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Munkaügyi ügyfélszolgálati iroda nyílt Dunakeszin
KARÁCSONYRA VÁRVA
Pest megyében a Kinizsi a legjobb

Rév Festék Kisáruház
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E-mail: rev98kft@vnet.hu
Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!
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MÉG KÖZELEBB AZ ÜGYFELEKHEZ
Munkaügyi ügyfélszolgálati iroda nyílt Dunakeszin
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltsége novembertől
Dunakeszin kihelyezett ügyfélszolgálati irodát nyitott. A kormányhivatal újításának köszönhetően a Dunakeszi Járás közel 80 ezer polgára mostantól jóval kényelmesebben intézheti ügyeit.
– Tapasztalataink szerint a váci kirendeltségünket nagyon sok dunakeszi ügyfél kereste fel ügyes-bajos dolgainak intézése érdekében. Elemzéseink azt mutatták, hogy
nemcsak a városból, hanem a Dunakeszi
Járás többi településiről is érkeztek szép
számban a váci kirendeltségre, ezért a lakosság igényeihez igazodva alakítottuk ki
ezt a ügyfélszolgálati irodát – mondta a
megnyitón dr. Tarnai Richárd, Pest megyei
kormánymegbízott.
A Dunakeszi Járási Hivatal épületében
nyílt munkaügyi ügyfélszolgálati iroda
avató ünnepségén jelen volt Dióssi Csaba,
Dunakeszi polgármestere, Tuzson Bence
területi fejlesztési biztos, Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, valamint
dr. Maruszki Gábor, a Váci Járási Hivatal
vezetője.
- Az ügyfélszolgálati iroda megnyitásának köszönhetően „házhoz jön” az ügyintézés – utalt Tarnai Richárd az állam szolgáltató szerepének erősödésére. – Most
már Dunakeszin is hozzánk fordulhatnak
azok, akik a munkaügyek világában szeretnének segítséget kapni. Nem kőbevésettek
azok a szabályok, amelyek alapján a munkánkat végezzük. Ezt akkor is elmondtuk,
amikor januárban létrejöttek a járások, hiszen mi alkalmazkodunk a lakossági igényekhez. Mint ahogy most is. Reméljük,
aki ide jön, azzal a megelégedett érzéssel
távozik, hogy jó itt ügyet intézni! Sokkal
kevesebb utazással, sokkal kevesebb idő

ráfordítással tudják ezt megtenni – mondta Tarnai Richárd.
Az ügyfeleknek november 1-től lehetőségük van a helyszínen nyilvántartásba vételi, ellátás megállapítása iránti kérelmet
benyújtani, hatósági bizonyítványt, igazolásokat kérni, elhelyezkedést, valamint a
körülményeikben bekövetkezett változást
bejelenteni, jelentkezési kötelezettségüknek eleget tenni, közérdekű munkavégzés-

sel kapcsolatos ügyeiket intézni, valamint
egyéb, álláskereséssel kapcsolatos kérdéseiket feltenni.
Mint Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője lapunknak elmondta az ügyfeleket heti két alkalommal várják a hivatal Fő úti épületében.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Karácsonyi ajándékkal
Megnyílt Dunakeszin
köszönti a 65 év feletti
a Széchenyi Programiroda
lakosokat az önkormányzat A Széchenyi Iroda hálózat részeként Dunakeszin is megnyílt a

Dunakeszi Város Önkormányzata minden 65 év feletti
Dunakeszi lakos számára karácsonyi ajándékcsomagot készít. Az ajándékcsomagokat a Radnóti Miklós
Gimnázium diákjai kézbesítik az érintetteknek december 9-18. között.

Azok, akik regisztrálták magukat a Magyar Vöröskereszt december 17-i, valamint a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub december 18-i Művelődési Központbeli rendezvényére, a rendezvényeken
kapják meg az ajándékcsomagot.
Azon érintett, akihez december 19-éig nem jut el az ajándék, személyazonosságát igazolva átveheti azt január 15-ig a Polgármesteri Hivatalban hivatali időben, vagy írásos meghatalmazással képviselőjén keresztül juthat a csomaghoz.
Dunakeszi Város
Önkormányzata
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tanácsadói programiroda. (Fő út 25. 1. emelet 112/A szoba). Az
iroda keddenként 12.00 -16.30 között várja az érdeklődőket abból a célból, hogy tanácsadással segítse a pályázatokon való részvételüket.
A Széchenyi Programiroda tanácsadói hálózata már az egész
ország területén, minden megyében elérhető. Összesen 35 kirendeltségen várják az ügyfelek kérdéseit a szakmacsoportokra szakosodott tanácsadók. A program indulása óta több mint 53 ezer
esetben nyújtottak már szakmai tájékoztatást a szakemberek, ebből 23 ezer eset már nyertes pályázatot érint. Az Iroda tanácsadói rendszeresen, személyesen tartják partnereikkel a kapcsolatot, hogy a leghatékonyabban tájékoztathassák őket a pályázati aktualitásokról, és támpontot adjanak a pályázati megvalósítás
technikai kérdéseit illetően.

Dunakeszi Város Önkormányzata nevében Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, Sikeres, Boldog Új Évet kíván a város valamennyi
polgárának: Erdész Zoltán alpolgármester, Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő, dr. Molnár György jegyző

Zenei áhitat Advent első vasárnapján
Elkezdődött a várakozás, Advent első vasárnapján, a készülődés karácsonyra, a legszebb, legbensőségesebb ünnepünkre, amikor szeretteink körében a megbékélés, az öröm érzése tölti el
lelkünket. Az adventi koszorún meggyújtottuk az első, a hit gyertyáját. Aztán majd felfénylik a
remény, a szeretet, majd végül az öröm lángocskája, a beteljesülésé.

Ü

nnepi hangulatú, szép
hangszeres- és kórusmuzsikával kezdődtek el a várakozás hetei december 1-jén a Dunakeszi Gyártelepi Jézus Szíve
templomban. Szádoczky Károly
kanonok, plébános védnökségével, a Dunakeszi Városi Önkormányzat támogatásával 14.
alkalommal rendezték meg a
gyertyagyújtással egybekötött
zenei áhitatot.
"Elindul újra a mese!/Fényt
porzik gyémánt szekere!/Minden csillag egy kereke!/Ezeregy
angyal száll vele!/Jön, emberek, jön, jön az égből/Isten szekerén a mese!" Wass Albert Karácsonyi versek című ciklusának részletét idézve köszöntötte
a templomi közönséget Altsach
Gergely ének-zenetanár, kóruskarnagy.
Közös éneklés vezette be a
koncertet. A kórusokkal együtténekelve hangzott el az "Ó jöjj, ó

jöjj üdvözítőnk" kezdetű adventi ének. Majd a Bárdos Lajos Általános Iskola éneklő csoportjából egyikük Popovics Nikolett
– a már említett vers előadása
közben – meggyújtotta az első
gyertyát.
Az estet egy ritkán hallható
hangszer, a csembaló megszólaltatása gazdagította. Más néven a clavikord, a zongora őse,
az 1500-1800–as évek közkedvelt hangszere volt. Húrjait toll
szárából készített pengető szólaltatja meg. Nagy Zsuzsa csembalóművész szólóban, majd
Kecskeméti László furulyaművésszel közösen adott elő többek között Bach és Händel műveket.
Négy énekkar képviselte a
kórusmuzsikát. A Szent Mihály
Templom kórusa, idén először
az Evangélikus templom kamarakórusa, a Servite Ökumenikus valamint a Harmonia Sacra

kórusok Szabó Gábor, Petri Dávid, Dr. Gyombolainé Kindler
Edit és Szakáll Lászlóné vezényletével egyaránt az ünnephez
illő énekszámokat adtak elő.
Orgonán kísért Dr. Tasi László.
Szádoczky plébános úr ünnepi gondolatai sorában szólt arról, hogy négyezer esztendei várakozás után kétezer évvel ez-

előtt érkezett meg a megváltó
Jézus Krisztus. Karácsonykor
az ő születését ünnepeljük.
A várakozást gazdagította a szép
zenei áhitat s azt kívánta, hogy
hozzon az Advent mindenkinek
lelki békét, megnyugvást.
Katona M. István
A szerző felvétele

A NEHÉZ SORSÚ EMBEREKÉRT
A szociális munkásokat köszöntötték

Bensőséges hangulatú városi ünnepség keretében köszöntötték a szociális munkásokat, akik
a feladatkörükből adódó felelősségen túl köztiszteletre méltó empátiával gondozzák, segítik
rászoruló embertársainkat.

A

Dióssi Csaba, Jancsik Beáta, dr. Molnár György

Szociális Munka Napja alkalmából rendezett
városi ünnepségen elsőként Jancsik Beáta, a Humán
Szolgáltató Központ szakmai
egység vezetője kedves szavakkal köszöntötte az ünnepelteket és a meghívott vendégeket
az intézmény Bajcsy-Zsilinszky
úti központjában.
- Az ellátó rendszerekben
tevékenykedők közül talán a
szociális ágazatban dolgozóknak van a legnehezebb munkájuk - mondta köszöntőjében
Dióssi Csaba polgármester. Naponta találkoznak olyan
élethelyzetekkel, amelyekről
az átlagember inkább nem is
akar tudni. A szociális munkások közül sokan pedig az
életüket teszik rá, hogy a nehéz sorsú emberek helyzetén
javítsanak. Ezért én különös
megbecsüléssel és tisztelettel
gondolok az önök tevékenységére – hangzottak a polgármester elismerő szavai.

Mint a polgármester a szociális szféra lehetőségeiről elmondta, kicsi javulásról már
beszélhetünk, és továbbra is
mindenben segíteni kívánnak.
Ha bármi problémájuk van az
ágazatban dolgozóknak, bizalommal fordulhatnak a város
vezetéséhez, amely meg is tesz
mindent, hogy munkájukat,
munkakörülményeiket jobbá
tegye. A megbecsülés, a köszönet mindenkinek szól, hangsúlyozta Dióssi Csaba.
A Szociális Munka Napján
kimagasló tevékenysége elismeréseként oklevelet vehetett át a város polgármesterétől Együdné Kovács Ildikó és
Szegediné Tóth Andrea. A kitüntetetteknek
személyesen
gratulált dr. Molnár György
jegyző és Erdész Zoltán alpolgármester is.
A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-ben jelölte ki a szociális munka napját, amely – mint Tuzson Ben-

A kitüntetettek: Együdné Kovács Ildikó és Szegediné Tóth Andrea

ce területi fejlesztési biztos
megfogalmazta – tulajdonképpen két dologról szól. Azokról,
akik azért dolgoznak, hogy új
esélyt teremtsenek embertársaiknak, és azokról, akik kilátástalannak látják helyzetüket.
Az utóbbiaknak ez a nap az
esély napja. A társadalom pedig akkor válhat egészségessé,
ha egyre kevesebben vannak az
elesettek, és egyre többen, akik
képesek az országot, a nemzetet építeni.

A statisztikák szerint Magyarországon az emberek közel
egyharmada küszködik olyan
problémákkal, amelyek szociális gondozást, kezelést igényelnek. Ez a tevékenység azonban nem új keletű. Herczeg
Istvánné, az idősotthon lakója – egy rövid kulturális műsort követően – beszélt a szociális munka múltjáról, egészen
a középkori szegénygondozásig
visszatekintve.
Vetési Imre

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Dunakeszin lakó 45–65 éves nők, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják őket a
Jávorszky Ödön Kórházban
(2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3).
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Telefon: 06 (27) 620-620/1436

Vegyen részt Ön is
a mammográfiás
szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!
2013. december 2-20.

Kormányhivatalok Nyílt Napja Pest megyében
Különleges programokkal készültek a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársai a november 28-i Hivatalok
Nyílt Napja rendezvény-sorozatra. Pest megye mind a 18 járási székhelyén - így Dunakeszin is - rendhagyó
osztályfőnöki órákkal, információs pulttal, kiállítással, szakmai előadással várták az érdeklődőket
a hivatalok munkatársai. A tapasztalatokról Bíró Attilát, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjét kérdeztük.
– Egy éve működnek az újraszervezett járási hivatalok,
köztük a történelme során először 2013 január 1-jén létrejött
Dunakeszi Járási Hivatal. Mi
adta az apropót, hogy a Kormányhivatal megszervezte a
Hivatalok Nyílt Napja program-sorozatot?
– A nyílt nap Navracsics Tibor
miniszter úr döntése alapján került megrendezésre. Ezen a napon a megyei és járási hivatalok
kapui egyszerre nyíltak ki a lakosság előtt. A rendezvénynek
az volt a legfontosabb célja és
üzenete, hogy az állampolgárok betekintést nyerjenek a kormányhivatal életébe, és megtapasztalhassák, a közigazgatás átalakítása valóban az ő érdekeiket szolgálja. Polgárbarát
hivatalként azokkal is igyekeztünk megismertetni tevékenységünket, akiknek még nem
volt intéznivalójuk az újjászervezett államigazgatásban. Nálunk pl. reggel nyolc órakor egy
rendhagyó „osztályfőnöki” órát
tartottam a Radnóti Gimnázium diákjai számára, akik később bepillantást nyerhettek a
Földhivatal tevékenységébe az
osztályvezető úr jóvoltából. A
hivatalban tett látogatás végén
a diákok egy totót töltöttek ki,
akik közül az első három helyezettet jutalmaztuk.
– Az állampolgárok hogyan
fogadták a nyílt napot?
– Az a tapasztalatom, hogy a
diákok és a hozzánk ellátogató

közel száz felnőtt hasznosnak
és jó hangulatúnak ítélte meg az
egész napos rendezvény sorozatot. Az első nap kedvező fogadtatása alapján úgy vélem, hogy a
hivatalok minden évben fogadják majd az állampolgárokat.
– Milyenek a visszajelzések,
a közel egy éve működő Dunakeszi Járási Hivatal munkáját
hogyan ítéli meg a lakosság?
– A hivatal vezetőjeként jó érzéssel mondhatom, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal tevékenységének indítása könnyű volt a
városi önkormányzat önzetlen
támogatásának köszönhetően.
Ez óriási dolog, hiszen a mi hivatalunknak nem volt „előélete”, történelme során most jött
létre először, ám mégis zökkenőmentesen kezdhettük el a
munkánkat. Az önkormányzat 2012 végére üzemképes állapotba hozta az egykori szakmunkásképző kollégiumában a
hivatal részére kijelölt emeleteket, az infrastruktúrát kiépítette, a szobákat berendezte bútorokkal. Persze a jó indulás mellett is lehetnek kisebb-nagyobb
nehézségek, hiszen pl., aki megszokta, hogy a szociális-, hatósági és gyámügyeket korábban
a polgármesteri hivatalban intézhette, annak az új helyszín
egy kicsit furcsa volt. De ebben
is rendkívül korrektek voltak a
polgármesteri hivatal munkatársai, akik mindenkit készségen átirányítottak hozzánk. Beállt az új rendszer.

