérével, A 16 éves noémivel és A 13 éves 
AnnávAl mindenben segítik egymást.
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lezAjlott A „szivárvány 2012” 
nemzetkÖzi gyermek képző 
és ipArművészeti pályázAt 
eredményhirdetése

A zánkai Gyermekalko-
tások Galériája megál-
modója és létrehozója 

Bernáth Elek festőművész volt 
1973-ban. Azóta minden év-
ben meghirdették a nemzetkö-
zi gyermekképző - és iparmű-
vészeti pályázataikat. Gyűjtik 
a 3-18 éves gyermekek díjazott 
alkotásait, és elkötelezettek a fi-

atalok tehetséggondozásában.
Az idén 20. alkalommal hir-

dették meg népszerű pályáza-
tukat a világ összes gyermeke 
számára. 39 ország részvételé-
vel 10300 pályamunka érkezett 
be, amit a kimagasló szakmai 
tekintélyekből álló zsűri 2012. 
április 21-én bírált el, és 574 dí-
jat adott ki a magyar és külföl-
di pályázóknak összesen. Eb-
ből a magyarországiak 311 dí-
jat nyertek el.

A díjátadó ünnepség 2012. 
szeptember 29-én, szombaton 
14 órakor volt Zánkán, a Gyer-
mek és Ifjúsági Centrum Kft 
Színháztermében. A díjazott 
munkákból készült kiállítást 
is itt láthatták az érdeklődők 
azok után, hogy előzőleg már 
80 helyen volt megtekinthető.

A „Szivárvány 2012” Nem-
zetközi Gyermek Képző és 
Iparművészeti Pályázaton a 
Dunakesziek a következő he-
lyezéseket értek el, amit a dí-
jazottak zsűri tagjaitól szemé-
lyesen vehettek át.

Varga Barnabás, 6 éves, 
ARANY; Szilágyi Rebeka, 5 
éves, ARANY; Hajdrik Csen-
ge, 5 éves, ARANY; Gyepessy 
Dalma, 5 éves, ARANY; Ta-
kács Lilla, 5 éves, EZÜST; Vár-
nai Bálint, 5 éves, ARANY; 
Zsombor Dénes, 4 éves, 
ARANY; Zsombor Lili, 4 éves, 
BRONZ; Aszódi Dorottya, 4 
éves, EZÜST; Jenei Zita, 4 éves, 
BRONZ;

Mindannyian a Vasút a 
Gyermekekért Alapítvány Du-
nakeszi Óvodájába járnak. A 
kimagasló vizuális nevelésért, 
ami ebben az alapítványi óvo-
dában Seprényi Zoltánné (Zsu-
zsa néni) vezetésével folyik, 
maga az intézmény is megkap-
ta a „Szivárvány 2012” Nem-
zetközi Gyermek Képző és 
Iparművészeti Pályázat KOL-
LEKTÍV díját, amit Kalafutné 
Göbölös Katalin (Kati néni) 
vett át a díjátadó ünnepségen, 
mindenképpen erre a legmél-
tóbb, mint felkészítő óvoda pe-
dagógus, és a gyermek képző-

művészet területén az intéz-
mény kapcsolattartója. 

Külön kiemelésre méltó az a 
tény, hogy Hajdrik Csengének 
az ARANY DIPLOMA már a 
második első helyezése képző-
művészeti pályázatokon ebben 
az évben.

Gratulálunk a díjazottak-
nak. Sok sikert kívánunk 
mindannyiuknak. Büszkék va-
gyunk rájuk, hogy a városunk 
hírnevét öregbítették nemcsak 
a szűkebb hazánkban, hanem 
a pályázaton résztvevő 39 or-
szágban is.

Jámbor János

MÁV OVIS díjazottak Zánkán

Több tanulónkkal foly-
tatott beszélgetés is na-

gyon hasonlóan alakult:

– Sürgősen meg kell ta-
nulnom angolul. Kell a 
munkámhoz.

– Eddig nem kellett? 
– De, már régóta kellett 

volna.

Nem szerencsés megvár-
ni, amíg az angoltudás hi-
ánya a körmünkre ég 

Ha minden nap leülünk 
tanulni, az jó. A hiba ott 
szokott becsúszni, hogy 
ma sajnos nem jutott rá 
idő, de majd holnap… és 
így éveket csúszunk.

 Tervezzük meg nyelv-
tanulásunkat, úgy sok-
kal többet megvalósítunk, 
mint terv nélkül. 

Tervezzünk reálisan és 
konkrétan.

Ha úgy tervezzük meg 
a nyelvtanulást, hogy hol-
nap egy órát tanulunk, egy 
év múlva beszélünk ango-
lul, stb., az nem tartalmaz 
konkrét időpontot, határ-
időt, ezért nem sürget, így 
könnyen elmarad. 

Ahogy telik az idő, nem 
kerülünk közelebb a ha-
táridőhöz, mert másnap, 
amikor felébredünk, azt 
mondjuk, hogy: majd hol-
nap. 

Ahhoz, hogy meg is 
valósuljon, amit szeret-
nénk, konkrétan érdemes 
tervezni:

– Ma 9 és 10 között ango-
lul tanulok.

– Kedden és csütörtökön 
17.00-től 18.00-ig angol 
szövegeket hallgatok.

Így nem marad el a ta-
nulás.

Ha azt a célt tűzzük ki 
például, hogy május végé-
ig megtanulunk alapszinten 
angolul, az jó cél, mert reális, 
elérhető, és minden nap egy 
nappal közelebb kerülünk 
hozzá. Érezzük, hogy sürget 
az idő, és tennünk kell vala-
mit a cél érdekében.

Hogyan tervezzük meg nyelvtanulásunkat? 
Miért nem elég, ha csak leülünk tanulni?