Bíró Attila hivatalvezető
tájékozatta az érdeklődő lakosokat.
A programra ellátogatott Tuzson Bence
területi fejlesztési biztos is

– Egy esztendő munkájának
tükrében hogyan látja: ésszerű volt az állami és az önkormányzati feladatok külön választása?
– Feltétlenül! Az államigazgatás struktúrájában is világos
különbséget tesz, hogy mi az,
amiért az önkormányzat felel,
és mi az, amiért az állam. Korábban olyan állami feladatok
megoldását is az önkormányzatoktól várták el, melyhez sem
az anyagi, sem a technikai feltételrendszert nem biztosították. Ezek a plusz feladatok most
visszakerültek az államhoz. Az
okmányirodák esetében lehet a
legjobban látni az ügyfelek elégedettségét, hiszen ott a minden
nap 8-tól 8-ig történő átállással
radikálisan tudtuk csökkenteni a várakozási időt. A kollégák-

tól magas színvonalú ügyfélbarát kiszolgálást várunk el, amit
egyébként az ügyfelek e-mailekben vagy személyesen is vis�szaigazolnak. Beindult, működik a rendszer, ami meggyőződésem, hogy még jobb is lesz, ha
a jelenlegi ideiglenes helyünkről majd átköltözünk a vasúti
Nagyállomás felújításra váró
épületébe. A Fő út 143. szám
alatt lévő hivatalunk egyik pozitívuma, hogy jól megközelíthető és aránylag sok szabad parkolóhely van a közelben. A földszinten van két akadálymentes
irodánk, melyekben a mozgáskorlátozottak, idősek, vagy akik
gyerekekkel érkezők mindent el
tudnak intézni. Sőt a gyerekeket
baba játszószoba várja.
Vetési Imre

RENDELETEK
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete az
adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete egyes
önkormányzati rendeleteinek módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XI.29.) önkormányzati Dunakeszi Város
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 06.) rendelet módosításáról.
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!
Engedjék meg, hogy a választókerületben történt eseményekről tájékoztatást adjak.
Örömmel adhatok hírt arról,
hogy az előző híradóban beharangozott járdaépítési program keretében a régen várt Könyves Kálmán utcai járda, a gyalogos vasúti
felüljárótól a Béke utcáig terjedő
szakasza elkészült, amely nem csak
az ott lakóknak, hanem a vasútállomás felé közlekedőknek is örömére
szolgál majd.
Jól működik a korábbi időszakban átalakított Táncsics utcai for-

galmi rend. A tapasztalatok azt mutatják, hogy korábbi torlódások jelentősen mérséklődtek. Ennek ellenére a forgalmi rend változása
fokozott figyelmet követel az arra
járóktól. Vigyázzunk gyermekeinkre és egymásra!
A Vasút utcában, a földhivatalt, a
birkózó centrumot, valamint az asztalitenisz szakosztály edzőtermét
magába foglaló épület előtti területen a parkolási gondok megoldásaként parkolók kialakítására a munkálatok elkezdődtek, amelynek során a vizes árkok lefedésével parko-

lók kialakítása válik lehetővé, ezzel
is elősegítve az időnkénti áldatlan
állapotok megszüntetését.
Átalakításra került a Szent István és a Bartók Béla utcai csomópont is melynek során jelentős forgalmi rend változás is történt, ami
fokozott figyelmet követel az arra
járóktól.
Engedjék meg, hogy a közelgő
ünnep alkalmából kegyelmekben
gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket kívánjak önöknek!
Szeretném bíztatni Önöket, hogy
osszák meg velem azon ötleteiket, amelyekkel lakókörnyezetünk
az eddigiekhez hasonlóan tovább

A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! A
körzetünk ügyeiről szeretnék ismét tájékoztatást adni Önöknek!
Elég sűrű volt az elmúlt hónap, hiszen szinte minden körzetrészen
jártam és beszéltem valamilyen
ügyben a közös képviselővel, vagy
egy problémát felvető lakóval.
A Nap utca egyik nagy problémája jellemzően a parkolás, itt
körüljárva megvizsgáltuk a lehetőségeket, s abban maradtunk,
hogy az itt élők véleményének
összegyűjtése után az elfogadott
tervet megpróbáljuk megvalósítani, s ezzel segíteni e fontos kérdésben! Ha a véleményezés az
idei év végéig lezajlik, akkor tavasszal akár előre is léphetünk ez
ügyben.
A Garas utca sarkán egy beálló került kialakításra, hogy ezzel
is segítsük a zökkenőmentes forgalmat, hiszen így itt tudnak szabályosan megállni a kis boltban
vásárolni szándékozó autósok. A
kért Garas utca 2-4. mögötti területrendezésről egy megbeszélést
folytattunk a műszaki előkészíté-
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sért felelős szakemberrel és a közös képviselő úrral, hogy a lehető
legjobb megoldás születhessen
majd meg. Több tervet is készítenek majd, s ezek közül választjuk
ki a legjobbat.
A Garas utca elején található rokkant parkolók ügyében is
megkerestek, hiszen ezeket már
nem használják rendeltetésszerűen, ezért kértem a műszaki kollégákat, hogy újra tegyük lehetővé
ott a parkolást.
Több helyen is épülnek a gyalogátkelők, illetve az azokhoz vezető utak javítása is folyik.
A Barátság út 9-11. közelében
az egyik még üres kis zöldfelületen 10 díszfát ültettünk ki a szakemberek segítségével, hogy még
szebb és barátságosabb legyen e
terület. Közben sikerült az ottani
közös képviselő úrral is megbeszélést folytatni, s jelezte, hogy
a 23-25 előtti részre is szükséges
lenne legalább tíz fát ültetni, ebben meg is állapodtunk, s már sikerült is az illetékesek hozzájárulását beszereznem! Felvetette
még a parkoló bővítési igényeket,
melyekben egyetértünk, s közösen keressük a bővítés lehetőségét.
Több szemétgyűjtő edény is kihelyezésre került, kerül kérésemre e körzetben, igyekeztem olyan
megoldást kérni, hogy a kutyapiszok gyűjtő zacskók is kerüljenek
ki mellé, ezzel is segítve a kultu-

épülne, szépülne. Ezt megtehetik
e-mailen, vagy postai úton.
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt
Dunakeszi lakosok!
Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy ismertessem Önökkel a körzetünket érintő e havi fejlesztéseket, híreket.
Átadás előtt a Tábor utca - Madách utcai gyalogos átkelőhely.
rált kutyatartást, sétáltatást. Már
többen jelezték, hogy ilyenre még
lenne szükség, ha ilyen jelzést kapok, megnézzük, és ha lehet, teszünk ki!
Néhány pad is kihelyezésre került az Aradi Vértanúk terén, ezt
is szeretnénk folytatni, várom az
igényeket, javaslatokat, hova lenne még célszerű kitenni néhányat!
Az eddigi segítségüket szeretném ezúton is megköszönni, és
kérném a továbbiakban is!
A műszaki problémák bejelentésére közvetlenül is van lehetőség, munkaidőn kívül és hétvégén, a 06-70-380-64-73 ügyeleti telefonszámon, munkaidőben
a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán, az 542-818-as számon, vagy a muszak@dunakeszi.
hu e-mail címen.
Megkereséseiket várom a Dunakeszi, Garas utca 4. levél címen, a Seltenreich.j@dunakeszi.
hu e-mail címen, vagy telefonon a
06-27-542-805/ 206 melléken.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

A térköves átkelőhelyet térkővel alakítottuk ki és a város többi
helyszínéhez hasonlóan itt is akadálymentes zebra létesült. A Madách utca közepén, az autók parkolását megkönnyítő útpadka került kialakításra. A Klapka utca
betonozása is a napokban befejeződik.
Több lakó jelezte felém,
hogy a Kosztolányi utcában
megnövekedett a gyorshajtások száma. Kérvényezem az utca
vizsgálatát, és ha szükséges javaslatot teszek sebességcsökkentő megoldásokra.
Növények ültetése a körzetben.
Idei évben is folytatódik a növényültetés a körzetben. Az épülő
Klapka út mellé nagyarányú faültetés kezdődik a napokban.

selőink jelentik
Kedves Dunakesziek!
A terveknek megfelelően halad a
városi utcák aszfaltozási programja, amelynek keretében idén ős�szel szilárd, térköves burkolatot
kapott a Gitár utca is.
Megkezdődött a gyalogos átkelőhely kiépítése a Gérecz utca
bejáratához közel. Ez egy fontos
helyszín, mivel az érkező oldali
buszmegállóból így nagyobb biztonsággal lehet átkelni a lakópark
felé.
Befejeződött a Tamás Győző
utcában a csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítése, ami az ott la-

Élelmiszerosztás a családsegítőnél

Idei télen is élelmiszert osztottunk a családsegítő szolgálattal,
az akcióval több, mint 2000 rászoruló várhatja könnyebben a karácsonyt.
BOLDOG KARÁCSONYT, és
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET
KIVÁNOK MINDENKINEK!
Amennyiben Ön is fel kívánná,
venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel
kapcsolatban ezt megteheti az
alábbi elérhetőségeimen:
Tel: 06703688249
E-mail: botkag@gmail.com
Twitter: botkag
Facebook:
http://www.facebook.com/
botkagabor.hu
Ha nem biztos, hogy az általam képviselt választókerületben lakik, megtekintheti az utcajegyzéket a honlapomon: http://
botkagabor.hu-n a választási körzet menüpontban.
Botka Gábor
5. számú választókörzet
képviselője

kók elmondása szerint a legutóbbi
nagy esőzés után nagyon jól vizsgázott.
A csapadékvíz elvezetése céljából további beruházásokat
kezdeményeztem a Legindi és
Faludi utcákban is. Szintén az
alagligetieket érinti, hogy a Repülőtéri úton 2 új szemeteskuka és
egy kutyapiszok gyűjtő kuka kihelyezését kezdeményeztem. A Fenyő Lakópark Pejachevich utcai
bejáratánál is panaszkodtak a lakók az eldobált szemét miatt, egy
kuka ide is kihelyezésre kerül, re-

mélhetőleg tisztább lesz a környék.
Mint minden év novemberében, az idén is sor került faültetésre. Most a Babicz és Mansfeld utcai körforgalmak újultak meg, ill.
az Illyés Gyula végén lévő körforgalomban került sor az egyik fa
cseréjére. A játszótéri árnyékolást
még kora nyáron elindítottuk a homokozó feletti pergola megépítésével, most egy lombos fát ültettünk a hinta mellé.
Alagligeti polgári kezdeményezés keretében került sor egy gyermekeket érintő ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamra az ÉFRI
tornatermében. A képzést a Ma-

gyar Gyermekmentő Alapítvány
munkatársai tartották. A város vezetése a terembérlet díjának átvállalásával járult hozzá az eseményhez.
Járdaépítés témájában egyeztettem a Gardénia köz lakóival, ill.
a Kisalagi utcából is kaptam megkeresést. Amennyiben sikerül a lakókkal a megfelelő konstrukcióban megegyezni, a jövő évben kerülhet sor a kivitelezésre.
Minden kedves lakótársamnak
békés ünnepeket kívánok!
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Dunakesziek!
Régi igény volt a Széchényi Iskolába járók és a környéken élők részéről, hogy az iskola előtti megállókban buszvárókat alakítsunk
ki. A fedett buszvárók idén év elején készültek el, így a havazások,
esőzések idején már használatba is vehették azokat az utasok.
Azonban az iskolával szemközti oldalon a buszmegállóhoz eddig nem vezetett szilárd burkolatú járda.
A munkálatok a napokban kezdődtek meg, és még idén befejeződnek. A viacolor burkolatnak
köszönhetően sokkal könnyebb
és kulturáltabb lesz a buszmegál-

ló megközelítése az arra közlekedők számára. Az építkezés idejére
türelmüket kérem.
A városi útépítési program ütemezésének megfelelően befejeződött az Albert utca aszfaltozása.
A Lakosságszolgálati Osztály
munkatársaival még nyár végén
bejárást tartottunk a körzetben,
hol lenne szükség fák ültetésére, kiszáradt fák pótlására, különös tekintettel az újonnan leburkolt utcákra.
Minden év novemberében esedékes városszerte a fák, bokrok ültetése, így körzetünkben is

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Révdűlőiek!
Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem
Önökkel az elmúlt hónap lakóhelyünket érintő eseményeit, eredményeit.
- Befejeződött a Stromfeld utcai csapadékvízelvezető-csatorna
II. ütemének kiépítése, valamint az
Alsógödi utcában új járda került kialakításra.
- Az Iskola utcából, a volt „Kék Iskola” területére deponált homokot
a Közüzemi Kft. munkatársai elszállították.
- Nagy ütemben folyik a falevelek eltakarítása. Ezzel egyidejűleg, több helyen, fák ültetésére is

sor került. Tájékoztatom Önöket,
hogy zsákokba tett kerti hulladékot, avart a Közüzemi Kft. elszállítja. Körzetükben a zsákok a Rév Festékboltban vásárolhatóak meg.
- Városunkban a kerékpárok világításának fokozott ellenőrzésére kerül sor december közepéig. Ezúton is kérem Önöket, hogy előzzük meg a baleseteket, kivilágítva
közlekedjenek kerékpárjaikkal.
- December 20-án ismét megrendezésre kerül a „Szeretet Karácsonya” elnevezésű rendezvény. A helyszín ezúttal is a helyi Vöröskereszt
Verseny utcai épülete előtt lesz. Kérem, hogy amennyiben módjukban

most kerülnek ki a csemeték a
Mátyás Király – Tisza utca sarkán
és az Albert utca mentén.
Köszönöm eddigi ötleteiket,
észrevételeiket!
Engedjék meg, hogy ezúton
is áldott ünnepeket kívánjak
mindannyiuk számára!
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője
áll, adományaikkal segíteni szíveskedjenek a rendezvényt. Előre is
köszönjük.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben is bizalommal keresni szíveskedjenek,
mint azt eddig is tették (tel.: 70-3371604, e-mail: vincze.geza56@gmail.
com).
Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

körzeti képvi
Változások a kért fejlesztésekben
Dr. Fűzi József háziorvost az elmúlt
évtizedekben lelkiismeretesen,
tisztességesen és eredményesen
végzett munkásságáért november 15-én posztumusz Dr. Bayer
Emil díj kitűntetésre javasoltam. A
kitüntetési javaslatot Dióssi Csaba
polgármesterhez címeztem, aki a
kérelmet Botka Gábor képviselővel egyöntetűen támogatta, majd
beterjesztésre került a soron következő Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére. Dr. Fűzi József
városunk köztiszteletben álló polgára vagy ahogy Dunakeszin többen szólították, „Fűzi doktor”, méltán jogosult a Dr. Bayer Emil díjra,
melyben az orvostársadalom elitjéhez tartozó személyek részesülhetnek. A november 21-i bizottsági ülésen, majd a délutáni Képviselő-testületi ülésen egyhangúan
elfogadásra került a kitűntetési javaslat.
- A november első hetére ígért
végleges helyreállítás, a Tábor u.
33. előtti csőtörés helyének aszfaltozását a külsős vállalkozó elvégezte.
- Változás történt a körzetben
kért fejlesztési munkálatokban,

mivel a Kálmán és a Rákóczi út
találkozásánál lévő két hosszabb
földárok mederlapozása, az ott
lakó írásos kérelmére, nem fog
megvalósulni. A mederlapozási munkálatok helyett, a József u.
2-4. sz. előtti csapadékvíz elvezetés probléma megszüntetése érdekében egy szikkasztókút kiépítése kerül sorra év végéig.
- A csapadékvíz elvezetés miatt kért szegélyek kiépítése végül – pályáztatás folyamatban – a
Rákóczi út 3-5-54/a előtt, majd a
helyreállítás a Dobó u. 8., a Klapka u. 45., és a Mikszáth-Bajtárs u.
sarkán fog megtörténni. A Kálmán és a Rákóczi út kereszteződésében lévő háromszög sérült
szegélyeinek helyreállítása folyamatban.
- A Mányoki Ádám tér és a Záp-

olya u. találkozása, majd a Bajtárs
u. és Zápolya u. kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely kialakítása végeztével a Tábor és
Madách u két ágánál kezdte meg
a zebrák kialakításához szükséges szegélyek kiépítését a Kvadrát 2000 Kft.
- A lámpatestek kihelyezése végett kerestek meg és tájékoztattak Görgey, ill. Barázda u.-i lakók,
akik felvették a kapcsolatot az
osztály illetékesével. A csoportvezető asszony december elejét jelölte meg a lámpatestek felszerelési időpontjának.
- Mikszáth u.-i lakó kérte a Mikszáth és a Sződi u. sarkon, anno
2007-ben kiépített rácsos víznyelő takarítását. A kérést továbbítva, pár nappal később a közmunkások elvégezték a víznyelő tisztítását. A kérelmező telefonon köszönte meg intézkedésemet.
- Érdeklődések 11 folyamatban
lévő ügyben. A helyszűke, a karakterek behatárolása végett nincs
lehetőség a felsorolásra, a beadvány a hírlevél XII. évf. 64. számában olvashatók részletesen.
- Elkezdődött a körzet 5 pont-

ján kért korlátok kihelyezése. Elsőként a Tábor és a Király u., majd
a Királyhágó és Rákóczi út sarkán
készült el a korlát
- A Klapka u. 45. és a Báthory u.
22. sz. előtti fák telepítését a fásítási munkálatokat elnyert vállalkozó elvégezte.
- A Batthyány u. mindkét oldalán lévő árkok tisztításával felkészültünk a téli csapadékos időjárásra, melyet a Közüzemi Kft. dolgozói végeztek el.
Az évvégéhez közeledve megköszönöm a Hivatal és az Osztályok közreműködését a 2013-as
évben, és egyben ÁLDOTT ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK MINDEN DUNAKESZIN ÉLŐ LAKÓNAK!
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Kárpáti Zoltán: Idén tovább épült, szépült lakókörnyezetünk
Nagy öröm számomra, hogy a
Szent István Park keleti részén
idén újabb 12 parkolót sikerült
építenünk. Mindannyiunknak,
de különösen a Barátság út 2024-ben élő lakótársainknak jó hír
ez, hiszen most már ők is kulturált körülmények között tudnak
parkolni. A zöldövezet gazdagítása érdekében gyephézagos
megoldást választottunk, amely
természetes összhangban van a
környezetben található fákkal.
Azonban ez a környezet, akkor
válik teljes mértékben rendezetté – amely egyébként egybe esik
a lakók igényével és elvárásával
- ha a Barátság út 16-24. számú
épülettel szemben, a Szent István Park keleti részén felszámol-
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juk a parkolókhoz vezető földutat. Ígérem Önöknek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek
annak érdekében, hogy ezt a kérdést is sikeresen oldjuk meg. Optimizmusomat erősíti, hogy kérésem Dióssi Csaba polgármester úr és vezetőtársai körében
igen pozitív fogadtatásra talált.
Minden reményünk meg van rá,
hogy 2014 első felében elkészül
az a szilárd burkolatú út, amely
összeköti a Barátság utat az említett parkolókkal.
Ugyancsak örömteli hír – amiről bizonyára Önök is meggyőződtek -, hogy még a téli időszak beállta előtt sikerült pótolni az elpusztult fákat a Szent
István Parkban. A kutyafuttató

közelében, a park keleti és déli
területén 16 darab földlabdás
fát ültettünk a régiek pótlására. Noha már ránk köszöntöttek
a hideg, fagyos napok, én mégis arra kérem Önöket, hogy ebben az évszakban sem feledkezzenek meg értékeink védelméről, a park megóvásáról, a fák és
fabútorok épségéről. Bízom benne, hogy mind többen lesznek,
akik Berecz István lakótársunk-

hoz hasonló példaértékű közösségi szellemmel és elkötelezettséggel ápolják, gondozzák közös értékeinket, parkunkat, lakókörnyezetünket. Ezúton is kérem
a körzetben élőket, hogy védjék
értékeinket, lépjenek fel az esetleges rongálókkal szemben, hiszen mindannyiunk örömére és
gyönyörűségére szépítjük a parkot, a lakókörnyezetet.
E lap hasábjain is szeretném megköszönni egész évi
segítő
együttműködésüket,
valamennyiüknek kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új esztendőt.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Események a 9. számú választókerületben
Tisztelt Választókerületi
Polgárok!
Amint arról a Képviselői Hírek
harmadik negyedévi számában
tájékoztattam a választókerület lakóit, még ebben az évben
folytatódik a Kossuth utca mentén tavaly elkezdett sövény telepítése. A terepet rendezni kell
ahhoz, hogy a fiatal cserjék gyökeret ereszthessenek. Előbb tehát a tereprendezést végzik el,
csak ezután telepítik a cserjéket
a Közüzemi Kft. munkásai.
A Magyar Közút Nonprofit KHT
még mindig nem engedélyezte
a Chili cukrászdánál a zebra és

a buszmegálló létesítését. Sajnos, ez már csak 2014-ben valósulhat meg.
A Kárpát utca környezete is
szépül, a Közüzemi Kft. munkásai elültettek 4 gömb koronájú
díszfát. Az út szilárd burkolata az
elmúlt napok heves esőzéseiben
kitűnőre „vizsgázott”.
A Kassa utca lakóit az esőzésekkor elárasztja a víz, s ennek a
megoldása még mindig késlekedik. Az Önkormányzat folyamatosan keresi a megoldást, de a terepviszonyok miatt nehéz „megállítani” a lezúduló vizet. A Lakosságszolgálati Osztály dolgozói és

a jogászok együtt keresik a megoldást, reméljük, tavaszra megoldódik ez a probléma.
A Tóvárosban élő kutyatulajdonosokat mindnyájunk nevében
kérem, hogy négylábú kedvenceiket ne engedjék a házak előtt
lévő gyepesített területekre elvégezni a szükségüket. De ha
már megtörtént a „baj”, minden
esetben szedjék fel a „potyadékot” és helyezzék a kutyaürülék
gyűjtő szemetesbe. Sok lakótársunk panaszkodik, hogy fűnyíráskor, avarszedéskor vagy a gyerekek játék közben belelépnek, belenyúlnak az ürülékbe. Nemcsak