Neményi András
(angolul, németül, 
oroszul, olaszul és 
franciául beszél,
a RIAN 4 YOU 

Nyelviskola alapítója)

További hasznos 
nyelvtanulási tippeket 

talál a honlapon: 
www.

nyelvmesternyelviskola.hu 
és a blogon: 

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

A Dunakeszi Programiroda  
novemberi programajánlata

Babaruha börze 

Időpont: november 10. szom-
bat 09:00 óra – 13:00 óra
Anyukák vásárolhatnak anyu-
káktól jó állapotú kinőtt gyer-
mekruhát, megunt játékot, 
baba-felszerelési cikkeket. 
Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ
Információ: 06-27/543-225

Catherine Gallagher's 
Irish Dance Tornado – 
Ír Sztepp Táncshow

Időpont: 
november 11. vasárnap 19 óra
Catherine Gallagher, Írország 
Nemzeti Bajnoka egy fantasz-
tikus új show-t hoz el a ha-
zai közönségnek. Catherine 
Gallagher új táncműfajt te-
remtetett, amely egyszer-
re őrzi az ír sztepptánc ha-
gyományait, de közben még-
is modern és megújult. A 
TORNADO, nevének megfe-
lelően magába „szippant"  és 
összetársít sokféle stílust és 
műfajt, legyen az akrobatikus 
tánc, vagy balett, egy külön-
leges, kihagyhatatlan kulturá-
lis élményt ígérve!
Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ

Dunakeszi Fúvószenekari 
Egyesület koncertje

Időpont: november 17. szom-
bat 18:00 óra
A jelenleg 60 főből álló zene-
kar 1972-ben kezdte meg mű-
ködését, mint a Zeneiskola 
fúvósegyüttese. Az egyesület 
azzal a céllal jött létre, hogy 
lehetőséget adjon a zeneisko-
la tanulói számára a rendsze-
res együttzenélésre. Az egy-
re gyarapodó létszám miatt 
jelenleg a VOKE József Atti-
la Művelődési Központ nyújt 
számukra otthont, ahol no-
vember 17-én ismét egy szín-
vonalas koncerttel várják az 
érdeklődőket.

Jegyár: 1.000.-Ft, 
Nyugdíjas/Diák jegy: 500.-Ft
Helyszín: VOKE József Attila 
Művelődési Központ, Állomás 
sétány 17.
Információ: 06-27/543-225

Irodalmi szalon

Időpont: november 19. héftő 
18:00 óra
Házigazda: Tarján Tamás
Vendég: Bíró Kriszta színmű-
vész, író
Helyszín: Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár
Információ: Németh Klára, 
nk@mail.dkvk.hu, 
06-27/341-853

Városi Helytörténeti és 
Lakóhelyismereti Vetélkedő

Időpont: november 24. szom-
bat 09:00 óra
Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola őszi nagyrendez-
vénye a tanulók lokálpatrióta 
szemléletét erősítő helytörté-
neti vetélkedő. A felső tagoza-
tos korosztály négy fős csapa-
tai mérik össze tudásukat  Du-
nakeszi múltjáról, jelenéről, 
természeti és épített környe-
zetének értékeiről, jeles sze-
mélyiségeiről.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola aulája
Információ: Harangozó Kata-
lin 27/342-345

DUNAKESZI KINIZSI 
FUTSAL – DREAM TEAM SE 
NBII-es futsal mérkőzés

Időpont: november 30. pén-
tek 20:30 óra
Helyszín: Városi Sportcsar-
nok, Bazsanth Vince u. 10.

V O K E  J ó z s e f  A t t i l a 
M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t 

( 2 1 2 0  D u n a k e s z i , 
Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . )  

w w w . v o k e j a m k . h u

2012. 
NOVEMBErI PrOGrAM

VOKE József Attila Művelődési Központ

November 7. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet 
helyzete:

Vendég: Dr. Pál Miklós igazgató

November 10. szombat 9-13 óra
Bababörze

November 10. 
szombat-december 1. szombat

DUNAKESZI MŰVÉSZETI NAPOK:

November 10-11. szombat 
vasárnap 10-18 óra

A Vándorfény Galéria kiállítása és 
vására

November 10. szombat 19 óra
Örkény: Van egy perced Pista?

A Radnóti Diákszínpad előadása
az Uray György Színházban

Belépő: 1.000.-Ft

November 11. vasárnap 19 óra
Catherine Gallagher’s Irish Dance 

Tornado-
Ír sztepp táncshow 

Belépők: 3.900.-,4.900.-,5.900.-Ft

November 14. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

kirándulása:
Művészetek Palotája – Nemzeti 

Színház megtekintése

November 15. csütörtök 10 óra
Diótörő

Zenés, táncos mesejáték
A Nektár Színház előadása

Belépő: 600.-Ft

November 16. péntek 18 óra
Duló Károly Balázs Béla díjas 

filmrendező
„ A szél és az eső hídjain Kínához 

közelítve” c. fotókiállításának 
megnyitója

November 17. szombat 10.30 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

 Országos Kórus Találkozó Kodály 
Zoltán születésének 130. évfordulója 

alkalmából

November 17. szombat 19 óra
Uray György Színház:

Kényes egyensúly
Belépő: 1.000.-Ft

November 20. kedd. 9.30 óra
Bonbon Matiné bérletes előadás:

Maszk Bábszínház – 1001 éjszaka 
meséi

Bérlet ára: 2.800.-Ft
Jegyár: 1.000.-Ft

November 21. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Erzsébet-Katalin napi Svábbál 
a Dunakeszi Német Kisebbségi 

Önkormányzattal közösen

November 22. csütörtök 11 óra
Filharmónia bérletes előadás:

Vujicsics Együttes

November 23. péntek 19 óra
Örkény: Van egy perced Pista?

A Radnóti Diákszínpad előadása az 
Uray György Színházban

Belépő: 1.000.-Ft

November 24. szombat – 
november 25. vasárnap 7-18 óra

Agykontroll tanfolyam

November 24. szombat és 30. 
péntek 19 óra

Uray György Színház:
Kényes egyensúly
Belépő: 1.000.-Ft

November 28. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

kirándulása:
Egy nap az „Atomvárosban” - Paks.
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A testvérei és házas-
társaik körében ün-
neplő Feri bácsi sze-
retteivel közösen 

szívesen mesélt életéről. Elvé-
gezte a négy polgárit, leérettsé-
gizett, majd felsőfokú gyógy-
szerész végzettséget szerzett. 
Egész életét hivatásának szen-
telte. Emellett nagyfokú jár-
tasságot szerzett a gyógynövé-
nyek ismeretében s kedélyesen 
jegyezte meg, hogy orvossá-
got soha nem szedett, ha va-
lami egészségügyi problémá-
ja akadt, a természet kincseivel 
kúrálta magát.

Sok évet töltött el a Gyógy-
áru Értékesítő Vállalatnál, 
előbb raktáros, majd veze-
tő beosztásban. Hét évig Pé-
csett dolgozott, a Dél-Dunán-
túli Gyógyszerellátó Központ 
vezetője volt, itt ismerte meg 
feleségét, aki már 14 éve nincs 
közöttük s itt született fia Fe-
renc és leánya Ágnes. 

A Pécsre kerülése nem min-
dennapi történet. De előbb ar-
ról essék szó, hogy 1942-ben 

sorkatonaként épphogy lesze-
relt, egy napot töltött otthon 
özvegy édesanyjával és báty-
jával, amikor megkapta a SAS 
behívót. Szerencsére nem a 
frontra került, hanem, mint 
drogista (akkor így nevezték 
a gyógyszerészt), kórházi be-
osztást kapott. S 1944 végén 
az ostromlott budai vár 11. sz. 
helyőrségi kórházában elfog-
ták az orosz katonák és élete 
elkövetkezendő közel két esz-
tendejét hadifogolyként, egy 
Baku közeli kőbányában töl-
tötte. Még az ostrom idején 
megsebesült, s a lábában ma-
radt repeszek okozta sérülés a 
tábor kegyetlen körülményei 
között begyulladt. Már-már 
amputálásra került volna sor, 
de nagy lelkierővel és egész-
ségügyi tudását latba vetve 
zsebkésével megoperálta ön-
magát. Ezt követően hamaro-
san haza jöhetett. S ez is drá-
mai volt, mert édesanyja még 
korábban azt az értesítést kap-
ta, hogy fia elesett. És ő még-
is hazatért, csontig soványod-

va, 41 kilósan… Ez a történet 
máig elevenen él az emlékeze-
tében. 

Miként az is, hogy – mivel a 
háború előtt Dunakeszin cser-
készvezető volt – amikor az ak-
kori faluban létrehozták a kis-
dobos és úttörő szervezeteket, 
úttörővezetőnek hívták. Ezt a 
„felkérést” – ismerve az előz-
ményeket, valamint az a tény, 
hogy hívő ember volt – vissza-
utasította. Hamarosan hírét 
vette, hogy ezért szemet vetett 
rá az ÁVO. Így akkori munka-
helyén, a fővárosban, a Király 
utcában  működő laboratóri-
umban Flór Ferenc laborveze-
tő gyorsan áthelyezte Pécsre. 
Itt jegyezzük meg, hogy Feri 
bácsi cserkész relikviái a Ré-
vész István Helytörténeti Mú-
zeumban megtekinthetők.  

Azt pedig a fiától, ifjabb 
Horváth Ferenctől tudtuk 
meg, aki szenvedélyes család-
fa- és településtörténet kuta-
tó, hogy a família 150 éve él 
Dunakeszin. Az iparos Hor-
váth család Keszthelyről ke-

rült ide, anyai ágról a Balikó 
családot a Nemeskéri gróf ho-
zatta Szlavóniából, mert orszá-
gos hírű gépészek lévén nélkü-
lözhetetlenek voltak a gabona 
cséplésénél. Házat 1899-ben 
építettek, előbb a Ferenc utcá-
ban éltek, majd ezután kerül-
tek a jelenlegi lakhelyre. 

Az ünnepelt lelkes termé-
szetjáróként éveken át vezet-
te a Dunakeszi Vasutas Sport-
egyesület természetjáró szak-
osztályát s a kirándulásokat 
arra is felhasználta, hogy a tu-
ristáskodóknak bemutatta a 
természetben található gyógy-
növényeket.

Mindez ma már emlék, de 
azért napjai életkorához viszo-
nyítva mozgalmasan telnek, el-
sősorban a ház körül, a kertben. 
Egyedül messzebb már nem 
megy, tévét nem néz, csak rá-
diót hallgat, vagy gondolatban 
emlékeit idézi, és este korán le-
fekszik. Jólesik a pihenés.

Katona M. István
A szerző felvétele

kilencvenedik születésnApját ünnepelte 
október 25-én A derűs, jó egészségnek Ör-
vendő, életvidám horváth ferenc. ebből 
Az AlkAlomból A polgármesteri hivAtAl 
képviseletében molnár petrA és neisz 

lászló kÖszÖntÖtte, s átAdták Az Önkor-
mányzAt oklevelét, vAlAmint Az orbán 
viktor miniszterelnÖk üdvÖzlő sorAit 

tArtAlmAzó dokumentumot.

Születésnapi  emlékidéző

Elhunyt 
Jankovich László Béla 
(1953. VII. 26 – 2012. X. 11) 
villanyszerelő mester. 

Dunakeszi egyéni 
képviselőként, a testület tagja 
volt 1994-2002-ig. 
Gyermekei és unokája búcsúztatta a barátokkal és 
ismerősökkel együtt, 2012. október 24-én 14 órakor 
a Dunakeszi Temetőben. 

Nyugodjon békében!
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2012. október 1-jétől, tÖbb lépésben változott A nAppAli sürgősségi betegellátás rendje. munkAnApokon 12 órától 14 óráig ismét elérhető 
lesz A háziorvosok áltAl üzemeltetett mobiltelefonos déli készenlét.