Fatelepítések, kerékpárút-építés a körzetben
A városunk alagi és alsói városrészét magában foglaló 7. számú
körzetben október és november
hónapban történtek összefoglalására teszek kísérletet – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban.
Alagon átadták a Verseny utca
Posta és Kápolna utcák közötti szakaszán az ősz folyamán átépített járdát és kerékpárutat. A
beruházással a városközpont irányába Dunakeszi két forgalmas
útjával, a Fóti úttal és a BajcsyZsilinszky úttal való csatlakozás
valósult meg, míg a főváros felé
tartó szakasz kiépítésével megvalósult az alsói városrésszel való
összeköttetés. Lakossági kezdeményezésre és összefogással a
Kincsem utcai fenyvesben november utolsó, hideg, esős vasárnapjának délelőttjén tucatnyi
környékbeli lakótársunk kettőszáz darab fenyőfacsemetét ültetett el az elöregedés miatt korábban az illetékes szakhatóság által
kivágott, vagy kivágásra ítélt korosabb fák pótlására.
Alsón változatlanul élénk közösségi élet folyik, ennek egyik állandó és legfőbb terepe a szeptemberben átadott, megújult közösségi ház, ahol októbertől rendszeres foglalkozások várják az
érdeklődőket. A lehetőségekről
ingyenes tájékoztató újságom, a

Zöld Alsó legutóbbi lapszámában,
valamint a www.dunakeszialso.
hu honlapon található bővebb
információ. Külön meg kívánom
említeni a terefere klub elindulását, mégpedig annak okán, hogy
azt Nánásy Béláné, Ilonka néni vezeti, aki a klubépület 1981-es átadása óta (!) látja el megszakítás
nélkül az alsói könyvtárosi, olvasószolgálati feladatokat.
A közeljövőben önkormányzati segítséggel, személyes támogatásommal egy baráti kör szervezését kezdeményezzük Alsói
Filmbarátok Klubja fantázianéven, amelynek keretében főként
mese- és természetfilmek rendszeres vetítését tervezzük ugyancsak helyi összefogással a klubházban.
November 30-án tartottam az
1. Dunakeszi-alsói Fáklyás Felvonulást, amelynek során közel száz
alsói lakossal a Mezei Sörözőtől
indulva sétáltunk ki fáklyákkal,
petróleumlámpákkal a reptérre,
ahol hatalmas tábortűz várta a
menetelőket. Az eseménnyel emlékeztünk meg 1974. november
29-re, amikor Alsón (Szabadságligeten) átadták az elektromos hálózatot. Decemberben a hagyományos Mikulás-ünnepséget és
kolbásztöltő-versenyt is szerveznek a helyiek számára.
A képviselő-testület legutób-

bi döntései, az érintett klubokkal történt szerződések megkötése értelmében ismét van – az
évszakhoz mérten természetesen korlátozott aktivitással – repülés a Dunakeszi Reptéren. Kezdeményezésemre a repülőtér szélén körbe hamarosan tájékoztató
táblákat helyez majd ki a Lakosságszolgálati Osztály, amelyen a
természetvédelmi terület bemutatása mellett olyan alapvető tudnivalókról kívánjuk tájékoztatni a
repülőtér mezejére nem sportrepülés céljából látogató civil lakosságot, mint például a szabályszerű kutyafuttatás, amelynek rendezetlensége, vagyis az emberi
felelőtlenség és nemtörődömség
nem kívánatos „rendetlenséget”
teremtett a mezőn. Emellett tervezzük Alsó felől a repülőtérre vezet utcák lezárását is egyetlen kivétellel.
Az alsói játszótérre fenyőfa és
tuják, az ősz elejére leaszfaltozott
Lilla utcába pedig hat gömbjuharfa telepítése történt meg kezdeményezésemre az ott lakókkal
egyeztetve. Sokak számára okoz
érthető problémát a kerti hulladékok égetésének nem rendeltetésszerű módja, illetve annak
egészségkárosító hatása. Tervezem a lakosság körében a többségi vélemény felmérését e kérdésben, és annak eredménye alapján

gusztustalan, hanem – különösen a gyerekekre nézve – rendkívül veszélyesek az állati ürülékben lévő kórokozók, baktériumok, vírusok. Az ellenpéldát is
el kell mondani, én sok kutyasétáltató lakótársunkat látom nap
mint nap, akik zacskóval felszedik az ürüléket, s vagy magukkal
viszik, vagy a közeli gyűjtőbe helyezik. Köszönet érte!
Mindnyájan tegyünk meg mindent környezetünk tisztaságáért!
Minden kedves lakótársamnak boldog, békés karácsonyt kívánok ezúton is.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője
további lépéseket kívánok tenni a jelenség megnyugtató kezelésére.
Képviselői fogadóóráim rendje
2014 tavaszán
Köszönöm valamennyi lakótársam megkeresését, akár személyesen, akár telefonon vagy levél
formájában történt. Utóbbi esetekben előfordul, hogy a temérdek elfoglaltság, feladat miatt
azok megválaszolása hosszabb
időt vesz igénybe, emiatt szíves
megértésüket kérem. Az alagi városrész lakói számára jövő év első
felében csütörtöki napokon, január 9-én, március 6-án és május 8-án a Kinizsi-pálya büféjében
(Fóti út 41.), míg az alsóiak számára február 6-án, április 3-án és
június 5-én a klubház emeletén
(Muskátli utca 2.) 17.00 és 18.00
óra között tartok fogadóórát.
Valamennyi lakótársamnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben, szeretetben gazdag boldog
új esztendőt kívánok!
Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője

"Nem csupán egy épület…"
Ötven éves a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
Három napos rendezvénysorozattal ünnepelte november 7-9 között alapításának 50. évfordulóját a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium. Eseménydús és sikerekben gazdag fél évszázadra emlékezhettek egykori és mai pedagógusok, valamikori tanítványok és az életre most
készülő diákok.

A

z első napot "Szeretlek Radnóti" mottóval iskolatörténeti vetélkedő, a hat kilométeres Radnóti - Maraton, ezt követően tanár-diák focimeccsek, majd Bálint András színművész Radnóti-estje színesítette. Másnap a
névadó szobrainak megkoszorúzása, és
az Ünnepi műsor a különleges "szülinapi
gyertyagyújtással"
kétségtelenül
fénypontja volt a programoknak.
A harmadik napot az
idén húsz éves Duna
Gyöngye, az utánpótlást
biztosító Rokka és a Cinege néptánc együttesek
gálaműsora, volt és jelenlegi tanárok valamint
mai diákok és pedagógusok találkozója, végezetül a
Radnóti Diákszínpad új bemutatója, a "Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról" című
rock-musical előadása zárta.
A központi ünnepségen – melyen jelen
volt Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő és Eich László tankerületi igazgató – Erdész Zoltán alpolgármester mondott köszöntőt. Bevezetőjében utalt arra, hogy mint huszonöt évvel
ezelőtti Radnótis diák szólal meg a városvezetés nevében. Nagy derültség közepette idézte fel diákkori emlékeit, majd arról
szólt, hogy a gimnáziumtól életre szóló
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erkölcsi tartást, közösséghez tartozást kapott. Az eltelt 15 éves alpolgármesteri tevékenységére visszatekintve arra büszke,
hogy sikerült folyamatosan jobbítani, szépíteni, és ikonná tenni a városban a tanintézményt. Ebben sokak munkája benne
van, tanároké, tanulóké egyaránt.
Egykori pedagógusokra is emlékezett
ünnepi beszédében Varga Tibor igazgató. Méltatva az elődök teljesítményét, a következőket mondta: "'Intézményünk a 100
legjobb magyar középiskola rangsorában az elmúlt
évben már a 39. helyezést érte el. Ez nem csak
a mostani közösség érdeme, hanem történeti közösségünk sikere is." Felidézte azt a fejlődési folyamatot, ami a megalakulástól kezdve végigkísérte a
gimnázium történetét a különböző városi iskolák "társbérlőjeként"
1990-ig, az önálló épület átadásáig.
Erre így emlékezett: "A budapesti agglomerációban zajló népességrobbanás
egyik jele volt, hogy a városunkban hirtelen megnőtt gyereklétszám új iskolákat
követelt s ez vezetett egy önállóan működő gimnázium kialakulásához. Szinte
egyidejűleg vetődött fel annak az igénye,
hogy az országban elsők között nyolcosztályos gimnázium induljon, megteremt-

ve azt a színvonalbeli fejlődést, amely iskolánkat a legjobbak közé emelte… Gondoljuk csak el, milyen összetett munkát
igényel a pedagógusoktól olyan képzési
struktúra működtetése, ahol néhány tantárgyból már négyféle szinten zajlik az
oktatás. De jelentős feladatot adott mindez a mindenkori városvezetésnek is, hogy
biztosítani tudja a működés és fenntartás
feltételeit: köszönet érte."
A mai diákokhoz szólva így fogalmazott: "Itt ülnek azok a fiatalok, akik újabb
50 év múlva tanúi lehetnek majd utódaink ünneplésének, hisszük, hogy büszkén vállalják, és magukénak tekintik a mi
mai törekvéseinket, mint ahogy mi is az
egykori alapítókét." Végezetül szimboli-

kusan az ünnepeltet, az iskolát szólította meg, imígyen: "Több ezer fiatal számára engedted, hogy beletekintsen az emberi kultúra mélységes kútjába… nem csupán egy épületben létezel, hanem ezer és
ezer ember szellemében és lelkében…"
Az ünnepi műsorban az iskola tehetséges diákjai által előadott kórusprodukciót, szavalatot, népdalokat, komoly- és
rock zenét, megzenésített Radnóti verset
hallgathatott, néptáncot s a Képzelt riportból… egy részletet láthatott a közönség. Az egyes műsorszámok között valamikori diákok, tanárok és mai tanulók
helyeztek el egy-egy szál gyertyát a "születésnapi" torta köré. Az elsőt Krakker János, a múlt évben Dunakeszi Városért
éremmel kitüntetett nyugállományú pedagógus, az alakuláskori első osztály osztályfőnöke gyújtotta meg, az ötvenediket
Bán Balázs 6.a osztályos diák, majd az ötvenegyediket – szimbolizálva fél évszázad történetének lezárását és a folytonosságot – a gimnázium legfiatalabb tanulója, Heinczinger Anna tette az asztalra.
Az ünnepi alkalomra jelent meg a tartalmas, rendkívül alapos munkával ös�szeállított Évkönyv Kozma Éva szerkesztésében. Sokan hazavihették a Lengyel
István tanár és szobrászművész által készített emlékplakettet.
Több kiállítás is idézte az iskola történetét fotóktól a különböző évjáratú focista pólókig. A legérdekesebb a Radnóti szíve volt, Kotschy Péter 13.c osztályos
diák munkája, diáktársai mondásaiból
"rajzolt meg" egy szív formát. Lehet ez jelkép is, bizonyítja, hogy a mostani diákok
ugyanúgy magukénak érzik az örök ifjú,
mindig megújuló alma matert, mint tették ezt elődeik fél évszázadon át. A múlt
így ötvöződik a jelennel s válik a jövő letéteményesévé.
Katona M. István
A szerző felvételei

REAKCIÓ:
csökkenő aktivitáshoz nem járhat több támogatás
Lapunk novemberi számában „Látogatóban a Vasutas utánpótlásnál” című írásunkban az általunk megkérdezett három labdarúgóedző közül Lőrincz László
– egyebek mellett – az alábbiakat nyilatkozta: „(…) Az elmúlt években a Pest
megyei Labdarúgó Szövetség folyamatosan »levette» a pénzt, TAO-s pénzek egyre
csökkennek, a gyerekek létszáma meg nő. (…)” Az idézet szövegrészlettel kapcsolatban a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei igazgatója, Benkő Tamás
kívánta elmondani észrevételeit, amelynek természetesen változtatás nélkül,
készséggel helyt adunk.

– Értetlenül olvastam az általam nagyra becsült sportember, kiváló támadó és
kedvelt
utánpótlásedző,
Lőrincz László nyilatkozatát... S nem elsősorban arra
gondolok, hogy a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség
2011 óta nem létezik, helyét
az integráció során az MLSZ
Pest Megyei Igazgatósága
vette át, hanem ennél fajsúlyosabb tényekre. Lássuk is
ezeket objektíven!
Az MLSZ internetes ügyviteli rendszeréből származó
adatok alapján a Dunakeszi
Vasutas színeiben aktívan
szereplő, vagyis versenyengedéllyel rendelkező labdarúgók száma a 2010/2011es évben 99 fő, 2011/2012ben 125 fő, 2012/2013-ban
176 fő volt, míg jelenleg 96
fő. Vagyis nem igaz az edző
azon állítása, hogy „a gyerekek létszáma nő”, mert éppen – sajnálatos módon –
drasztikusan lecsökkent. Ezzel párhuzamosan a klub
égisze alatt versenyeztetett
csapatok száma a következőképpen alakult az elmúlt
években: 2010/2011: 8 gárda;
2011/2012: 8; 2012/2013: 10;
2013/2014: 6 együttes. Ezen
mutatók alapján is egyértelműen látszik, hogy az aktivitás az egyesületnél sajnos
lecsökkent, szemben azzal a

tendenciával, amely egyébként mind Pest megyében,
mind országos viszonylatban
domináns 2011 óta, vagyis
az aktivitás markáns növekedésével, az MLSZ-stratégia egyik legfőbb célja, a tömegesítés megvalósulásával.
Felelős sportvezető – s magamat annak tartom – ezen objektív mutatók alapján természetesen nem javasolhat
nemhogy több, de még a korábbival megegyező mértékű
támogatást sem olyan sportszervezet számára, amelyiknél kézzelfogható a visszafejlődés. Ez, azt hiszem, nem
szorul magyarázatra.
Megjegyzem: az is érthetetlen számomra, hogy ilyen
horderejű, az egyesület működését érintő ügyekben nem
az elnök szólal meg a nyilvánosság előtt, hanem az egyik
edző... Ez persze a klub belügye bizonyos fokig. A fentebb tényekkel helyreigazított edzői valóságképből vélelmezem, hogy a nagy múltú egyesületnél híján vannak
a releváns információknak.
Mivel Lőrincz úr fontos kérdésben alkotott véleményt,
ám előtte – jóllehet régóta
személyesen s jól ismerjük
egymást – nem érdeklődött
nálam a valós helyzetről,
ezúton tájékoztatni szeretném egy, a versenyrendszerben való részvételüket befolyásoló tényről. Jelesül, hogy
a DVSE sajnos többszöri kérés, felszólítás ellenére mind
a mai napig nem tett eleget
azon előírásnak, amely a
pálya jogszerű használatára vonatkozó dokumentum
a versenybizottságnak történő bemutatására kötelezi
valamennyi egyesületet, így
a Magyit is. A nyilatkozatában sugalmazott „igazgatósági hozzáállással” ellentétben a valós helyzet az, hogy

a 2013/2014-es versenyrendszerben jelenleg méltányossági alapon vesznek részt a
klub korosztályos csapatai.
Ugyancsak tekintettel többéves korrekt kapcsolatunkra, továbbá nem elhanyagolható szempontként helyi képviselőként kellő információk birtokában ismerve
azon helyzetet, hogy a Vasutas által is használt sportlétesítményt érintően a közelmúltban tulajdonosváltás történt, Gyetván András
klubelnök úrtól – megértést
és méltányosságot gyakorolva – a nevezési időszak óta
több ízben írásban és telefonon is kértük (nem egy alkalommal személy szerint
jómagam), hogy mutassa
be a szükséges dokumentumokat.
A DVSE ennek a mai napig nem tett eleget, utolsó
határidőként 2014. január
31.-ét jelöltük meg. Amen�nyiben addig ezen szükséges
versenyzési feltételnek a klub
nem tesz eleget, a Vasutas
korosztályos
csapatainak
ügye a fegyelmi bizottsághoz kerül, amelynek – anélkül, hogy prejudikálnék – a
jelenleg rendelkezésre álló
dokumentációk alapján, figyelemmel a hatályos szabályzatokra egyetlen döntési lehetősége lesz: a csapatok
kizárása. Megyei futballigazgatóként, gyermek- és
sportszeretőként és dunakeszi önkormányzati képviselőként egyaránt tiszta szívből remélem, hogy nem fog
eddig eljutni az ügy. Akkor ugyanis természetesen
a működési támogatásként
megítélt, kifogásolt mértékű
pályázati pénzektől is elesik
az egyesület... – zárta mondandóját a Pest megyei labdarúgás első számú vezetője, Benkő Tamás.
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Adventi Vásár

Az egész évi hajrá után, a bevásárlási láz, az ajándékozás öröme és a készülődés izgalma mellett érdemes időt szakítanunk az elmélyülésre, az egymás
felé fordulásra, hogy ráhangolódjunk az ünnep igazi
lényegére. A Városi Adventi Vásár alkalmat nyújthat a
családoknak, baráti társaságoknak arra, hogy egy-egy
bögre forralt bor mellett találkozzanak, beszélgessenek és együtt töltsenek egy kis időt, ami manapság a
legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk.