Felnőttek esetében:  
8-12h és 14-18 h között a saját háziorvosához, ill. he-
lyetteséhez lehet fordulni a rendelőikben megadott te-
lefonszámon. 
12 -14 h között, ha tünetek gyors fokozódása, súlyos-
sága miatt nem várhat a területileg illetékes háziorvos 
vagy helyettese rendeléséig, hívja a háziorvosi mobil 
déli készenlétet a 06/30/349-5581 telefonszámon. Kol-
légánktól segítséget, tanácsot, szükség esetén sürgőssé-
gi beutalást kap. A háziorvosi készenlét más adminiszt-
ratív szolgáltatást (pl.: receptek, igazolások írása) nem 
nyújthat.
Gyermekek, fiatalkorúak (18 év alattiak) esetében:
8-18 h között a készenléti ellátást a saját házi gyermek-
orvosok végzik. Kérjük a kiskorúak panaszaival ezért 
hozzájuk forduljanak! 
Változatlanul elérhető a városi ügyelet, a 27/341-902-es 
telefonszámon munkaszüneti napokon és munkanap-
okon 18 órától reggel 8 óráig,.
Baleset, életveszély, köztéri rosszullét esetén a minél 
gyorsabb ellátás érdekében elsőként hívja az Országos 
mentőszolgálatot a 104-es telefonszámon és a „Dunake-
sziért mentők” alapítvány szolgálatát a 27/341-902-es te-
lefonszámon. 

Megváltozott a nappali sürgősségi betegellátás rendje

GYERMEKORVOSOK RENDELÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

körzet 1 4 5 2 3 6

rendelő Barátság u. 29. Tábor út 56. Fóti u. 35

telefon 27/393-178 27/341-313 27/341-313 27/393-010 27/393-
005

27/390-
838

orvos Dr Mikó Rita Dr Tirtl Anna Dr Balogh 
Andrea

Dr Ercsei 
Katalin

Dr Téglássy 
Terézia

Dr Gauland 
Mária

telefon 27/341-792 27/347239 27/342-
119

mobil 20/20-313-
83

20/94-33-
260

20/49-49-
698

30/94-10-
759

20/94-16-
818

rendelés

hétfő 13-16 h 08-11 h 12-15 h 11-14 h 15-18 h 12-14 h

kedd 10-13 h 13-15 h 15-18 h 12-14 h 08-11 h 12-14 h

szerda 15-18 h 12-15 h 08-10 h 15-18 h 08-11 h 13-15 h

csütörtök 10-13 h 08-10 h 13-15 h 10-12 h 11-14 h 15-18 h

péntek 08-10 h 15-18 h 10-12 h 08-11 h 11-34 h 08-10 h

tanács-
adás

Hétfő 
8-12 h

Kedd: 
8-12 h

Csütörtök 
8-12 h

Kedd 
8-12 h

Csütörtök 
8-12 h

Hétfő 8-12 
h Szerda 

11-12:30 h
Árnika
7-8 h

A felnőtt háziorvosok elérhetősége. páratlan hó páros hó

rendelők címe, telefonszáma hétfő kedd szerda csütörtök péntek1 péntek2

dr. Bartus Vilmos
Liget u. 40. 27/347-
906 közös rendelő

8-12h 14-18h 8-12h 14-18h
14-18h 8-12h

havonta változik

dr. Bognár Ágnes
Liget u. 40. 27/341-
865 közös rendelő

14-18h 8-12h 14-18h 8-12h
8-12h 14-18h

havonta változik

dr. Németh Ágnes
Barátság 29.      

27/343-060  rész-
ben közös rendelő

14-18h 8-12h 14-18h 8-12h
8-12h 14-18h

havonta változik

dr. Imreh 
Magdolna

Barátság 29.      
27/341-285  rész-
ben közös rendelő

8-12h 14-18h 8-12h 14-18h
14-18h 8-12h

havonta változik

dr. Tordasi Éva
Barátság 29.          

06/20/4370551
14-18h 8-12h 14-18h 8-12h

8-12h 14-18h

hetente változik

dr. Virág Laura
Fő út 75-81.       
27/341-181

8-12h 14-18h 8-12h 14-18h
14-18h 8-12h

hetente változik

dr. Györfi György
Bercsényi u. 5.        

27/392-487
14-18h 8-12h 14-18h 8-12h 8-12h 

dr. Füzi József
Tábor u. 56.       

27/547-470 rész-
ben közös rendelő

8-12h 14-18h 8-12h 14-18h 8-12h

dr. Tornyi András
Tábor u. 56.       

27/342-080 rész-
ben közös rendelő

14-18h 8-12h 14-18h 8-12h 14-18h

dr. Babcsányi 
Judit

Szabadka u. 24/b 
27/636-065

14-18h 8-12h 14-18h 8-12h
8-12h 14-18h

havonta változik

dr. Herceg Róbert
Fóti út 35. 27/341-
089 közös rendelő

8-12h 14-18h 8-12h 14-18h
14-18h 8-12h

havonta változik

dr.Varga Eszter
Fóti út 35. 27/341-
089 közös rendelő

14-18h 8-12h 14-18h 8-12h
8-12h 14-18h

havonta változik

dr.Tomonkó 
Magdolna

Fóti út 77.           
27/390-820  

15-19h 8-12h 15-19h 8-12h 8-12
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3. részgasztronómia
Olaszország 
Az olAsz konyhA Az egyik legismertebb és legnépszerűbb szerte A világon. Az ételek A mediter-
rán nyArAkAt, A nApfényt és A jó kedvet idézik fel, bizonyárA ezért is olyAn népes kedvelőinek 
kÖre. A fogások elkészítése nem kíván bonyolult konyhAtechnikAi ismereteket, nincs szükség 
külÖnleges AlApAnyAgokrA - nélkülÖzhetetlen viszont Az olívAolAj, A durvA tengeri só, A fekete 
bors, A bAzsAlikom, A rozmAring és A pArmezán sAjt -, mégis mennyei Aromák születnek. 

bArAngoló ‒ UTAZÁS AZ EU TAGÁLLAMOKBAN
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A z olasz konyha kialakulásá-
ban nagy szerepet játszott 
e nép legendás mentalitá-
sa. Az olaszok számára az 
étkezés társasági esemény, 

és egy nagy fontosságú program. A leg-
egyszerűbb ételeket is nagy élvezettel ké-
szítik és fogyasztják. Ennek köszönheti az 
itáliai gasztronómia hihetetlen változa-
tosságát.

Gyökerei egészen a római birodalomig 
nyúlnak vissza. Mint minden mediterrán 
étrend ez is lényegesen egészségesebb a 
magyar konyhánál, köszönhetően a több 
zöldségfélének és az olívaolajnak. Mind-
ezek ellenére a két étrendben sok hason-
lóságot lehet felfedezni, hiszen Itáliából 
vettük át a vörös- és fokhagymát, de ha-
tott szokásainkra, az olasz konyhára oly 
jellemző száraztészta is. Mi is előszeretet-
tel alkalmazzuk az olasz fűszereket , mint 
pl.: oregánó, bazsalikom, tárkony, fok-
hagyma, majoránna, rozmaring, kakukk-
fű, szerecsendió, vanília, fahéj, vagy az ál-
talunk kevésbé használtak: ánizs, kapribo-
gyó, zsálya, és a sáfrány. 

Márpedig, ha erre a nagy múltú medi-
terrán országra gondolunk, akkor bizto-
san a tésztafélék jutnak először eszünk-
be. Ez nem is csoda, hiszen előételeik kö-
zül a tésztaféléké a főszerep. A makarónit 

és a spagettit mindig frissen főzik, és olí-
vaolajjal keverik össze. A tésztákra általá-
ban kevés öntetet tesznek, melynek alap-
ja legtöbbször a paradicsom. Ezen kívül 
számos töltött tésztaféléjük van, amelye-
ket darált hússal, különféle ragukkal, vagy 
reszelt sajttal meghintve csőben sütve tá-
lalnak. 

Nem csak ételeik harmonikus íz vilá-
gára fektetnek nagy hangsúlyt, hanem 
a külcsínire is, szeretik a színes mártáso-
kat, köreteket, salátákat. Étkezési ritmu-
suk eltér miénktől. Reggelire viszonylag 
keveset esznek, péksüteményt, kenyeret 
felvágottal vagy sajttal, ebédre általában 
levest, valamilyen könnyed tésztás, zöld-
séges főétellel (a nagy meleg miatt gyak-
ran mellőzik a nehézkesebb húsételeket), 
vacsorára viszont, amire elég későn kerül 
sor, a teljes menüsort végigeszik, előétel-
lel, levessel, főétellel és desszerttel. 

Hideg előételként általában híres son-
kájukból kerül az asztalra, kedvencük a 
Pármai sonka sárgadinnye párosítás. De 
lehet még valamilyen tengeri herkentyű, 
melyet vajon vagy olajon megpárolva ké-
szítenek különféle öntetekkel és mártá-
sokkal. Meleg előételeik elsősorban a 
tésztáik és rizottóik, elkészítésüktől füg-
gően főételként is lehet alkalmazni, de 
közkedvelt zöldségeikből, mint pl.: a pad-

lizsán, patisszon, cukkíni, a nagy húsos pa-
radicsomok, kelbimbó vagy az általunk ta-
lán kevéssé ismert articsóka, is készítenek 
előételeket. Leveseik szintén nagyon gaz-
dagon és sok zöldéggel készülnek. Leghí-
resebb a minesztróne, az olasz zöldségle-
ves, és a brodo nevű húslevesük, amit álta-
lában marhahúsból készítenek, de sonkát 
és kolbászt is főznek bele, levesbetétként 
pedig tortellinit (töltött tészta falatokat) 
használnak. 

Kedvelik a különböző zöldség krémleve-
seket (paradicsomleves, gombakrémleves 
stb) és a tenger gyümölcseiből (pl.: kagy-
ló) készült leveseket is. Majdnem minden 
levesüket megszórják reszelt parmezán-
nal, mely az olasz étkező asztalok elma-
radhatatlan kelléke. Ezután következik a 
főétel, ami lehet szintén valamilyen tész-
taféle, halétel, vagy hús körettel. Húsok 
közül inkább a szárazabbakat, marhát, bá-
rányt, szárnyast és a vadhúsokat részesí-
tik előnyben. Zsírosabb sertés húst keve-
set fogyasztanak, azt is leginkább sonka 
vagy felvágott formájában. 

A desszert általában a világhíres olasz 
fagylalt vagy parfé. Süteményeik legtöbb-
ször piskótatésztával vagy omlós tésztával 
készülnek, gyümölcskrémekkel (citrom, na-
rancs) ízesítve. Előszeretettel használnak 
édességeikhez különféle olajos magvakat, 
diót, mandulát, mogyorót, vagy grillázst, 
mazsolát és más aszalt gyümölcsöket. A 
franciákhoz hasonlóan sajtokat is szoktak 
tálalni az étkezés végén, gyümölcsökkel 
vagy zöldségekkel gazdagítva. Az étkezést 
pedig a messze földön híres és erős olasz 
eszpresszó koronázza meg.