D

ióssi Csaba polgármester
tavaly ősszel kért fel arra
a feladatra, hogy szervezzünk
meg egy közösségi adventi vásárt, valamint dolgozzam ki azt
a programot, amely képes segítséget nyújtani a Dunakeszin
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élő rászoruló embertársainknak, családoknak, időseknek,
mindenkinek, akinek valamilyen formában segítségre van
szüksége. Mint egyházügyi és
társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok a szervezőkkel

együtt az egyházi közösségeket, civil szervezeteket bevonva tavaly hagyományteremtő
céllal hívtuk életre adventi vásárunkat, amely tartalmában
és külsőségeiben is illő az ünnephez. Látva azt, hogy sokan
gondolták úgy, hogy szükség
van egy ilyen találkozási pontra, és szívesen jöttek el, hogy
közösségben éljék meg a karácsonyi várakozást, idén igyekeztünk az Önök számára még
tartalmasabbá tenni ezt az időszakot.
A Casalgrande téren elhelyezett faházakban november 30.
és december 24. között hazai
kézművesek, forralt bor, forró
tea, kürtöskalács várja a látogatókat. A vásár része egy színpad is, ahol minden hétvégén
ismert és helyi énekesekkel, kórusokkal és betlehemessel készülünk. A téren a tavalyi évhez
hasonlóan élő nagyságú betlehem, és egy több méter magas városi karácsonyfa is ki van

helyezve. Az adventi időszak
mind a négy hétvégéjén közös
gyertyagyújtást tartunk a város adventi koszorúján, amelyben szombatról szombatra egyegy egyházi közösség lesz segítségünkre. Kérem, jöjjenek el
minél többen, és gyújtsuk meg
közösen a város adventi koszorújának gyertyáit.
Az esemény minden mozzanatában a dunakeszieknek és
dunakesziekről szól. Tavaly célul tűztük ki, hogy ez a segítségnyújtás összehangolt, szervezett legyen, és a közösségi
összefogás erejével ajándékainkkal mindenkihez eljussunk,
akinek szüksége van rá. Így indult útjára az Adománydoboz
akció, amelynek köszönhetően
több száz itt élő rászoruló családnak, idős lakótársunknak
tudtunk segíteni. Felemelő volt
látni, hogy a dunakesziek egy
jó ügy érdekében, képesek ös�szefogni és segítséget nyújtani
egymásnak.
Ebben az időszakban különösen fontos az egymásra figyelés, ezért kérek mindenkit, hogy a felhívásban szereplő
módon juttassa el adományát
a Casalgrande téren kihelyezett faházba, vagy a Dunakeszi Programirodába (Polgármesteri Hivatal). Azt gondolom, ha mindenki hozzáteszi a
maga részét, megtapasztalhatjuk az adás és elfogadás örömét, a közösségi összefogásban
rejlő erőt.
Kérem, jöjjön el, találkozzunk, készüljünk együtt az ünnepekre és csatlakozzon Adománydoboz akciónkhoz, segítsünk együtt lakótársainkon, hiszen Dunakeszi a Mi városunk.
Szabó József
társadalmi kapcsolatokért felelős és egyházügyi tanácsnok

Karácsony jegyében
Élelmiszersegély a rászorulóknak

November utolsó napjaiban hosszú tömött sorok kígyóztak a Humán Szolgáltató Központ Bajcsy-Zsilinszky
úti bejáratánál. A reggeli kapunyitásra türelmesen
várakozó emberek sokasága, az intézmény udvarában
és raktárában magasodó csomagok tömege mind-mind
arról árulkodott, hogy a közelgő karácsony előtt
idén sem engedi el a nehezebb sorsú családok kezét az
önkormányzat.

M

int Jancsik Beáta, a Humán Szolgáltató Központ szakmai egység vezetője
megkeresésünkre elmondta: Az önkormányzat és a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület között évente megújított szerződés értelmében idén is megérkezett az élelmiszeradomány
a rászorulóknak. Az élelmiszersegélyből elsősorban a Dunakeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélkörébe tartozó családok részesülnek.
Ám - mint a vezetőtől megtudtuk - az élelmiszerbanktól
kétezer fő részére kértek élelmiszereket. – Arra törekedtünk,
hogy a Dunakeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal napi kapcsolatban lévő
ezer-ezerhétszáz ember mellett még további háromszáz rászorulónak juttassunk az adomány csomagból. Az évek óta
húzódó gazdasági válság miatt sajnos szinte minden második család nehéz helyzetben

van. Rajtuk is igyekszünk segíteni, őket a civil szervezetek és
a Vöröskereszt Dunakeszi Városi Szervezete segítségével értük el – tájékoztatott a vezető.
A karácsonyi élelmiszercsomagban azok részesülhetnek, akiknél az egy főre jutó
havi jövedelem hetvenezer forint alatt van, és ahhoz, hogy
az adományt megkapják, a lakcímkártya mellett jövedelemigazolást is be kell nyújtaniuk.
Azok, akik a korábbi években
is részesültek élelmiszersegélyben, ezt természetesen tudják,
és folyamatosan nyújtják be a
jövedelmet igazoló iratokat –
mondta Jancsik Beáta.
- Az emberek régebben sokkal összetartóbbak voltak. Manapság, hogy már nem vagyunk
annyira egymásra utalva, egyre kevésbé törődünk másokkal.
Pedig az egymásra figyelés elengedhetetlen, hiszen bármelyikünk kerülhet nehéz élethelyzetbe egyik napról a másikra, és ilyenkor nagyon fon-

tos, hogy a szolidaritás érzése
meglegyen mindannyiunkban.
Az akcióval, az élelmiszercsomagok átadásával azt szeretnénk elérni, hogy a nehéz sorsú
családok és a rászoruló magánszemélyek karácsonyi ünnepe kellemesebb, gondtalanabb
legyen – mondta Dióssi Csaba
polgármester, aki az adománycsomagok átadásakor személyesen fejezte ki ünnepi jókívánságait a családoknak.
A csomagokban tartós élelmiszer, liszt, tészta, olaj, keksz

van, ezt azonban az idén is szeretnék kiegészíteni egyéb adományokkal. Ezért a városi önkormányzat által meghirdetett
adventi Adománydoboz akcióhoz csatlakozva a Családsegítő
kéri a lakosságot, hogy felajánlásaikat – ruha és tartós élelmiszer – adományaikat juttassák el az intézménybe. A tervek szerint, az adományokat a
december 14-ére szervezett karácsonyi ünnepségen adják át a
rászorulóknak.
(Vetési)

ADOMÁNYDOBOZ
AKCIÓ

A

z önkormányzat célja, hogy a közösségi összefogás erejével minden rászoruló családhoz elérjünk egy-egy adománydobozzal. Tavaly indult útjára az adventi vásár keretében meghirdetett adománydoboz akció, aminek sikerét látva
nem volt kétséges, hogy tovább folytassuk ezt a kezdeményezést. Az önkormányzat az adománydoboz akcióhoz csatlakozó szervezetek, egyházak és a Humán Szolgáltató Központ segítségével fogja szétosztani a beérkezett adományokat.
Kérjük, hogy adományát december 1-15. között jutassa el a
Casalgrande téren kihelyezett faházba vagy a Programirodába (Polgármesteri Hivatal). Kérjük, hogy csak jó állapotú,
tiszta és bontatlan termékeket adományozzanak!

Köszönjük,
hogy Ön is csatlakozik az adománydoboz akcióhoz!

Dunakeszi Város Önkormányzata
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Karácsonyra várva

Advent reményekkel teli napjait éljük. Várakozunk, hogy eljöjjön a
karácsony, amikor együtt ülhetünk a terített asztalhoz szeretteinkkel. Megszólal a halk csengettyűszó, felszikráznak, mint ezernyi égi csillagok a varázsos csillagszórók, meleg, derengő fénybe
borul a szoba a gyertyák lángjaitól, és öröm lobban lelkünkben, de
nem csupán az ajándékoktól, jóval inkább az egymásra találástól.
Feledjük kis időre napi gondjainkat, hogy helyette az összetartozás érzése töltse meg bensőnket. Karácsonyt várva kérdeztük városunk ismert személyiségeit, Dióssi Csaba polgármestert, országgyűlési képviselőt, Bocsák Istvánné és Póczik Anita önkormányzati
képviselőket, mit jelent számukra legszebb ünnepünk.

DIÓSSI CSABA:
Szerencsés vagyok, hogy nagy családi körben ünnepelhetünk

C

saládunkban gyerekkoromtól kezdve nagyon
fontos ünnep volt a karácsony.
Szenteste édesapám szüleinél
gyűltünk össze, másnap a másik nagyszülőknél ünnepeltünk, így az ünnepet mindig
nagycsaládi kötelékben töltöttem. Mai napig számos boldog
emléket idéz fel bennem a karácsonyi időszak.
Amikor saját családot alapítottam, tovább vittük ezt a
szép hagyományt. Ahogy születtek a gyerekek, egyre nőtt a
létszám, egyre nagyobb "szűk"
családi körben ülhettük meg
az ünnepet. Az évek során kialakult, hogy a szentestét feleségemmel és gyermekeimmel
töltjük, s a következő két napban megyünk el a szüleinkhez
ünnepelni, beszélgetni.
Mindig is kíváncsi gyerek
voltam, már hónapokkal korábban vártam a karácsonyt és
hetekkel előbb furdalt a kíváncsiság, vajon mi lesz a fenyőfa
alatt? Emlékszem, amikor egy
alkalommal ráakadtam egy
távirányítóra, azonban nem találtam meg a hozzá tartozó játékot. Majd amikor kibontot-

tam az ajándékot, nagyon megörültem, mert megkaptam a
várva várt antennás kisautót.
Míg a gyerekeim kicsik voltak, örömmel tapasztaltam,
hogy ugyanúgy bennük van az
a kíváncsiság, amit én is éreztem annak idején kiskoromban.
Vajon mit hoz majd a Jézuska?
Egyszer a nagyobbik fiamnak
évközben volt egy kívánsága, –
hogy mi, arra már nem emlékszem – de arra igen, hogy feleségemmel együtt rossz ötletnek
gondoltuk. Erre azt mondta:
nem baj, majd írok a Jézuskának, hogy hozza el. Erre persze
nem lehetett nemet mondani…
Számunkra is mindig izgalmas volt, hogy vajon tetszeni
fognak-e az ajándékok, és általában sikerült megtalálnunk
azt, ami igazán örömet szerez a
számukra. Persze évről évre nagyobb szerepe lett az ilyenkor
együtt töltött időnek, hiszen
a gyerekek már nagyok, egyre
inkább önálló életet élnek, de
ilyenkor karácsonykor mindig
együtt van az egész család. Balázs fiam elmúlt húsz éves, Dorottya lányom elmúlt 19 éves,
Csaba most lesz 17 éves, a ki-

sebbik lányom, Melinda pedig
most volt 11 éves.
Feleségemmel mindig arra
törekedtünk, hogy igazán ünnepi hangulatot varázsoljunk
az otthonunkba. Úgy gondolom, a karácsonyi időszakhoz kapcsolódó apró szokások teszik igazán bensőségessé a hangulatot. Nálunk hagyomány, hogy én szerzem be
a fenyőfát, ma már a nagyfiam
is elkísér, és együtt választunk.
Régebben, amíg a gyerekekre a
nagyszülők vigyáztak, a feleségemmel együtt díszítettünk, a
gyerekek pedig Szenteste nézték csodálkozva, milyen szép,
csillogó karácsonyfa érkezett a
nappalinkba. Az utóbbi évek-

ben azonban az egész család
részt vesz a karácsonyi készülődésben. A főzésben a feleségemé, Ibolyáé a főszerep, aki
igazán finoman főz, így rám itt
csak a kiskukta szerepe jut. Nálunk elengedhetetlen a tradicionális menü, Szenteste, a gyertyagyújtás és az ajándékok átadása után minden évben halászlé és rántott hal kerül az
ünnepi asztalra.
A nyugalmas, vidám, családdal közösen eltöltött pillanatok miatt nagyon kedves ünnep számomra a karácsony, s
úgy érzem, szerencsés vagyok,
hogy olyan nagy körben tudom
ezt megélni, ahol együtt ünnepelnek a generációk.

BOCSÁK ISTVÁNNÉ: Örülünk egymásnak
– Gyönyörű karácsonyokra
emlékszem. Hárman vagyunk
testvérek, hívő családban nőttünk fel. A karácsonyfa alatt ott
volt a keménypapírból készített
betlehem a kis Jézussal, Máriával, Józseffel és a pásztorok16 Dunakeszi Polgár

kal. Ma is őrzöm. A karácsonyfa tetejét kiterjesztett szárnyú
angyalka díszítette, ezt édesanyám készítette. Ő főzte meg
a szaloncukrot és mi csomagoltuk be az egész évben gyűjtögetett színes csokipapírokba.

Visszahozhatatlan az a varázslat, ahogyan vártuk, hogy mikor szólaltatja meg édesapánk
a kiscsengőt. Akkor bementünk a félhomályos szobába,
égtek a gyertyák és a csillagszórók, elénekeltük a Menny-

ből az angyalt és még néhány
karácsonyi éneket, aztán megkaptuk az ajándékokat, melyek
nagyon egyszerűek voltak, nemegyszer nagymamám vagy
édesanyám készítette őket. Akkoriban Kispesten, a Wekerle-

telepen laktunk, a szüleim odavalósiak voltak, én is ott születtem.
– Háborús gyerekek voltunk,
ötévesen jöttünk ki a pincéből
– emlékezett férje, István. –
Nagy érzelmi értéke volt a karácsonynak, gyártottuk a díszeket, gyufásdobozokból készítettünk házikót, bekentük a
tetejét ragasztóval, megszórtuk
sóval, szépen csillogott a gyertyafényben. Úgy emlékszem,
nagyon sokszor volt fehér karácsonyunk, esténként szinte
világítottak a behavazott házak
és derült időben a csillagok…
– Az Advent a belső elcsöndesedésről, a várakozásról szól
– folytatta a kép-viselő as�szony. – Várakozunk az emberiség Megváltójának a megszületésére. Önmagunkat, a
lelkünket kell felkészíteni a
nagy ünnepre… Hogyan változott a karácsonyunk? A ha-

gyományt, a hitbéli tartalmat
továbbadtuk a gyerekeinknek.
Örömmel látjuk, hogy ők is továbbadják, amit tőlünk tanultak. Két gyermekünk van, egy
lányunk, Eszter és egy fiunk,
Géza. Ő már hat éve Angliában
él feleségével és három fiúgyermekével. Ottani szokás szerint
a karácsonyfát állítják fel az advent kezdetekor. A lányunk elkészíti az adventi koszorút, s ők
is, mint mi, hétről hétre meggyújtják a gyertyákat. A gyertyafény mellett elmélkedünk,
imádkozunk.
Kettesben telik a szenteste.
Másnap és harmadnap egyikünk-másikunk családjához
megyünk el. Sokan vagyunk,
nagy a család. Örülünk egymásnak, beszélgetünk. A fiunk családjával interneten keresztül "találkozunk", a technika ma már lehetővé teszi. De ez
nekem mindig kicsit szomorú

is, hiszen a személyes együttlét
nagyon fontos…
Karácsonyfa most is lesz, vacsorára halat eszünk. Lesz mákos és diós bejgli, és sütemények sokasága. Korán megtanultam édesanyámtól sütni,
és ennek karácsonykor nagy

hasznát veszem. Mik ezek?
Homokkifli, hasonlít a vaníliás
kiflihez, lekvárral tölthető linzerek, zserbó, az elmaradhatatlan isler, marcipános sütemények és bonbonok. Ez is része a
családi hagyománynak, a gyönyörű karácsonynak.

PÓCZIK ANITA: A legnagyobb ajándék, hogy szeretetben
együtt lehetünk az év legbensőségesebb ünnepén

– A családunkban a karácsonyi ünnepek az adventi készülődéssel kezdődnek. Az egész
éves rohanást felváltja a nyugodtabb tempó, az elcsendesedés. Mindent elkövetünk, hogy
béke költözzön a szívünkbe és
ráébredjünk, hogy a szeretet a
legfontosabb a világban. Persze
a készülődéshez hozzá tartozik
a bevásárlás, a sütés, főzés, az
ajándékok megvétele is, józan
mértékkel.
Gyermekkoromban egyszerű ajándékokkal leptek meg
szüleim. Emlékszem egyszer

egy gyönyörű könyvet kaptam, "Gyermekek világa” címmel. Egy másik alkalommal
megkaptam életem első karóráját, vagy a nagypapámtól egy
négyszínű golyóstollat. Ezek
máig nagyon kedves emlékek
számomra.
Mióta édesanya vagyok, a
karácsony még többet jelent
nekem. Szeretném a gyermekeimnek is átadni az ünnep varázsát, áhítatát.
Öt gyermekünk van. Felnőtt
lányunk Fruzsina, férjével Németországban él, a Hamburgi

Egyetemen tanul és már megajándékozott egy kisunokával
is minket. A nagyfiunk Csongor 18 éves, gimnazista, gőzerővel készül az orvosi egyetemre.
Hunor, most lesz 11 éves, ötödikes a Bárdos iskolában. Boglárka 7 éves, ő ugyanott elsős.
A legkisebb fiunk, Merse hat
hónapos.
Advent kezdetére minden évben feldíszítjük az otthonunkat,
mely által picit már a szívünk is
ünneplőbe öltözik. Keresztényi
szellemben várakozunk, esténként közösen énekeljük az adventi dalokat. Van egy énekeskönyvünk, ebből vesszük sorra
a dalocskákat. A karácsonyfát
együtt szoktuk díszíteni, ennyi
gyereknél már nem lehet titkolózni. A fa mindig tarka-barka,
sok díszt mi magunk készítünk
közösen a gyerekekkel, de még
a gyermekoromból is maradt
meg néhány darab.
Már több mint 20 éve, évről-évre egy régi recept alapján sütjük, díszítjük közösen a
gyerekekkel a mézeskalácsot. A
több tepsi sütiből bőségesen jut
a fára és az ünnepi asztalra is.
Hagyományos karácsonyi ételünk a citromos, tárkonyos raguleves, melyhez gyakran ké-

szül hortobágyi palacsinta.
Két-három évenként a tágabb
családot is összehívjuk karácsonyi ebédre. Tavaly például
huszonheten voltunk: testvéreink és azok családja.
Milyen lesz most a Szenteste?
Kora délután elkezdjük díszíteni a fát, közben énekelünk, zenét hallgatunk. Ha végeztünk,
mindenki ünneplőbe öltözik,
majd megvacsorázunk. Ezután
a gyerekek a szobájukban várakoznak, amíg férjemmel a fa alá
tesszük az ajándékokat. Aztán
meggyújtjuk a csillagszórókat,
megszólaltatom a kis angyalkás csengettyűt. Ezt meghallva csillogó szemmel jönnek ki
gyermekeink a szobájukból, és a
fát körbeállva együtt énekeljük
a Mennyből az angyalt. Sorban
mindenki ajándékát megcsodáljuk, először a kicsikét, utána a
nagyobbakét. A gyerekek ilyenkor kapják meg, amire évközben annyira vágytak, de nincs
ajándékhalmozás. Mi felnőttek
csak jelképesen lepjük meg egymást. A legnagyobb ajándék,
hogy szeretetben együtt lehetünk az év legszebb, legbensőségesebb ünnepén.
Az összeállítást írta:
Katona M. István
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„A jelent csak a múltból lehet megismerni/
a jövőt csak a múlt alapján felépíteni.” Babits Mihály

Helytörténeti és Lakóhelyismereti vetélkedő

A fent idézett gondolat jegyében immár 16. alkalommal rendezték meg a városi Helytörténeti és Lakóhelyismereti vetélkedőt november 23-án, melynek idén is a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola adott otthont.

A

nagy érdeklődéssel kísért
szellemi párbajban a város
általános iskoláinak felső tagozatos tanulói hét négy fős csapattal
vettek részt. Az ünnepélyes megnyitó ceremónián többen is köszöntötték a versenyzőket és az érdeklődőket.
Dr. Vörös Istvánné, a Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület, valamint a Pest megyei Honismereti Szövetség nevében üdvözölte a neves vetélkedésen résztvevő diákokat, akik
idén is Harangozó Katalin tanárnő
hívó szavára mérték össze tudásukat.
„Bizonyságot téve arról, hogy ismerik Dunakeszi múltját, az itt élők mindennapjait, szokásait, épített és tárgyi
emlékeit. Meggyőződhettek róla: szorgos, kitartó, egyenes jellemű emberek
éltek itt a hajdani faluban, Alagon és
Gyártelepen. Így büszkén vállalhatjátok Dunakeszit a „Mi városunknak” a
gazdag örökség és a mai fejlődés reményével együtt.” – mondta a két civil közösség nevében a város elismert pedagógusa.
A rendezvény házigazdája idén is
Kárpáti Zoltánné, a vendéglátó intézmény igazgatója volt, a vetélkedőt a
rendezvény ötletgazdája és szervezője, Harangozó Katalin tanárnő vezette, aki számos hasznos információval
segítette az érdeklődő közönség tájékozottságát is.
A város talán legnívósabb versenyét idén is több hónapos felkészülés
előzte meg, melynek során a diákok
elmélyültek Dunakeszi rendkívül színes múltjában, hogy gazdag tudással
a tarsolyukban szálljanak versenybe.
A sok-sok feladat és kihívás sikeres
megoldása volt rá a bizonyság, hogy
a tanulók jól ismerik, mi több szeretik
is Dunakeszit. Ennek gyönyörű példája Szűcs Laura, aki méltán nyerte
el a „Legjobb idegenvezető” díjat, melyet a Tóth Mariska Alapítvány nevében Terbe Józsefné adott át a versenyzőtársak és a közönség által vastapssal ünnepelt diáknak. - Mindenekelőtt köszönetet mondok Szakáll
Lászlónénak, aki az Eötvös Józsefdíj elnyerése után – férjével egyetértésben - ajánlotta fel azt az összeget, amely megalapozta a Tóth Mariska Alapítvány létrehozását – kezdte Terbe Józsefné. – Lujzi néni azzal
a nemes céllal tette ezt, hogy azokat
jutalmazzuk, akik Dunakeszi értékeit, múltját kutatják, maradandót alkotnak, akikre büszkék lehetünk –
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mondta Szűcs Laura felé fordulva,
akinek átadta az alapítvány elismerését.
A 16. Helytörténeti és Lakóhelyismereti vetélkedő sok-sok izgalmas
feladatai közül legjobban „Dunakeszi, szeretlek” című filmes produkciók nyűgözték le a közönséget, melyek megragadva a vetélkedő-sorozat
lényegét sokszínű optikán keresztül
– ám hitelesen – mutatták be városunkat. Egymás után pörögtek a film-

amit megfogalmaztatok. Mindnyájatoknak gratulálok! – mondta a város
díszpolgára, a rendezvény fővédnöke.
Szakáll Lászlóné szerint a helytörténeti vetélkedő olyan nagyszerű kincseket hozz felszínre, melyekről sokan
nem is tudnak. Példaként említette, bizony az őslakosok között is vannak,
akik nem tudják, hogy hol található az
alagi Árpád-kori templom. Fontosnak
nevezte múltunk megismerését, értékeink feltárását, ápolását, hogy az utá-

A győztes csapat tagjai és felkészítő tanáraik
kockát, közben felcsendült Dunakeszi
dala, a város két büszkesége, Feke Pál
és Kováts Vera előadásában. A fiatalok
kreativitásának, a felkészítő tanárok
ötletességének köszönhetően – bravúros mozgófilmes megoldások és a
modern számítástechnika alkalmazása révén – Dunakeszi olyan rejtett kincseit is megismerhette a közönség, melyekről talán kevesen tudtak.
A csapatok alkotómunkájának színvonalát jól mutatják
Dallos Gyula elismerő mondatai: - Hihetetlen az a kreativitás, amellyel a fiatal titánok
megleptek bennünket. Ezek a
filmek – ha csak egyenként is –
megjelennének a közmédia
valamelyik csatornáján,
mindenki elismerően
nyilatkozna, hiszen valamennyi kisfilmről ráismerne Dunakeszi-Alag
történelmére és nevezetességeire. Kiválóbbnál kiválóbb alkotásokat láttunk, melyeknek
kivétel nélkül az volt a
mondanivalója, hogy
szeretem szülővárosomat, lakóhelyemet,
s ez a legnagyobb,
legszebb üzenet,

nunk jövő nemzedékek is meríthessenek belőlük. – Reményteljes örömmel
tölt el, hogy az új városrészekben otthonra lelt ifjú dunakeszi lakosok közül
mind többen látogatják a Révész István
Helytörténeti Gyűjteményt, mert kíváncsiak a helyre, ahol gyökeret eresztettek. – Ezért is javaslom, hogy ezeket a nagyszerű alkotásokat mutassa
be a városi televízió – dicsérte a versenyző fiatalok teljesítményét.
A filmes produkciókat televíziós szakember szemével értékelte
Kovácsné Dobai Márta, a
TelekesziTV főszerkesztője, aki rendkívül jó
véleménnyel
volt
az ifjú tehetségek
munkájáról, a jövő
televíziósairól, filmeseiről. Ígéretet tett rá, hogy valamennyi versenyfilmet műsorra tűzi
majd a városi televízió.
Száraz
György
helytörténész számára azok az élő, lüktető ritmusú filmek tetszettek leginkább, me-

lyekben maguk a versenyző fiatalok
mutatták be a Duna-part szépségeit, a
város nevezetességeit.
A szakértő zsűritagok és a nézőtéren helyet foglaló érdeklődők véleménye egybe csengett abban is, hogy a
versenyző diákoknak, a felkészítő tanároknak, a verseny szervezőinek köszönhetően rendkívül tartalmas vetélkedő részesei lehettek, melyben színes
csokorként tárulkozott ki Dunakeszi
szépsége, több évszázados történelmi
gazdagsága, a kor kihívásaira választ
adó fogékonysága, a településen élő
emberek alkotókedve.
Verseny végeredményének kihirdetése előtt Harangozó Katalin külön
köszönetet mondott a zsűri valamen�nyi tagjának – Borbély Emma vezető könyvtárosnak, Csoma Attila helytörténésznek, a József Attila Művelődési Központ igazgatójának, Csonka Máriának, a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár igazgatójának, Dallos Gyulának, Dunakeszi díszpolgárának, a
vetélkedő fővédnökének, örökös magyar bajnok díjlovaglónak, Szakáll
Lászlónénak, ny. iskolaigazgatónak,
Száraz György helytörténésznek – a
vetélkedő sikeréhez nyújtott szakmai
közreműködésükért. Elismerő köszönetét fejezte ki segítő társainak, a versenyt támogató városi önkormányzatnak, intézményeknek, vállalkozóknak,
magánszemélyeknek.
S elérkezett a nagy érdeklődéssel várt eredményhirdetés, melynek a
Radnóti Gimnázium nyolcosztályos
JUPLI csapata – Peres Vivien, Szabó
Viktória, Szilassi Anna, Vámos Anna
– örült a legjobban, hiszen két pont
előnnyel megnyerték a versenyt az
ugyancsak a radnótis Nyárika kvartettje előtt. A győztes csapatot a gimnázium két tanára, Andrási Anikó és
Lajtai Mariann készítette fel. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Széchenyi iskolából az Alagi négyes állhatott fel.
A győztes csapatnak a sok-sok ajándék mellett Dallos Gyula az általa alapított vándorserleget adta át, Kárpáti Zoltánné fődíja pedig egy korszerű
technikai eszköz volt, amivel a boldog
nyertes lányoknak kedveskedett. A
JUPLI tagjai a Pest megyei Honismereti Szövetség ajándékaként az Országos Honismereti Akadémia négy napos rendezvényén vehetnek részt 2014
őszén, Cegléden.
Vetési Imre

Szűcs Laura: az Év idegenvezetője

„Életünk legjobb döntése volt” Ahol a test és a lélek is otthonra lel
Sosem gondolta volna Kirov Gábor,
hogy amikor 33 évvel ezelőtt az OTP
elutasítja budapesti pályázatát egy
kényelmes lakásra, a válaszlevél
második részének elfogadásával
élete egyik legjobb döntését hozza
meg. Ugyanis ennek köszönhetően
költözött ki családjával Dunakeszire, ahol azóta már a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnökeként is
tevékenykedik.

– Nem éppen szokványos az a története, ahogy végül Dunakeszire
költözött…
– Ebben teljesen igaza van.
Maga a történet még 1975-re nyúlik vissza, amikor leszereltem a
honvédségtől, és rá egy évre, 1976ban megházasodtam. Közös életünket feleségem szüleinél kezdtük, anyósomék budai lakásában,
egy 10 négyzetméteres szobában.
Csabi fiam megszületése után
egyre szűkebbnek tűnt a szoba.
1980-ban elsőnek pályáztunk meg
egy 63 négyzetméteres budaörsi
OTP panellakást, a szüleim által
adott 200.000 Ft önrész felajánlásával. Három hónapig semmi válasz, majd megjött a levél: „Sajnálattal közöljük, hogy..., de helyette
felajánljuk a 2120 Dunakeszi, Barátság u. 11., VI. em. 36. alatti 72
nm2-es lakást.” Látatlanban kötöttük meg az OTP-vel a szerződést. Így utólag már tudom, életünk legjobb döntése volt.
– Mikor vették át az új lakásukat?
– 1980 Karácsonyát már négyesben, az időközben megszületett második fiammal, Attilával együtt, az új lakásban vártuk. Emlékszem, az étkezőben
meghúzva magunkat töltöttük a
legtöbb időt, mert félelmetesnek
tűnt, hogy mindhárom irányban
egy-egy szoba van.
– Azért gondolom, csak sikerült megszokniuk. Mi fogta meg
leginkább az akkor még kisváros
jellegű településben?
– Az azóta eltelt 33 év alatt egy-

szerűen beleszerettem a városunkba. Köszönhető ez a Dunának, az
akkori, újonnan megismert szomszédok férfi tagjainak, akikkel a
kezdetektől fogva majdnem minden nap fociztunk a házhoz közeli ketrecben, a strandon, majd később a Bárdos Lajos Általános Iskolában. Ezt a hagyományt a mai
napig ápoljuk.
– Ma már a munkája is Dunakeszihez fűzi. Melyik elfoglaltsága a legfontosabb Önnek?
– Hét éve alakult meg
Dunakeszin a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, melynek az elnökévé választottak. Ezzel szabad
bejárást nyertem a helyi polgármesteri hivatalba, megismertem
az önkormányzati képviselőinket. Minden évben kirándulásokat szerveztem Dunakeszi lakosságának a bulgáriai Ravdába, mely
település idén júliustól már a településünk testvérvárosa lett. Tizenöt éven keresztül kosárlabdázni tanítottam a Bárdos Lajos, majd
a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola felsős fiúit, és jóleső érzéssel
tölt el mind a mai napig, amikor
az utcán harmincas férfiak, kisgyermekkel a kezükben „Jó napot
tanár Úr, hogy tetszik lenni..” köszönéssel üdvözölnek.
– Ennél már nem is remélhet
többet… Vagy mégis?
– A számtalan ismerősnek és
barátnak köszönhető, hogy egy
nagy család tagjának érzem magam Dunakeszin. Lett egy tágabb
otthonom.
- molnár -

Amikor 3 éves korában kiköltözött szüleivel Dunakeszire, még
szinte semmit sem tudott a körülötte lévő világról. Ma, 22 éves
egyetemistaként azt érzi, igazi
otthonra lelt a városban, ahol
nemcsak a kertvárosi életmód ad
nyugalmat, de a lelke is hazatalált. Márpedig a Karácsony
közeledtével Horváth Luca úgy
érzi, a lelki feltöltődés és a szeretet nagyon fontos az emberek
számára.

– Lassan két évtizede lesz, amióta Dunakeszin él. Mire emlékszik a boldog gyermekéveiből?
– Mindössze hároméves lehettem, amikor szüleimmel kiköltöztünk Dunakeszi kertvárosi részébe. Fantasztikus otthonra leltünk, és az azóta hattagúvá nőtt
családunk – azóta megszületett
a két öcsém illetve a kishúgom
– ugyanabban a csodálatos kertes házban él. Mivel a város szélén lakunk, így a kerítésünk mellett már a kiserdő található, ahol
annak idején rengeteget játszottunk, sétáltunk.
– A városiasodás, ami egyébként az egész településre nagyon
jellemző, mennyire érte utol a lakóhelyét?
– Éppen annyira, amennyire kellett. Az út aszfaltozva van,
akárcsak a járdánk, ám továbbra
is a kiserdő a szomszédunk. Nagyon jó érzés hazatérni ide a zajos
fővárosból, hiszen ez a csend, ez a
nyugalom nemcsak a testnek, hanem a léleknek is felemelő. Még a
közelünkben járó vonat sem zavarja meg számomra ezt az idillt.
– Említette a zajos fővárost.
Budapesten tanul vagy már ott
dolgozik?
– Jelenleg az ELTE matematika-földrajz szakos hallgatója vagyok. Tanárnak készülök, nagyon
szeretek a gyerekekkel foglalkozni. Ezt édesanyámtól örökölhettem, lévén ő is pedagógus.
– Akkor manapság rengeteget
utazik. Miként van megelégedve
a közlekedéssel?
– Mivel a gödi csapatban ké-

zilabdázom – sajnos Dunakeszin
nincs felnőtt csapat, így az utánpótlásból kiöregedve az ottani
NB/II-es gárdához igazoltam –,
így például mindkét irányba rengeteget utazom. Nincs különösebb gond ezzel, a váci vonal felújítása miatt igaz mostanság kissé kiszámíthatatlanok az érkezési
és indulási időpontok. A helyközi
buszközlekedés rendben van, míg
a helyi járatok hagynak maguk
után némi kívánnivalót. Annak
kifejezetten örülök, hogy egyre
több a bicikliút Dunakeszin.
– Templomba járóként miként
látja azt, hogy a vallás, és az ezzel járó erkölcsi, morális javulás
egyre több fiatalnál észlelhető?
– Vallásosként ennek nagyon
örülök, és tényleg ezt tapasztalom. Újra van értéke a Hitnek az
emberek szemében, egyre több fiatal jár ismét templomba. Említettem, szeretek gyerekekkel foglalkozni, és a Szent Mihály Templomban minden hétvégén a 4-15
éveseknek tartott klubfoglalkozások alkalmával beszélgetek
gyerekekkel, míg nyáron táborokat szervezünk a számukra. Nagyon örvendetes, hogy évről évre
magasabb a résztvevők száma,
idén például már hatvan gyermeket táboroztattunk. Nagyon sokat beszélgetünk egymás között
a hittanórákon és a roráté miséken, hiszen a Karácsony közeledtével az emberek lelki feltöltődése
és az egymás iránt érzett szeretet
és tisztelet nagyon fontos.
- molnár -
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Húsz éves az Irodalmi Szalon

Nem mindennapi eseményre invitálta az érdeklődőket a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. A művészetek kedvelői körében jól ismert Irodalmi Szalon két évtizede töretlen népszerűséggel fogadta az irodalom és
a színművészet 60 jeles alkotóját, szereplőjét, és rendezőjét, akikkel Tarján Tamás irodalomtörténész beszélt
életükről, pályafutásukról.

A

jubileumi rendezvényre a Dunakeszi Művészeti Napok keretében
november 21-én került sor. Elsőként Csonka Mária könyvtárigazgató köszöntötte a megjelenteket és méltatta a szalon
két évtizedes történetét. Erdész
Zoltán alpolgármester szólt arról, hogy a város gazdag kulturális életében fontos szerepe van a könyvtárnak s ezen
belül kiemelt programként az
Irodalmi Szalonnak. A rendezvénysorozat sikeréért elévülhe-

szalon születésének történetét, s az elmúlt két évtized varázslatos hangulatú rendezvényeit, az országos hírű alkotók
és a városban élő írók, költők
bemutatkozásának nagyszerű
pillanatait.
Elismeréssel szólt az örökös házigazdáról, Tarján Tamás irodalom-, film- és színikritikusról, aki 20 éve töretlen
lelkesedéssel, igényes beszélgetőtársként vezeti a dunakeszi
Irodalmi Szalon rendezvényeit. Tarján Tamás a szalon védjegye – mondta őszinte öröm-

mel és köszönettel Csonka Mária. A könyvtárigazgató köszönetét fejezte ki Dunakeszi
mindenkori önkormányzatának, amely két évtizede folyamatosan támogatja a kulturális, irodalmi és művészeti élet
jeles programjait felvonultató
Irodalmi Szalon tevékenységét.
Az ünnepi köszöntők után
több mint két órás, tartalmas
és szórakoztató beszélgetés következett Bánsági Ildikó Kossuth-díjas színésznővel.
K.M.I-V.I.
Fotó: Katona M. István

tetlen érdemei vannak Tarján
Tamásnak, ezt Dunakeszi Város Önkormányzata Díszoklevélben köszönte meg. Emellett
átvehette az elmúlt két évtizedet megörökítő fotóalbumot is.
Ha egy rendezvényt húsz
esztendőn keresztül érdeklődés övez, törzsközönsége alakul ki, az azt jelezheti számunkra, hogy a rendezvény
formáját és tartalmát illetően jól választottunk – mondta
Csonka Mária könyvtárigazgató, aki felidézte az irodalmi

PROGRAMOK NAGYCSALÁDBAN
Mozgalmas novembere
volt a Dunakeszi Diófa
Nagycsaládosok Egyesületének. A mostanra 107
tagcsaládot számláló
egyesület két programot is szervezett az ősz
utolsó hónapján az egyéb
feladatok mellett.

N

ovember elején az Önkormányzat támogatásának
köszönhetően a Városi Házasságkötő teremben rendezték
meg környezetvédelmi napjukat, ami a nagy siker miatt valószínűleg csak az első volt a sorban. A rendezvény célja az volt,
hogy megmutassa, egyszerű ötletekkel hogyan lehet óvni a környezetet és egyben a pénztárcákat, hiszen a legolcsóbb energia
a nem felhasznált energia.
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A szülők érdekes beszélgetéseken vehettek részt, melyeken a hulladékgazdálkodásról,
gyógynövények használatáról,
energiatakarékosságról, vegyszermentes háztartásról, megújuló energiaforrásokról és felelős lakásfelújításról esett szó.
A gyerekek e közben a témához kapcsolódóan madáretetőt,
hangszert, állatokat, társasjátékot és más különleges dolgokat
készítettek, játszottak a szülők
és a Radnóti Miklós Gimnázium önkéntesei segítségével,
mindent az újrahasznosítás jegyében. A hulladékból a helyszínen készült alkotásokat kreatív pályázatként is beadhatták,
amivel értékes nyereményeket
lehetett nyerni.
Az eredményhirdetés november végén, a már hagyománnyá

vált adventi kézműves délutánon történt meg, melynek idén
is a Bárdos Lajos Általános Iskola ebédlője adott helyet. Ezen
az alkalmon az egyesület vezetősége oklevéllel köszönte meg
azoknak a családoknak, gyerekeknek a munkáját, akik kiemelkedően sokat tettek az év
folyamán az egyesület működéséért.
A szülők és a radnótis gimnazisták együttműködésével hangulatos rendezvényen kötötték
a családok az adventi koszorút,
gyártották a plüssnyuszikat,
képeslapokat és a többi ötletes
ajándékot. A nehezen megülő
gyerekeknek mozgásos játékok
próbálták lekötni az energiáit. A
kézműveskedésből kivette a részét Erdész Zoltán alpolgármester úr és családja is, akik szíve-

sen fogadták a meghívást az eseményre.
Mindkét rendezvény nagyon
sokat köszönhet a helyi vállalkozásoknak, akik kisebb-nagyobb adományokkal segítették az alapanyagok beszerzését,
a nyereménycsomagok elkészítését. A felelősen gondolkozó helyi vállalkozások nevei az
egyesület honlapján olvashatók.
(http://noe.dunakeszi.hu)
Az év még nem ért véget, sok
még a feladat. Ne feledkezzünk
azonban meg a legfontosabbról,
az egymásra figyelésről, különösen a családban. Az egymásnak adott időnk gyakran többet ér a legdrágább ajándéknál.
Ezzel a gondolattal kíván békés,
boldog ünnepeket a Dunakeszi
Diófa Nagycsaládosok Egyesülete.

VOKE József Attila Művelődési Központ
2013. december – 2014. január havi programja:
December 12. csütörtök
10-14 óra
Bombardier véradás
December 13. péntek 1
8 óra
Városi Karácsonyi Hangverseny
December 14. szombat
15óra
Uray György Színház:
Hoppláda (gyermekelőadás)
Belépő:1.000.-Ft
December 18. szerda
14 óra
Nyugdíjas Kiránduló
klubdélután:
Karácsonyi ünnepség a
klubban.
2014. január 8. szerda
14 óra
A Nyugdíjas Kiránduló Klub
utószilvesztere.

Január 10. péntek 19 óra
Újévi koncert
Jegyárak: 2.200.-, 1.700.,1.200.Január 17. péntek 9.30 óra
Bonbon Matiné bérletes
előadás:
Görömbő Kompánia- Farsangi mese – zenés
mesejáték
Jegyár: 1.000.-Ft
Január 18. szombat 15 óra
Uray György Színház:
Hoppláda (gyermekelőadás)
Belépő: 1.000.-Ft
VOKE József Attila
Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu
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Közösségformáló néptánc
Kárpáti Zoltánné: Táncainkban ott lüktet lelkünk egész magyarsága…
Dunakeszi kulturális életének egyik fényesen csillogó gyöngyszeme az évente megrendezésre kerülő
Városi Néptánc Gála, amelynek töretlen sikere bizonyítja, hogy termékeny talajba hullott az ötlet
magva, amikor jó néhány éve elültették a rendezvény gondolatát a szervezők. Milyen céllal, elhatározással tették? – kérdeztük az októberi rendezvény után Kárpáti Zoltánnétól, a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola igazgatójától.
– Dunakeszin elsőként a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában indult néptánc oktatás, az 1991-92-es tanévben, az akkori 4.b
osztályosoknak Mucsa Csabáné kolléganőm
kezdeményezésére. Egy év tanulás után már
két olyan koreográfiát táncolt az akkori csoport, mellyel bátran kiállhatott a nagyközönség elé. Hornyák Bálint táncmesternek
köszönhetjük az ötletet, Kollár Albin címzetes igazgató úrnak a támogatást. Ezzel elindulhatott a rendezvény a hagyománnyá válás útján, mely hamarosan követőkre talált,
és virágzó, sokszínű néptánc kultúrát hozott létre városunkban. Az első alkalommal megrendezett, teljes estét betöltő gálának két különlegessége is volt: névfelvételével itt és ekkor alakult meg hivatalosan - immár 22 éve – a Nap és Hold néptánccsoport.
Másrészt, erre a rendezvényre érkeztek először székelykeresztúri néptáncosok és népzenészek. Így ez a találkozó nagyban hozzájárult a két település közötti testvérkapcsolat
létrejöttéhez is.
– Mára már jól érzékelhető, hogy többről
van szó, mint a népi tánc kultúra művelése,
a hagyományok ápolása.
– Ez így igaz. Mára iskolánk egyik legfőbb vonzereje az értékteremtés, az itt zaj-
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ló hagyományőrzés és népi kultúra ápolás.
Néptáncosaink közül kiváló népdalénekesek is cseperdtek, van tanítványunk, aki saját táncegyüttest vezet, van aki a nívódíjas
ExperiDance táncosa, van aki a népi hangszeres zene területén bontogatja szárnyait és
olyan is, aki a Felszállott a Páva Tehetségkutató előkelő helyen végzett versenyzője. Úgy
is fogalmazhatnék, hogy néptánc tanáraink
a legfontosabbat teszik: a jelenből olyan jövőt

építenek, amely az arra fogékonyaknak és kitartóknak sikeres életutat kínál, de legalábbis
életük fontos részévé teszi a néptánckultúrát,
az ehhez kötődő közösségi szerveződéseket.
Egyszóval a semmi mással össze nem téveszthető különleges élet- és gondolkodásmódot.
Mindezért becsülöm, tartom oly nagyra és
tisztelem néptánc tanárainkat: Fias Zsuzsát,
Máthé Móricot, Tóth Zoltánt, és a legfiatalabbakat elindító Dászkál Dórát.
– A modern 21. században, rohanó világunkban mi lehet a küldetése az évente ismétlődő, határokon átívelő néptáncgálának?
– Nem véletlen, hogy a néptánchoz kötődik a legtöbb határainkon átívelő nemzeti vagy
nemzetközi kapcsolat. Bár hagyományos népi
játékaink és néptáncaink nem nevelnek modern sztárokat, közösségeket annál inkább. Az
együttlét a legfontosabb élmény, amit kínál, az
emberi tartás a legfontosabb, amit ad, és az egymással való törődés a legfontosabb, amit üzen.
Táncainkban ott lüktet lelkünk egész magyarsága, magyarságunk teljes lelkülete. Kell-e ennél nagyszerűbb küldetés?
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Mesevilág
képeken
A Piros Óvodában szép hagyománya van az elsősorban
gyerekek számára rendezett képzőművészeti kiállításoknak. A Galériát 2000-ben, az intézmény fennállásának 25.
évfordulóján alapították, s azóta évente novemberben
– kötődve a Dunakeszi Művészeti Napok rendezvénysorozatához – kerül sor egy-egy tárlatra. A témák általában
a gyerekvilághoz kötődnek, így volt már játékmackó, textiljáték kiállítás, s bemutatkoztak helyi művészek festményekkel, plasztikákkal.

M

indezeket abból az alkalomból tudtuk meg Póczik
Miklósné óvodavezetőtől, hogy november 21-én ismét
kiállítás megnyitóra került sor. Ezúttal Szekeres Erzsébet textilművész "Mese, mese, meskete…" címmel mutatkozott be különleges szépségű, Benedek Elek mesevilágát megjelenítő alkotásaival. Eredetileg 52 kép készült, melyek a nagy mesemondó születésének 150. évfordulója alkalmából, a 2010-ben
megjelent "Mese, mese meskete, minden hétre egy mese" című
könyvet teszik még élvezetesebbé.
A kiállítást a kötet szerkesztője, M. Tóth Katalin nyitotta meg.
Elmondta többek között, hogy a művésznő Gödöllőn született,
ma is ott él. Eredetileg mezőgazdasági mérnöknek készült, iparművésszé önerőből képezte magát. Több műfajban – grafikában,
festészetben, gobelinben, varrott képekben – hozott létre maradandó műveket, melyeket eddig 103 egyéni tárlatán és 113 csoportos kiállításon láthatott a közönség. Számos alkotása középületeket díszíti, s tagja a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének is. A képek elsősorban a gyerekeknek szólnak,
olyannyira, hogy sokan az óvodások közül már a kiállítás ren-

dezésekor első látásra felismerték az ihletet adó meséket. Letisztult, szép és nemes érzéseket, gyermeki tisztaságot sugároznak
a képek, amire nagy szükségünk van elanyagiasodott világunkban, fogalmazott többek között a szerkesztő asszony.
A tárlatnyitót több műsorszám is színesítette. A Farkas Ferenc
Művészeti Iskola növendéke, Tóth Barbara és tanára, Szabó Réka
fuvolán muzsikáltak. A kicsinyek Szivárvány csoportja Schumet
Tiborné és Százvai Ildikó óvoda pedagógusok vezetésével körjátékokat mutattak be, majd meghallgatták Gyurján Enikő mesemondását.
Szekeres Erzsébet egy helyütt ezt írta: "Azt szeretném mindig
elérni, hogy a képeimet szemlélők végül is mosollyal a szívükben távozzanak a kiállításomról…" Legyen ez így a Piros Óvoda tárlatán is.
A kiállítás – amely a Dunakeszi Programiroda támogatásával
jött létre – december 16-ig látogatható.
Katona M. István
A szerző felvétele

Közösség született
A Rákóczi Szövetség dunakeszi szervezetének életéről
2012 tavaszán alakult meg a Rákóczi Szövetség dunakeszi szervezete. A ma több mint 30 tagot számláló civil szervezet létrehozásának igénye a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában
több éve működő Tudós esték egyikén fogalmazódott meg. A
tartalmas társas együttlét, a közös érdeklődési kör, a gondolatcsere lehetősége, az egymás iránti figyelem a szervezet összetartó ereje. A szövetség helyi programjain baráti kapcsolatok jöttek
létre és erősödtek meg.
A szervezet meghívására látogatott Dunakeszire Halzl József,
az országos szövetség elnöke, Moys Zoltán, a népszerű televíziós sorozat, a Hazajáró író-rendezője, Orosz István akadémikus,
történészprofesszor, határainkon túlról Gazda József író, szociográfus Kovásznáról, Gudor Botond történész Gyulafehérvárról,
Pósa Zoltán festőművész Magyarkanizsáról. Az emlékezetes találkozásokon a tudós előadók, művészek kutatási, működési területükről szóló mély ismereteikkel gazdagabbá tették hallgatóikat. A szervezet célkitűzései között szerepel a határainkon túli
civil szervezetekkel, magyar közösségekkel való kapcsolattartás
is. Ennek jegyében tagjaink Felvidéken Bátorkesziben, Tornaalján, Délvidéken Zentán, Szabadkán jártak iskolákban és otta-

ni civil szervezeteknél. Mindenütt megható szeretettel fogadták tagjainkat, akik bepillantást nyerhettek a magyar kisebbségi lét küzdelmes mindennapjaiba.
Korunk a technológia, a kereskedés, a propaganda világa.
A gyors változások, a tolakodó reklámok özöne elterelhetik figyelmünket egymásról, az igazi értékekről. Az erős közösségek,
a kapcsolat hiteles emberekkel, hagyományaink ápolása segíthet bennünket ahhoz, hogy képesek legyünk a minket minden
oldalról bombázó hatásokat ellensúlyozni. Ebben támaszunk
az új civil szervezet.
Kollár Albin
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Puskásék a legjobb példák arra, hogy érdemes küzdeni, a munkának meglehet az eredménye

A távlatok nagyon bíztatóak

Nemrég, november 25-én volt éppen hatvan esztendeje, hogy a legendás Aranycsapat a Wembley gyepén
6:3-ra legyőzte Angliát. Akkor ez a siker bejárta az egész világot, és bátran kijelenthető, a magyar labdarúgás legszebb napjait jelentették azok az időszakok. Benkő Tamás, a Magyar Labdarúgó Szövetség
Pest Megyei igazgatója úgy véli, a mostani kormányzati támogatás miatt a sportág fellendülésének
anyagi alapja adott, már csak türelemmel ki kell várni azt az időszakot, amikor egy új Aranycsapat
eredményeinek örülhetünk majd.
– Hatvan éve, hogy az Aranycsapat a
Wembley gyepén 6:3-ra legyőzte Angliát.
Mit gondol, ez a történelmi siker milyen
hatással van a mai magyar labdarúgásra, a fiatalokra?
– Az angolok elleni 6:3 a mai fiataljainkra közvetlenül valószínűleg már semmilyen hatást nem gyakorol, hiszen időben annyira távoli az ötvenes évek korszaka, hogy ezen nem is lehet csodálkozni. De, és ez a fontos, Puskásékra igenis
joggal lehetünk büszkék, azon csapat tagjai – nem csupán az ezen a néven legendássá vált tizenegy labdarúgó, hanem a
bővebb keret minden tagja, valamint Sebes Gusztáv szövetségi kapitány is – megérdemlik, hogy ennyi idő távlatából is
őrizzük emléküket és fejet hajtsunk világra szóló eredményeik előtt. Mindezeken túl az Aranycsapat sikereinek üzenetértéke van: valamikor, több mint félévszázada a magyar futball már a világ élvonalába tartozott, akkor egyetlen percre sem
lehet belenyugodni abba, hogy manapság
ez sajnos nem így van.
– Mennyire lehet például a magyar fiatalok számára példaképként odaállítani Puskást, Kocsist, Bozsikot vagy akár
Grosicsot?
– Az említett futballnagyságok által elért eredmények, sikerek a manapság labdarúgónak készülő ifjak előtt feltétlenül
követendő tettek, tehát jó példával szolgálnak. Az Aranycsapatra való emlékezés

Benkő Tamás és az egykori szövetségi kapitány, Várhidi Péter

célja tehát az, hogy megmutassuk: magyar labdarúgók is értek már el világraszóló sikereket, van előttünk példa bőven,
érdemes és kell is küzdeni, dolgozni, megpróbálni követni és utolérni az elődöket.
– A labdarúgás az elmúlt években sosem látott kormányzati támogatást élvez. Mit gondol, mennyi idő kell ahhoz,
hogy látszódjanak a javulás első jelei?
– Az a sosem látott pozitív folyamat,
amely 2011-től, vagyis alig két és fél esztendeje tapasztalható a magyar labdarú-

gásban, még közel sem elegendő idő ahhoz, hogy azon a színtéren, ahol a közvélemény – visszautalok: éppen a múltbéli,
az Aranycsapat által elért sikerek alapján
– elvárja, vagyis a felnőtt nemzetközi porondon, jelentős eredményeket érjünk el.
Nem lehet máról holnapra csodát tenni.
Mindaz, ami futballfejlesztés terén 2011
óta folyik, a jövőbe vetett hosszú távú befektetés, amelynek a futballpályán is látható, klub- s válogatott csapataink részéről nemzetközi színtéren elért igazi eredménye – tetszik, nem tetszik! – csak tíz–
tizenöt év múlva érhet be.
– Az elmúlt években milyen fejlesztéseket hajtottak végre Pest megyében, illetve nőtt-e ennek hatására már mostanra
is a focizni kezdő fiatalok száma?
– 2011 óta megyénkben számos településen épültek újjá öltözőépületek, készültek el öntözőberendezések és szépültek meg futballpályák. A teljesség igénye
nélkül műfüves pálya épült Gödöllőn,
Csomádon, Vaskúton, Dunavarsányban,
Vácott, Cegléden, Dunaharasztiban, Veresegyházon, Püspökszilágyon, Halásztelken, Sülysápon, Kistarcsán, Páty, Budaörsön, Piliscsabán és Dunakeszin. Utóbbi
esetében jövőre nagyméretű műfüves pálya is épül majd az MLSZ 70%-os támogatásával. Ami az aktivitást illeti, az ország tizenkilenc megyéje és Budapest kö-
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zül Pest megyében fociznak a legtöbben
hivatalos MLSZ-versenyrendszerben, a
nyári adatok alapján több mint 18 ezren,
míg az országos adat akkor 150 ezer volt.
A Pest megyei fejlődés markánsan látható, két év alatt 12 és félezer aktív labdarúgóról bővült a létszám 18 ezerre.
– Sokan az akadémiai képzésben látják a sportág fellendülésének az alapját.
Várható-e megyei szinten egy bentlakásos akadémia létesítése, amely esetleg a
megújulásra váró váci labdarúgás alapjait jelenthetné?
– A honi futballakadémiák ugyanis –
az agárdi kivételével – 2007, 2008 óta működnek, a 10–14 éves korában az első évfolyamon odakerült korcsoportok tagjai
most 15–19 évesek: ma még nem kérhető
számon, hogy egy akadémia számottevő
labdarúgók garmadáját nevelje ki. Az viszont reális elvárás, hogy az akadémiákról kijövő fiatalok előbb-utóbb kiszorítsák a másod és harmad vonalbeli külföldieket az NB I-es és NB II-es csapatokból.
Ami Vácot jelenleg illeti, a közelmúltban
az utánpótlásklub elnökévé Pető Tibort,
a város alpolgármesterét választotta a vezetőség, aki reményeim szerint erős kézzel tesz majd rendet a klub háza táján.
Amennyiben ez megtörténik, akkor néhány éven belül lehet remény ismét egy
erős utánpótlásbázis felépítésére. A megyei labdarúgásnak ugyanis nagy szüksége volna egy meghatározó Vácra.
– Milyen bajnokságokat, helyi küzdelmeket szerveznek 2014-ben a térségben
élő fiatalok számára? Készülnek-e valamilyen közös programokkal a nyári, brazíliai világbajnoksággal kapcsolatban?
– Egyedi és igen népszerű rendezvényünk a Pest megyei Grund Road Show,
amelynek keretében ismert labdarúgókkal, futballvezetőkkel – Lisztes Krisztián,
Kovács Zoltán, Nyilas Elek, Fehér Csaba,
Telek András, Várhidi Péter – látogattunk
el több kisebb-nagyobb Pest megyei település sportpályájára, és tartottunk játékos
foglalkozást 5–12 éves fiúk és lányok részére. Eddig Cegléden, Kosdon, Kartalon,
Nagykátán és Szigetszentmiklóson jártunk
a rendezvénnyel, márciustól többek között
Dunakeszire, Érdre, Úriba, Galgahévízre
tervezünk hasonló programokat, jelenleg
is aktív NB I-es játékosokkal kiegészülve.
A nagypályás bajnokságok őszi idénye november végén fejeződött be, decemberben
az U11-esektől a veteránokig összesen kilenc korosztályban, valamint a leányok és
a nők számára indítunk futsaltornákat a
2002 óta futó Futball7végék keretében. A
nyári világbajnoksághoz kapcsolódva megyei klubokkal kivetítős meccsnézéseket
szervezünk majd ismert hazai futballisták közönségtalálkozójával, és gyerekfociprogramokkal fűszerezve.
- molnár -

Nagy lépés kis cipőben
A legendák nyomdokaiban

Nem akármilyen üzenetértéke van annak, hogy a magyar labdarúgás egyik legnagyobb világsikerének 60. évfordulója előtt is
tisztelegve a legendás Aranycsapat jobbhátvédje, Buzánszky Jenő
javaslatára életre hívott Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány műfüves
sportpályát avatott a dunakeszi Eszterlánc Óvodában.

A

futballt szerető földkerékségen
nincs olyan ember, aki ne emlékezne 1953. november 25-re, amikor a
londoni Wembley Stadionban a hazai pályán 90 éve veretlen angol válogatottat briliáns játékkal 6-3-ra legyőzte Sebes Gusztáv együttese. Grosics, Buzánszky, Lóránt,
Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai II, Kocsis,
Hidegkuti, Puskás, Czibor nevét harsogta
a világsajtó, akik a ködös Albionban csodát
vittek véghez 105 ezer néző ámulatára...
Az Aranycsapat tagjai közül sajnos már
csak ketten - Grosics Gyula és Buzánszky
Jenő - vannak köztünk. A két kiváló sportember napjainkban is a labdarúgás népszerűsítésével tölti ideje javát. A 88 éves
Buzánszky Jenő és egy fiatal sportszerető
hölgy, dr. Molnár Andrea három éve hozta
létre a fentebb említett alapítványt, amely a
kormány által bevezetett TAO programnak
köszönhetően immár 79 ovi-foci pályát épített fel országszerte.
Ezek egyike a minap Dunakeszin felavatott - hálóval fedett, műfüves és palánkkal
körülvett, 6x12 méteres - multifunkcionális
sportpálya, melynek 9 millió forintos költségéhez 30 százalék önrésszel járult hozzá a
városi önkormányzat.
Az avató ünnepségen Dióssi Csaba polgármester a rendszeres sportolás társadalmi és városi jelentősége mellett az önkormányzat sporttámogató elkötelezettségét
emelte ki, amely sportpályák építésében és
fenntartásában is megnyilvánul.
– Fontosnak tartom, hogy sikerült felépíteni az ovi-foci műfüves pályát, mert a mai
mozgáshiányos időszakban elő kell segítenünk, hogy a fiatalok minél többet sportolhassanak kulturált környezetben, jó minőségű sportpályákon. Ép testben, ép lélek – idézte a jól ismert bölcseletet, melyet
napjainkban is érdemes megfogadni, és e
szerint élni. – A sportolást, a diákok és a
felnőttek rendszeres szabadidős tevékenységét kiemelten támogatja önkormányzatunk – emelte ki Dióssi Csaba. A város polgármestere példaként említette a 2011 nyarán létesített asztalitenisz termet, az idén átadott birkózó centrumot, a BMX pályát, a
Fazekas iskola szabvány méretű műfüves
pályáját. – Ezen a napon pedig a kicsiknek,
az óvodásoknak adjuk át a korszerű, többfunkciós műfüves pályát, amely az Ovi-foci Alapítvány támogatásával valósulhatott
meg. Jövőre pedig a város Magyarság sporttelepére egy nagyméretű műfüves pályát

építünk, amely alkalmas lesz felnőtt labdarúgó mérkőzések megtartására is – mondta Dióssi Csaba avató beszédében, aki reményét fejezte ki, hogy a város többi óvodájában is sikerül majd hasonló sportpályát
építeni. A polgármester elismeréssel beszélt
az Eszterlánc Óvoda és a szülők példaértékű összefogásáról, közösségformáló alkotó együttműködéséről, amely hozzájárul az
óvoda kiteljesedéséhez.

– Nagy lépés kis cipőben! - idézte az alapítvány hitvallását Tuzson Bence területi fejlesztési biztos, aki szerint a sportra, az
egészségfejlesztésre elköltött pénz többszörösen megtérül, hiszen a létesítmény használata hozzájárul a gyermekek testi-lelki
gazdagodásához.
Az ünnepi avatón résztvevő óvodások lelkesedését látva örömmel mondta dr. Molnár Andrea, hogy a lehető legjobb helyen
épült fel a sportpálya. A gyermekek az alapítvány elnökével, dr. Molnár Andreával
egyszerre kiáltották világgá: "Köszönjük,
Jenő bácsi!"
A nemzeti szalag átvágása után az ifjú
"kispuskások, kisbuzánszkyk, kiscziborok"
önfeledt játékba kezdtek a műfüves focipályán, akik közül talán lesznek, akik egykor
majd a nagy elődök nyomdokaiba lépnek...
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár 25

Dunakeszi fő utcáján közlekedők kíváncsian figyelték a napról napra kiteljesedő épületet. A többség érdeklődését az
átalakuló ingatlan színvilága keltette
fel. Sokan találgatták, vajon milyen
funkciót szánnak a kék-fehér színekben
pompázó, külső megjelenésében is figyelemfelkeltő háznak. Néhány hetes találgatás után, október közepén fény derült
a rejtélyre, azóta szépen formált betűk
hirdetik: MARINA Ristorante Pizzeria.

MARINA:

Mediterrán hangulat, olasz íz világ

M

arina, Marina… ízlelgeti az érkező a dallamos, mediterrán hangzású nevet, amely csábítóan hívogatja a vendéget, aki magával ragadó olasz stílusú és semmi
mással össze nem hasonlítható itáliai hangulatú étterembe érkezik. Az igényes környezethez illő
figyelmességgel fogadják a vendéget. – Egy
olyan éttermet szerettünk volna létrehozni a
Dunakanyar kapujában,
ami egyediségével, különleges kínálatával más, mint a többi. A hatalmas forgalmáról ismert
2. számú főút mentén a gyrostól a
magyaros csárdáig minden megtalálható, ám egy igazi mediterrán hangulatú, az olasz konyha
specialitásait kínáló étterem még
nem volt. Négy éve költöztünk
Dunakeszire, nagyon megkedveltük a várost, melynek adottságait megismerve döntöttünk a Marina megnyitása mellett – mondta
Bakucz Kinga, a családi vállalkozásban működő étterem egyik tulajdonosa-vezetője.
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– Sok helyszín közül választottuk ki a város központjában, a 2. számú
főút mellett lévő családi házat, melyet átalakítva hoztuk létre a
térség egyetlen mediterrán éttermét – ismerteti az
étterem születésének történetét a tulajdonos, aki jól érzékelhető szakmai megalapozottsággal mutatja be a vendéglátó egységet. – Már az építkezés is felkelte az emberek érdeklődését,
akik találgatták, hogy vajon mi lesz az egykori
családi házból… Marina kéket, tengert jelent, ennek megfelelően került kialakításra
a belső miliő is. Nagyon
kellett vigyázni, hogy az étterem külső és belső színvilága az olasz helyett nehogy
görögös hangulatot sugározzon. Mint látható, a kék, a fehér és az
ezüst a meghatározó
az enteriőrben. Negyven-ötven vendéget tudunk fogadni az étteremben, amely rendezvényekre,
társasági összejövetelekre is alkalmas – mutatta be a pilisi hegyek panorámájával büszkélkedő éttermet Bakucz Kinga. A fiatal hölgy elárulta, hogy tavas�szal egy hófehér kávézóval tovább
bővítik a Marina kínálatát. – Az
épület mellett, pedig egy 80 fős fedett terasz-étterem kerül kialakításra, melyet május 8-án egy hatalmas terasznyitó bulival ünnepelünk meg. Sztárvendégként fellép Rakonczai Imre az ország első
számú bárzongoristája – avat be a
tervekbe az étterem vezetője, akit

arról faggatok, hogy miért esett a választásuk
a mediterrán stílusra.
– Már önmagában
a mediterrán szó is
vonzó, hiszen mindenkinek a napfényt, a
tengert, a jó időt juttatja
eszébe. Szóval, nem akartunk
beállni a rántott sajtos, Budapest bélszínes… vendéglátó egységek sorába. Nem egy akartunk
lenni a százból, hanem az egyetlen, vagy csak egyszerűen az elsők. Sok jó étterem van Dunakeszin,
de mi mást kínálunk,
nálunk a fekete kagylótól a tengeri sügérig, a klasszikus olasz
tésztákon, pizzákon keresztül minden megtalálható. Bárkit vendégül tudunk
látni – sorolta a választékot a fiatal tulajdonos,
aki külön hangsúllyal
beszélt a séfek és szakácsok felkészültségének jelentőségéről is.
– Séfünk, Tapuska
Szilveszter, több mint két
évtizede van a szakmában, akire azért esett a választásunk, mert
a szakmához való hozzáértése és
alázata példa értékű. Ő korábban
egy híres belvárosi olasz étteremben dolgozott. Szilveszter azon kevés séfek közé tartozik, aki felszolgálás után kijön a vendéghez, és
érdeklődik a főztje és a tálalás mi-

nősége iránt. Ez annyira megragadt bennem, hogy azt mondtam,
nekem ez az ember kell! Ma már
nálunk főz. Helyettese, Papp Máté,
aki fiatal kora ellenére rendkívüli felkészültséggel és adottságokkal rendelkezik. Ő a Four Seasons
szállodából érkezett. Mindketten
borzasztóan kreatívak. Kezük alá
dolgozik még két kitűnő szakács.
A séfek eredeti olasz halféleségekből készítenek ételeket, speciális
olasz tésztalisztből nyújtják a
helyben készített tésztát és
a pizzát. Minden alapanyagunk szigorúan
ellenőrzött olasz beszállítóktól származik.
Bakucz Kinga örömmel újságolta, hogy a
vendégek gyorsan megkedvelték az éttermet és kínálatát, melynek választékában
mindenki megtalálja az igényének és pénztárcájának megfelelőt.
– Szeretettel várjuk vendégeinket
a Fő út 139. szám alatt lévő Marina éttermünkbe, hogy élvezzék a
különleges olasz konyha íz világát
és specialitásait…
(X)