Vetési Zsófia
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olvasónk egy furcsa párbeszédnek volt tanúja a kórház sürgősségi részlegén. följelentéssel fenyegette valaki azt az orvost, aki egy hete 
kibocsátotta hozzátartozóját a kórházból. A vizsgálatok során kiderült, hogy egészen más természetű betegség miatt szállította a men-
tő a beteget kórházba, mint amivel korábban kezelték. Amilyen hangos volt a hozzátartozó gyalázkodása, annyira  maradt el az elnézés ké-
rés az orvostól. mit tehet ilyen esetben a becsületében, szakmai tisztességében megvádolt orvos – kérdezem a dunakeszi polgár állandó 
egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu   honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, 
szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. 
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  

– Valószínű többet, mint amit a 
mai gyakorlat mutat. Amennyiben 
a beteg jogai sérülnek, ott a beteg-
jogi képviselő, vagy az orvos etikai 
bizottság és azok hivatottak elsőd-
legesen a sérült jogok helyreállítá-
sára. De fordítsuk meg a képet: hal-
lott arról, hogy az orvos, vagy a nő-
vér dörömbölt volna a váróterem 
ajtaján, mert olyan sokan jöttek; 
avagy mert néha az elemi együtt-
élési szabályokat sem tartják be; 
és sorolhatnék én is hasonló sérel-
meket. Pedig néha nagyon nehéz a 
papírvékony ajtók mögött a zihá-
ló levegővételre összpontosítani, 
miközben behallatszik a sok szi-
tokszó. Ismételném: helyeslem, és 
teljesen megalapozottnak tartom 
a felkészült és objektív betegjo-
gi képviselői intézményt. De néha, 
úgy hiszem, ideje lenne az orvos-

jogi, betegápoló-jogi képviseleti in-
tézményrendszer létrehozásán is 
elgondolkodni.   

– Ő is följelentést tehet…
– Természetesen, ebben nincs is 

akadályozva. A bíróság meg majd 
– valamikor - mérlegel. Egyik ol-
dalon az orvos és az asszisztens, a 
másikon az őket szidalmazó és an-
nak hozzátartozói, kísérői. Mind-
két oldal egybehangzóan adja elő a 
saját verzióját. Az egyiken ketten, a 
másikon jóval többen. Ez még csak 
nem is matematika… Szomorú, 
hogy a „nincs” ennyire erodálta az 
orvosok tekintélyét, néha már a be-
csületét is. 

Nincs elegendő eszköz a műtét-
re, nincs elegendő gyógyszer a ke-
zelésre, nincs elegendő orvos a gyó-
gyításra… ugye nem kell tovább 

sorolni? Mit tehet az orvos? Pilla-
natnyilag tűr. Tűri, hogy napi mi-
nimum 8 óra után havi 3-6 ügyele-
tet lát el. Amennyiben speciális fel-
készültségű szakorvos, akkor már 
több helyen létezik a behívó ügyelet 
is, ami csak az egy órán belüli tá-
volléteket engedi meg az ilyen na-
pokon munkaidő után, igaz, nem 
kell a kórházban lenni. 

Kompenzáció nélkül, vagy meg-
mosolyogtató ellentételezésért. Aki 
kitalálta az ügyeleti díjazást az va-
lószínű, nem volt tájékozott a ta-
karítói óradíjakban… A háziorvos 
sem áll ezzel jobban: napi 40-60(!) 
beteget ellátni, nem kis felelősség. 
Tény, más munkakörökben is van 
felelősség. De hol lehet ezt azzal 
összehasonlítani azzal, mint ami-
lyen az orvosé, akinek néha pil-
lanatok – jó esetben percek - áll-

nak rendelkezésére az életet jelen-
tő döntések meghozatalára?  A pi-
henésre az orvos is áhítozik, pedig 
nagy szüksége lenne erre. 

A gépírónő, ha téved, új papírt 
fűz a gépbe, vagy megnyomja a del 
gombot. A zöldséges elnézést kér, 
és újra számol. Az orvos?  Ha nö-
veli, amit csökkenteni kellett vol-
na, akkor a bocsánatkérés már nem 
elég. Pedig ő is „csak” tévedett. De 
vigyáz, hogy ne tévedjen! Koncent-
rál és igyekszik alapos lenni. Ellen-
őrzi a saját döntései alternatíváit 
– amikor rádörömbölnek, ráripa-
kodnak. 

A munkáját végzi, gyógyít. Itt-
hon, ebben az országban, a hazájá-
ban, a honfitársait, egyre kevesebb 
megbecsülés és anyagiak mellett. 
Nos, akkor döntsünk: hogy állunk 
azzal a följelentéssel?

Följelentem!

fAntAsztikus volt A hAngulAt A kinizsi fellegvárábAn, Amikor A két együttes játékosAi A pom-pom csApAt lányAinAk sorfAlA 
kÖzÖtt befutottAk A játéktérre. zúgott A lelátó, zengett A hAjrá, kinizsi, trombiták és A dobok pergő hAngjA tÖltÖtte be A rAd-
nóti miklós gimnázium sportcsArnokát, Amely már A 2. percben mAjd felrobbAnt A szurkolók ÖrÖmteli hAngjától, Amikor sAfAr 
tony pAzAr góljávAl vezetést szerzett A kinizsi. 

Nagy várakozás előzte meg az NB 
II Nyugati csoport két kitűnő csa-
patának összecsapását. A hazaiak 

6 forduló alatt 13 pontot gyűjtöttek, a ven-
dégcsapat eggyel kevesebbet, 12-őt. A Kini-
zsi a 4. helyen, a Fehérvár az 5. helyen vár-
ta a találkozót, igaz egy mérkőzéssel keve-
sebbet játszott. 

Fehér Zsolt vezetőedző együttese kezdte 
a játékot, amely már az első másodperctől 
magához ragadta a kezdeményezést. Hor-
váth Ferencék láthatóan az Örkényben mu-
tatott remek játék folytatására készültek, 
melynek köszönhetően 11-1-re nyertek. No 
és az is fűtötte a fiúk elszántságát, hogy fe-
ledtessék lelkes szurkolótáborukkal azt a 
„bosszúságot”, amit a hazai pályán elhullaj-
tott 5 pont elvesztése okozott.

Kun Gábor, Vincze Ottó, Temesi Norbert 
és a többiek már a mérkőzés elején igye-
keztek megtörni a fehérváriak önbizalmát, 
amiről a 2. percben Safar Tony gondosko-
dott. Izgalmas, lüktető volt a játék, de job-
bára a Kinizsi akarata érvényesült, amit a 

12. és a 20. percben Kun Gábor révén vál-
tottak újabb gólokra.  