Nyitva tartás: 11-23 óráig
Asztalfoglalás: 06-20-333-1757,
Házhozszállítás: 06-20-333-1757
Teljes kínálat (étlap): facebook.com/pizzamarina.hu

A startup vállalkozások új otthona,
vállalkozói inkubátorház létesül Vácon

V

édő, támogató, segítő kézre,
jó tanácsokra legalább egyszer már mindenkinek szüksége volt életében. Az első lépések,
szárnycsapások csak egy támogató környezetben tudnak megtörténni. Nincs ez másképp a
kezdő, induló vállalkozások esetében sem. Egy ötlet, vagy néhány lelkes ember munkája még
önmagában nem elég, nem lehet
garancia a sikerre. Az Európai
Unió döntéshozói napjainkban
kiemelten foglalkoznak a kis- és
középvállalkozások fejlesztésével, piaci helyzetük és esélyeik
javításával. Számtalan fórumon
hangsúlyozzák, hogy az induló vállalkozások szerepe a gazdasági növekedés és a versenyképesség szempontjából milyen
jelentős. Közép-kelet Európában a visegrádi hármak: Csehország, Lengyelország és Magyarország élen járnak a piaci
szereplők említett szegmensének támogatásában. Amerikai és
nyugat-európai modellek alapján a kitűzött célok megvalósí-

tása érdekében, a 20. század 90es éveinek elején jelentek meg az
első inkubátorházak hazánkban.
Az elmúlt húsz évben Komáromtól Kaposvárig, Székesfehérvártól Nyíregyházáig számtalan inkubátorház nyitotta meg
kapuit a startup vállalkozások

előtt. Professzionális tanácsadók, és célzottan a vállalkozások indítására tervezett infrastruktúra segítségével az új vállalkozások esélyei az életben
maradásra és a megerősödésre megsokszorozódnak. Ehhez
nyújt támogatást minden érdeklődőnek a Nova Inn Kft. InnoVác
projektje és inkubátorháza Vácon, a Dunakanyar kapujában.
Az InnoVác inkubátorház több

Borok és más finomságok
Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor

Minőségi pezsgők, pálinkák

mint egy új, modern épületkomplexum. Nem csupán egy épületet
vagy épületrészt értékesítenek,
hanem egy kiváló üzleti környezetet, inkubációs teret is. Támogató, szolgáltató, technológiai
fejlődést segítő inkubátorházukban csarnokot, műhelyt, irodát
biztosítanak átlagon felül innovatív kisvállalkozások számára.
A betelepülő vállalkozások fejlődését irodai és tanácsadói szolgáltatások széles palettájával segítik. Olyan erőforrásokkal látják el a vállalkozókat, amelyek
javítják növekedésük- és piaci sikerességük esélyeit, a helyi- és
regionális gazdaságba történő
beilleszkedésüket.
Az új inkubátorház piacszervező, forrásközvetítő, ötletgon-

dozó és fejlesztést ösztönző feladatokat lát el. Az induló kis- és
közepes vállalkozások kezdő lépéseihez biztosít meghatározott
ideig védett, támogató környezetet. Céljuk, hogy partnereik számára biztosítsák a tanulás, a sikeres kezdés és megkapaszkodás
esélyét. Stratégiai céljuk, hogy a
közeljövőben hagyományos szolgáltatásaikat a virtuális, fal nélküli inkubáció lehetőségével bővítsék. Szeretnék, ha segítségükkel vállalkozásaik és üzleti partnereik a digitális platformokat
használva kommunikálnának,
fejlődnének.
Innovác. Vác déli üzleti kapuja.
Átgondolt segítség nagy lehetőségekhez. Vállalkozói inkubátorház. 2600 Vác, Nádas utca 2.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Villamossági és
Világítástechnikai termékek

Különleges csokoládék, kávék, teák, lekvárok, sajtok
Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Decemberben vasárnap is nyitva vagyunk!
Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új esztendőt kívánunk vásárlóinknak!

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben

• Szőnyegtisztítás: 1150-1550Ft/m2
• Sötétítőfüggöny tisztítás:900-1550Ft/kg
• Ing mosva-vasalva: 490Ft/db

Tel.: 27/632 794 Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

www.bormania.hu
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kéményépítés
• javítás
• bélelés
mindenféle tüzelőberendezéshez
kéményes alapanyagok
ipari alpinista munkák
INGYENES helyszíni felmérés
és teljes körű tanácsadás
Dunakeszi területén!

2014: Az energiatakarékos háztartások éve
Ahogy beköszöntött a téli hideg, mindenkinek újra gondoskodnia kell az otthon melegéről. A Wagner Solar Hungária
Kft. neve nemcsak azoknak lehet ismerős, akik nap mint nap
Fóti úti irodaházuk előtt autóznak el, hanem az energiatudatos vásárlók számára is. Beleznai Nándort, a cég ügyvezetőjét kérdeztük.
– A sajtóban mindennapos
téma a háztartások energiaköltsége. Az Önök cége milyen megoldásokat kínál a Dunakeszin élők
számára?
– Bár országszerte telepítjük megújuló energiát hasznosító rendszereinket, mindig nagy
öröm, amikor helyben is tudunk
segítséget nyújtani. Idén a legtöbben a napelemes rendszerek iránt
érdeklődtek, hogy a Nap energiájából ingyenesen állítsanak elő
elektromos áramot. A napelemek
mellett a különböző fűtési megoldásokra is sokan kíváncsiak voltak. Idén kezdtük meg az Astra faelgázosító kazánok forgalmazását,
melyek nagyobb komfortot biztosítanak, mint a hagyományos vegyes tüzelésű kazánok. Azok pedig, akik gázzal fűtenek és so-
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kallják a számlát, elsősorban a
hőszivattyús megoldások iránt érdeklődtek – nekik is tudtunk segíteni, és hozzájárulhattunk a megtakarításukhoz.
– Az elmúlt évekhez képest érzékelhető-e valamilyen változás
az érdeklődők tájékozottságát illetően?
– Amikor 11 éve elkezdtünk
megújuló energiaforrásokkal foglalkozni, még kevesen ismerték
ezt a kifejezést. Az egyértelműen
látszik, hogy egyre tudatosabbak
az emberek, a pénzükért minőségi terméket és megfelelő színvonalú kiszolgálást várnak el.
Komoly sikernek érezzük, hogy
egyre többen fordulnak hozzánk
energetikai tanácsadásért, és –
ahogy az a weboldalunkon elér-

hető referencia-térképen is látszik
– az ország távoli pontjain élők
is ránk bízzák a munkát az egyedi igények felmérésétől a rendszer
beüzemeléséig.
– Az érdeklődők több rendezvényen is láthatták Önt előadóként. Tervezik, hogy 2014-ben is
tartanak lakossági tájékoztatót
Dunakeszin?
– 2012-ben a régió másik 10 településén is tájékoztattuk az érdeklődőket az energiatudatos
megoldásokról. Jövő tavasszal ismét találkozhatunk majd egy helyi fórumon, a pontos dátumot
természetesen a Dunakeszi Polgár
olvasóival is időben megosztjuk.
– Említette, hogy több mint egy
évtizede dolgoznak a régióban.
Önnek mi ad energiát, hogy évről
évre megújuljanak?
– Elsősorban az ügyfelektől kapott pozitív visszajelzések jelentenek hajtóerőt, illetve például az,
hogy idén két fenntarthatósági díjjal is elismerték munkánkat.

– Ha valaki most e sorokat olvasva döntött úgy, hogy szeretné Önökkel felvenni a kapcsolatot, hogyan kérhet szakértő tanácsot?
– A www.wagnersolar.hu weboldalon minden elérhetőségünk
megtalálható. Személyesen a Fóti
út 92. szám alatti bemutatótermünkben várjuk az érdeklődőket,
illetve a (27) 548-440-es telefonszámon is elérhetőek vagyunk.
(X)

Pest megyében a KINIZSI a legjobb
Pest megye Önkormányzata minden év decemberében tartja meg a Megye Napot, melynek keretében sor kerül a
kitüntetések átadására is. Idén AZ ÉV LEGEREDMÉNYESEBB SZABADIDŐSPORT SZERVEZETE kategóriában a Dunakeszi
Kinizsi Utánpótlás SE nyerte el az első díjat. A siker titkairól, Seltenreich Józsefet, Dunakeszi Város sportigazgatóját (2003-2013. között az egyesület elnöke), és Temesvári Istvánt, a sportkör jelenlegi elnökét kérdeztem.

– Büszkén mondhatjuk el, hogy
2010-ben már a Dunakeszi Városért kitüntetést kiérdemelte az egyesület és most a 99 éves Dunakeszi
Kinizsi Utánpótlás SE csapata részesült Pest megye Önkormányzata e rangos kitüntetésében. Ez nagy
elismerés és büszkeség Dunakeszi
városának, az egyesület valamen�nyi sportolója és vezetője számára!

Az elmúlt időszakban komoly
sporttevékenységet végzett az egyesület, folyamatosan bővült a szakosztályok száma, és egyre több fiatal veszi igénybe sportolási lehetőségeinket. Pest megye ritkán díjazza Dunakeszi civilszervezeteinek
tevékenységét, ezért ez az elismerés
különös jelentőséggel bír számunkra. Köszönet sportolóinknak, edzőinknek, segítőinknek és az egyesület eddigi vezetőinek, akik az egyesületben az elmúlt 99 év alatt tevékenykedtek.
– Milyen szakosztályok működnek?
– A Kinizsiben labdarúgó, kézilabda, asztalitenisz, strandröplabda, és sakk szakosztály van jelenleg. Szakosztályainkban közel ötszázan sportolnak, több mint 80
százalékuk utánpótlás korú versenyző. Fiataljainkkal értékes eredményeket értünk már el: labdarúgásban három csapatunk is az első
helyen zárta az őszi idényt, kézilab-

dában pedig az 1997-98-as korosztály képviselői ott vannak az országos elődöntőben, döntőben
– A futsal csapat, amely létrejöttekor szintén sportcsaládunk része
volt, most önálló lett, de még a mi
színeinkben nyerte meg az NB IIes bajnokságot. Profi csapatával
ma már az NB I-ben szerepel. Asztalitenisz csapatunk 2011. október
20-án alakult meg. Női együttesünk jelenleg az Extra Liga legfelsőbb osztályában szerepel, az őszi
befejezés után az 5. helyen áll, de
nagy hangsúlyt kap az utánpótlásképzés is!
– Ki kell emelni, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata évek óta
fontos támogatója az egyesületnek,
a közös sportcélokért sok területen
együtt dolgozunk! Fontos, hogy az
egyesület működése szabályszerű, átlátható, minden évben a közgyűlés határozza meg a legfőbb irányokat! Komoly sikereket érünk el
a TAO-s pályázati támogatással, a

labdarúgó szakosztályunk 9 milliót
kapott. Ezt a pénzt pályafelújításra,
lelátó, öltöző átépítésre fordítjuk
2014-ben. További jó hír, hogy kézilabdázóink 5,8 milliós támogatást nyertek működésükhöz.
– Távlati tervek?
– Készülünk a 100 éves ünnepség-sorozatra, amely szinte kitölti a 2014-es esztendőt. Méltóképpen szeretnénk tisztelegni elődeink teljesítménye előtt, melynek jegyében NB I-es labdarúgó csapatot
szeretnénk meghívni (FTC, Újpest,
Győr) a fő eseményünkre. Reméljük, hogy minden sportszerető barátunk velünk ünnepel. Az jövő év
másik kiemelt feladataként szeretnénk feleleveníteni a Futakeszit és
ezt újra hagyománnyá tenni, a város és egyesület közös rendezésében, a repülőtéren.
– Gratulálunk a kitüntetéshez
és további sok sikert kívánunk az
egyesületnek!
Solymosi László
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Egy év alatt az ország legjobbjai lettek saját korosztályukban

A tánc a lelke mindennek
Kell egy csapat – Minarik Ede legendává vált mondata juthatott az eszébe úgy tíz évvel ezelőtt Regős Imrének is. Az akrobatikus rock’n’roll oktatója mára már megtalálta a maga
csapatát, akik alig több mint egyéves közös munka után a
korosztályuk élére táncolták magukat. A kis formációban –
VIP – már bajnokok lettek az idén, míg a nagy formációban
– Klassz – az ezüstérem jutott nekik. Íme, Dunakeszi legújabb
büszkeségei…

A

mikor majd egy évtizeddel
ezelőtt Regős Imre megalapította a Négy Muskétás Sportegyesületet, maga sem gondolta volna,
hogy az általa oktatott akrobatikus rock’n’roll ilyen népszerűvé válik egy Dunamenti városban. Akkoriban azt tervezgette, hátha egyszer neki is lehet egy olyan csapata,
amelyikkel feltáncolhat a csúcsra.
Nos, mára ez az álma megvalósult, mégpedig Dunakeszi legújabb
büszkeségei által.

„A mostani kis és nagy formáció
három-négy éve jár hozzánk, és tavaly nyáron lettek összeválogatva,
hiszen láttuk, tehetségben, hozzáállásban egy szinten vannak. Ez a negyedikesekből és ötödikesekből álló
csapat kőkemény munkába kezdett,
és bevallom, titkon igenis bíztam
abban, hogy belőlük lehet a legjobb
Magyarországon a gyermekek között” – elevenítette fel Regős Imre.
Az oktató-edző szerint a csapat
abszolút beváltotta a hozzá fűzött

A Négy Muskétás Sportegyesület

VIP tagok: Apró Lili, Csuhai Vivien, Lázár Kitty, Lendvai Noémi, Tapaszti Dorina Klassz tagok: Apró Lili, Benkő Nóra, Csuhai
Vivien, Deák Kamilia, Lázár Kitty, Lendvai Noémi, Németh Ágnes, Stoya Vivien, Szabari Bernadett, Tapaszti Dorina, Tóth Petra,
Törőcsik Dóra, Velencei Dóra Edzők: Mészáros Vivien, Regős Imre

reményeket, hiszen a kis formációban ebben a évben az egész szezonban a legjobbak voltak, míg a nagy
formációban a tavaszi negyedikötödik helyekből mostanra már
bajnoki ezüstérem lett.
„Fantasztikus, amit fejlődtek ebben az évben, de azt sem tagadhatjuk le, hogy ebben a szubjektív,
pontozásos versengésben az idény
során nekünk szinte minden összejött. A lányok jövőre remélhetőleg
a serdülő korosztályban is képesek
lesznek hasonló teljesítményre és
eredményre, és ez kellő alapot adhat majd arra, hogy amikorra junior korúvá válnak, már a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket” – jelentette ki a büszke mester.
Regős Imre azt is elárulta, a

szakág jelentősen „elnőiesedett”,
ugyanis az ő gyerekcsoportjában
is a 40-45 lányra – melyből 30 versenyez – 10-15 fiú jut, akikből csak
5-6 indul a versenyeken.
„Éppen ezért szeretettel várunk
minden fiút, aki érzi a ritmust a lábában. Természetesen nemcsak az
a célunk, hogy a hozzánk tartozók
versenyezzenek, hanem a mozgás
öröme miatt. Sokkal jobb az, hogy
táncolnak a gyermekek, minthogy
a számítógép előtt üljenek állandóan vagy az utcán csatangoljanak” –
fogalmazott Regős Imre.
És hogy mit is értek el idén Dunakeszi táncos lábú lánykái, akik
már nem egyszer ragadtatták tapsra különböző helyi rendezvényeken a nézőket? Nos, a kis formáció magyar bajnok lett – november 30-án Pécsen nyerték meg az
aranyérmet –, míg a nagy formáció ugyanitt a dobogó második fokára állhatott fel. Gyerek párosban
a november 23-i, Vácon rendezett
országos bajnokságon Apró Lili a
biatorbágyi Toma Patrik társaként
szintén első lett.
- molnár -

Apróhirdetés
• Cégalapítás ügyvédi díj nélkül!
Könyvelőirodánk átvállalja a cégalapítás ügyvédi munkadíját, hűségidő
nélkül. Részletek www.digitoffice.hu
Tel:06/205165371, 06/202519547

Nyári-téli
gumi csere!

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
30 Dunakeszi Polgár

Múltkor

Egy lépés a múltba…

new old és vintage ajándékbolt
• Prémium csokoládék és desszertek
(belga, skót, francia, svájci…)
• Cukor, glutén és laktózmentes termékek
• Változatos teakínálat, szálas, filteres,
fémdobozos, csomagos
• Egyedi táskák és kiegészítők
• Nosztalgikus lakberendezési tárgyak
és használati eszközök
• Macik és barátaik

Régi, új, egyedi…ma van,
holnap már…egy mesevilág
Cím:
Fót-Dunakeszi TESCO üzletsorán, Fóti út 120.
www.facebook.com/mult.kor
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