A szünet utáni folytatásban, a 24. perc-
ben a házi góllövőlista vezetője, Horváth 
Ferenc növelte a Dunakeszi Kinizsi fölé-
nyét. A kiváló sportember góljának külön 
örült a hazai publikum, hiszen az NB I-es 
Kecskemét vezetőedzőjeként győztes csa-
pat „hadvezéreként” érkezett Siófokról az 
esti rangadóra. 

Alig telt el három perc, amikor a 27. 
percben az óriási becsvággyal futsálozó ha-
zai együttes Temesi Norbert és Safar Tony 
jóvoltából hatvan másodperc alatt kétszer 
is betalált a Fehérvár F-Balogh 2000 kapu-
jába. 

Fehér Zsolt – aki többször is beszállt a 
játékba – a második félidőben több takti-
kai elemet megvalósítva cserélte játékosait, 
akik közül remekül vette fel a csapat ritmu-
sát Szijjártó Péter és Szikora Levente mellett 
Monspart László is. A kapuban Tóth Gyu-
la válogatott formában védett, aki a csapat 
fölénye ellenére is jó néhány bravúrt bemu-

tatva hárította a fehérvári lövéseket. A 34. 
percben Horváth Ferenc hétre növelte a Fe-
hér-csapat fölényét, amire még abban a mi-
nutumban válaszolt, egyetlen szépítő gól-
ját Horváth Zsolt révén megszerezve a Fe-
hérvár.

Látványos, gól gazdag győzelmével a Du-
nakeszi Kinizsi felzárkózott a bajnokságot 
8 mérkőzés után pontveszteség nélkül ve-
zető 24 pontos Külker SC és a 2. helyet el-
foglaló 6 találkozón 18 pontot begyűjtő Fe-
rencváros mögé. Fehér Zsolt együttesének 
pazar a gólkülönbsége (75-25), Horváth 
Ferencéktől csak az FTC játékosai rúgták 
hárommal több gólt a bajnokságban. 

A 16 pontos Kinizsi lapzártánkkal egy 
időben a 11. helyen álló, három pontos AC 
Villám Geobusz.hu otthonába látogat, no-
vember 9-én pedig a szomszédvár, Vác 
együttesét fogadja. A tavalyi bajnok és a 
szép reményeket szövögető Kinizsi össze-
csapása nem akármilyen futsal csemegének 
ígérkezik…    

Vetési Imre

Futsal: Fehérvár után Váccal játszik rangadót a Fehér-legénység

Safar Tony
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ELADÓ 
Őrbottyánban 1284 m2-es 

(356 n-öl) telken 
családi ház, 

tulajdonostól, olcsón. 
Minden közművel ellátott, 

az utca szilárdburkolatú, a 

lakás hasznos alapterülete 

105 m2 + 19m2 pince + 23 m2 

garázs, gazdálkodásra alkalmas 

melléképületek. Ugyanitt 
építési telkek ELADÓK. 
Tel.: 0620 803 19 25 

 

FELNŐTT-, GYERMEKRUHÁZAT,  LAKÁSTEXTIL,  CIPŐ, TÁSKA , APRÓSÁGOK.

MINDEN KEDDEN  TELJES ÁRUCSERE!

Folyamatosan MINDEN FÉLÁRON!

ANGOL HASZNÁLTRUHA-ÜZLET!

Megérkezett az őszi-téli kollekció!

NYITVA:  H: 9-13-ig, K-P.: 9-18-ig Szo: 9-12-ig

Borok és más finomságok

Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor
Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok

Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben
Tel.: 27/632 794 Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

www.bormania.hu

Megérkeztek a 2012-es Újborok!
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Dunakeszi legforgalmasabb helyén november 19-től 
KARÁCSONYI VÁSÁR!

Várjuk igényes portékákat kínáló  kereskedők jelentkezését: 
06 20 972 40 17

labdarúgás
Dunakeszi K – Visegrád 11-0 (Szabó 3, Füzesi 3, Schlafer 2, Cifra 1, Erdé-
lyi 1, öngól)
Leányfalu-Dunakeszi K  0-3 (Schlafer, Füzesi, Szabó)
Dunakeszi K-Biatorbágy 3-3 (Szabó, Klausz, Veres)
Göd-Dunakeszi K 1-0 (az őszi bajnokságban a csapat első veresége)
Dunakeszi K.-Üröm 4-0 (Füzesi 2, Szabó, Schlafer).
A bajnokságban a Kinizsi csapata vezet.

S. L.

Dunakeszi Kinizsi férfi kézilabda csapata NB II Északi csoportjában sze-
repel, a felnőtt csapat eddigi eredményei:
Budakalász-Dunakeszi K 18-24 (Iváncsik 6, Tóth 6, Suscsák 5, Martisz 3, 
Szemenyei 2, Szőcs 1, Volentics 1), ezzel megvan az első győzelem.
Pilisvörösvár-Dunakeszi K 25-25 (Csuka 10, Szőcs 5, Martisz 4, Iváncsik 2, 
Szemenyei 2, Suscsák 2).
Dunakeszi K – Salgótarján SC 27-35 (Martisz 6, Szőcs 5, Járdi 4, Králik 4, Ko-
vács 2, Volentics 2, Iváncsik 2, Szemenyei 1, Horváth 1).

Ifjúsági eredmények:
Gyömrő-Dunakeszi K 33-30 (Volentics 9, Sárvári 7)
Dunakeszi K-Csömör 25-32 (Czverkon 8, Volentics 7)
Budakeszi-Dunakeszi K 35-32 (Horváth O. 9, Volentics 9)
Pilisvörösvár-Dunakeszi K 31-30 (Volentics 9, Horváth 6, Czverkon 6)
Dunakeszi-Salgótarján 28-32 (Volentics 12, Czverkon 6, Horváth 6)

Pest megyei bajnokságban szerepel a Dunakeszi Kinizsi női ifjúsági ké-
zilabda csapata, eredmények:
Dunakeszi K-Kóka 30-30 (Cserpán 8, Farkas 7, Tarján 5, Valasek 4, Makkai 
2, Hrachovina 2, Volentics 2)
Dunakeszi K-Gödi SE 32-27 (Valasek 11, Sörös 6, Farkas 5, Kővári 5, Cserpán 
2, Horváth 2, Tarján 1)
Dunakeszi K – Albertirsa 39-18 (Volentics 11, Farkas 8, Sörös 7, Cserpán 3, 
Kővágó 3, Tarján 2, Harcsa 2, Horváth P 1, Dörner 1)

 (Solymosi )

A 34. Pest megyei nyílt országos egyéni sakkverseny második fordulójá-
ban, Alagi DSK versenyzők jól helyt álltak:
III. kcs.: 5. Kovács Dániel
V. kcs.:   3. Bernáth Péter
A 34. Pest megyei nyílt országos egyéni sakkverseny harmadik fordu-
lójában:
III. kcs.: 2. Kovács Dániel
V. kcs.: 2. Bernáth Péter, 3. ifj. Dióssi Csaba.
Galgamácsán rendezett nyílt országos sakkversenyen, felnőtteknél 5. 
Viola Kornél (Alagi DSK)
Támogató: Valbona Tours Utazási Iroda, Dunakeszi, Tábor út 4.
A 2012-2013. évi Pest megyei sakkcsapatbajnokság megkezdődött.
A szuper csoportban:
Dunakeszi Kinizsi- Biatorbágy 5-5 (győz: Molnár Péter, Gránicz János, 
Horváth Károly, döntetlen: Fenyvessy György, Nádasdi Attila, Sergyán 
Gy. Zoltán, Blaskó Gyula)
Az I. osztályban Alagi DSK – 6-4 (győz: Péczeli Zoltán, Gyombolai Bálint, 
Viola Kornél, Csete Sándor, döntetlen: Béki András, Czap Szabolcs, Deák 
József, Naán Gábor)

S. L.

sakk

kÉZIlabda
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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

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

• 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 gép-
kocsival. Állandóan hívható: +36-
30-623-1481, 06-27/337-353 
• Parkettás vállal hagyományos, 
szalag-, laminált padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. Tel.: 
06-70-505-1177

Apróhirdetések

Elhunyt 
Kovács István 

(1943. VI. 17. – 2012. X. 17.) 
labdarúgó. 

A Dunakeszi Vasutas 
labdarúgó szakosztályának 

intézője (1972-1978) 
és vezetőségi tagja volt 

évtizedeken át. 
A család, barátai, ismerősei 

2012. október 31-én 
kisérték utolsó útjára a 
Dunakeszi Temetőben. 

nyugodjon békében!  

- Szakosztályunk köszöni a 
2012-es évben nyújtott szülői 
segítséget és támogatást. Stabil 
utánpótlással rendelkezünk – 
mondta Maracskó Pál. - A ser-
dülő csapatbajnokságon a nagy 
egyesületek között, több szám-
ban két évvel idősebb verseny-
zők ellen versenyezve a DVSE 
csapata 14. helyen végzett. If-
júsági és junior összetett or-

szágos bajnokságon az ifi nyolc 
próba csapatunk 2. (Rády Zol-
tán, Szilvás Bence, Bundy Ger-
gely), egyéniben Rády 3. helyet 
hozta el. A junior 10 próbá-
ban 3. lett csapatunk (Molnár 
Gergely, Molnár Attila, Péter 
Zsolt összeállításban). Molnár 
Gergely egyéniben a 4. helyen 
végzett, Molnár Attila 7. lett. 
Ezen a versenyen a harmadik 

legeredményesebb egyesület, 
a DVSE volt. Serdülő Orszá-
gos Bajnokságon az induló 15 
versenyzőnkből 11 tudott pon-
tot érő helyen végezni. Leg-
eredményesebb kalapácsvetés-
ben 3. Balog Alexa és Harasz-
ti Niki, 4. Schwartzenberger 
Anna. Karskó Keve gerelyha-
jításban lett negyedik. Eszes 
Dániel 80 méteres gátfutásban 
5., Lovistyék Bálint a 80 méte-
res gátfutásban 6., Baráti Patrí-
cia 100 méteren 6. 

Október elején az ügyessé-
gi és gátfutó csapatverseny volt 
az év utolsó pályaversenye. Ju-
nior lányoknál hármas ugró 
csapatunk 2., kalapácsvetés-
ben 3., a 100 méteres gátfutás-
ban 4. helyet hozta el.  Gerely-
hajításban 5. lett csapatunk. 
Kiemelkedik mindkét gátfu-
tó csapatunk. A junior fiúk-
nál 110 méteres gátfutásban 

A dunAkeszi vAsutAs AtlétikA szAkosztályA 84 éve műkÖdik. A 2012. évi őszi szezonbAn 
is továbbrA is kitűnő eredményekkel hívták fel mAgukrA A figyelmet. mArAcskó pál 
edző 34 éve végzi eredményes és sikeres edzői munkáját, melyet elek gyÖrgy, orosz 
ákos edzők és bottyán tibor szAkosztályvezető segít. 

Eredményes évet zártak a Vasutas atléták első (Rády Zoltán, Molnár At-
tila, Molnár Gergely, és Szil-
vás Bence). Aranyérmes lett 
a 400 méteres gátfutó csapa-
tunk és itt Rády, Molnár test-
vérek mellett Péter Zsolt volt a 
csapat tagja. Távolugró csapa-
tunk 4., a hármas ugró csapa-
tunk pedig a 6. helyen végzett 
– számolt be az eredményekről 
Maracskó Pál. 

Gratulálunk az eredmények-
hez, és a sikeres esztendőhöz.

Kép és szöveg: 
Solymosi László
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Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika




