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Dunakeszi Polgár

- 1956 üzenete a szabadság üzenete. bár nagy támadás éri, akik nemzetben gondolkodnak, még-
is azt mondom, már látjuk a fényt az alagút végén. Ha kitartunk, el fog jönni magyarország 
felfénylő napja – mondta Wittner mária országgyűlési képviselő, 56-os a hős a dunakeszin 
megtartott október 23-i megemlékezésen. az ünnepségen közreműködött a harmonia sacra 
kórus, valamint babják annamária és vincze józsef, akik előadásában gérecz attila van így 
néha című versét, a hazám című megzenésített  verset, valamint márai sándor ima című művét 
HallgatHatták meg a megjelentek.

Wittner Mária ünnepi beszédében 
az együttemlékezésre hívta fel a 
megjelenteket. Felidézte a sze-

gedi dóm előtt álló Magyar Piéta szobrot, 
ahol a Szűzanya ül és úgy tartja a lyukas 
zászlót  - 56 sebzett zászlaját - az ölében, 
mint egyszülött fiát, amikor levették a ke-
resztről. - Ebbe a lyukas zászlóba odakép-
zelem a fájdalmas jézusi arcot. Egy olasz fi-
atalember szerint a lyukas zászló lehet Jé-
zus sebe is, lehet golyó ütötte seb is. S iga-
zat kell adnom ennek a fiatalembernek. 
Igen, erről szól Magyarország sorsa. Erről 
szól az a fájdalom, melyen keresztül men-
tek a mártírok, akik felemelt fejjel vállal-
ták a halált – fogalmazott Dunakeszi dísz-
polgára. Megemlékezett Brusznyai Árpád-
ról, a humánum mártírjáról, aki a veszp-
rémi Forradalmi Bizottság elnöke volt. S 
bár egyetlen lövés sem dördült el, a me-
gyei párttitkár közbenjárására mégis ki-
végezték őt. S a rendszerváltás után, ami-
kor exhumálták a holtakat, ott ül felesége 
egy földhalmon, kezében férje koponyája. 
Wittner Mária erről az eseményről meg-
rendítően így vallott: - Megkérdeztem tőle, 
milyen érzés volt a férjed koponyáját ke-
zedben tartani. Mire ő csak annyit mon-
dott: „Tudod, annyi tudás és szeretet volt 
benne.” Igen, szeretet, ami a barikádra vit-
te a fiatalokat. Sok formája van a szeretet-
nek: emberszeretet, Istenszeretet, hazasze-
retet. Akkor a hazaszeretet, a nemzet sze-
retete dominált. Azok a fiatalok nem gon-
doltak arra, hogy egy puskalövéstől meg 
lehet halni. Mentek, mert féltették a hazá-
jukat, mentek, mert szabadok akartak len-
ni. Mentek, mert Magyarország független-
ségéért harcoltak.

Aztán megtelt a 301. parcella. Arccal lefe-
lé temetve, öten-hatan összedrótozva – em-
lékezett vissza a forradalom hőse a megtor-
lás időszakára. Majd így folytatta: - Ami-
kor visszajönnek hóhéraink és kikövetelik 
maguknak az ország vezetését, elgondol-
kodom azon: nekik külön temetőjük van, 
nagy márványkövek, mert nekik ez dukál. 
56 hősei, a mártírok pedig arccal lefelé meg-
drótozva fekszenek. 

Wittner Mária szerint bár rendszervál-
tásról beszélünk, valójában ez a hatalom 
átmentése volt. Most, amikor egy újabb 
szabadságharcról beszélünk, nem fegyve-
rekkel, hanem, szellem síkon harcolunk 
mindaddig, amíg meg nem valósul ’56 va-
lós szándéka, hazánk valódi szabadsága, a 
nemzeti függetlenség. A hősök végakaratát 
nekünk kell teljesítenünk – fogalmazott. 

Megemlékezett Gérecz Attiláról, aki 
megfogalmazása szerint második Pető-
fi lehetett volna, s a börtönben vált költő-
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Tuzson Bence: "Tisztában vagyok a felelősség súlyával, alázattal és minden tudá-
sommal azon leszek, hogy megválasztásom esetén az itt élőket képviseljem, 

a választókerületet szolgáljam”

vé, s kiszabadulása után ment a barikád-
ra, de egy szovjet géppuskasorozat novem-
ber 7-én leterítette. Wittner Mária szerint 
Tóth Ilonára is emlékeznünk kell, aki-
nek erkölcsiségén keresztül gyalázták meg 
a forradalmat 30 éven át, s van, aki még 
gyalázza most is. Mint mondta, az igazság 
mindig kiderül, mert valahonnan fentről 
irányítják a dolgokat.

’56 üzenete a szabadság üzenete. S bár 
nagy támadás éri azokat, akik nemzet-
ben gondolkodnak. Mégis azt mondom, 
már tudjuk azt, ha kitartunk, el fog jön-
ni Magyarország felfénylő napja. Nem 
akarjuk,és nem hagyjuk, hogy a lelkünket 
is kifosszák. 

Beszéde végén a népbíróság előtti koholt 
ítéletekre emlékezve elszavalta a Nép ne-
vében című versátdolgozást, melyet így fe-
jezett be: Dicsőség a nemzetnek, dicsőség 
a hősöknek, dicsőség a mártíroknak.

Az ünnepség utolsó momentumaként 
Dunakeszi Város Önkormányzata, a Pest 
Megyei Kormányhivatal, a pártok és civil 
szervezetek helyezték el a megemlékezés 
koszorúit és virágait.

L. A.
Fotó: KesziPress

Döntött a Fidesz választmányi 
ülése az országgyűlési 
képviselő-jelölt személyéről
a választókerületi csoportülés elsöprő többséggel tuzson bence választó-

kerületi elnököt javasolja országgyűlési képviselő jelöltnek az országos 

választmánynak.

Több mint 200 résztvevővel – küldöttek 
és vendégek – valamint Kövér László, 

az Országgyűlés házelnöke jelenlétében 
került megrendezésre a Fidesz rendhagyó 
választmányi ülése. 

Tuzson Bence köszöntőjében elmondta: 
„Azért is rendhagyó ez a mai este, mert a 
kötelező feladatok mellett alkalmunk nyí-
lik egy kötetlen beszélgetésre is. Ezért nem 
csak a csoportülés tagjait hívtuk meg, ha-
nem azokat a kedves barátainkat is, akik 
mellettünk állnak és támogatnak min-
ket. A közeljövőben több olyan eseményt 
is szervezünk, ahol egy adott témát körül-
járva, meghívott vendégekkel, alkalmunk 
lesz együtt lenni azokkal, akik azonos ér-
tékrendet képviselnek, ugyanabban hisz-
nek és ugyanazért tesznek mint mi. ” 

A választókerületi elnök beszédét köve-
tően átadta a szót Dióssi Csaba polgármes-
ternek, aki átvette a levezető elnökséget. A 
csoportülésen a szavazást megelőzően Kö-
vér László házelnök személyesen ajánlotta 
Tuzson Bencét a küldöttek figyelmébe. 

„Azért is ajánlom Tuzson Bencét, mert  
fiatal, elhivatott, szorgalmas és  tapasztalt. 

Megszerzett tudását pedig képes a köz ér-
dekében kamatoztatni. A választásokon 
gyermekeink, unokáink jövője a tét. Ezért 
áll önök elé, hogy tegyen mindannyiunkért, 
a jövőnkért. Ezúton is bíztatom a választó-
kat, hogy segítsék őt”- mondta az esemé-
nyen Kövér László. A házelnök a közelgő 
választásokkal kapcsolatban hangsúlyoz-
ta: “ Az előttünk álló választás nem mást, 
mint a lét, nem lét kérdését veti fel. Mióta 
vártunk arra a mondatra, miszerint a költ-
ségvetésből mindenre több pénz jut, mint 
tavaly. És ezt most már elmondhatjuk. En-
nek az eredménynek a megvédése is a vá-
lasztások tétje”- fogalmazott a házelnök.    

A szavazást követően Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselő jelölt elmondta: „Életem 
egyik legmeghatóbb pillanata ez. Büszkeség-
gel tölt el, hogy ilyen sokan bíznak és hisznek 
bennem. Tisztában vagyok a felelősség súlyá-
val, alázattal és minden tudásommal azon le-
szek, hogy megválasztásom esetén az itt élő-
ket képviseljem, a választókerületet szolgál-
jam”- hangsúlyozta Tuzson Bence.

Dávid Szonja
Fotó: Ligeti Edina
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Dióssi Csaba polgármester 
örömét fejezte ki, hogy 
34 év elteltével végre új, 

minden igényt kielégítő bölcső-
dét avathatnak a két évtizede 
még 26 ezer lakosú, jelenleg 41 
ezres lélekszámú városban. Mint 
fogalmazott köszönettel tartoz-
nak a kormánynak, hogy Du-
nakeszi részt vehetett a bölcső-
deépítését segítő programban. 
Majd arról szólt, hogy a város 
lakosságszámának növekedésé-
vel párhuzamosan az infrast-
ruktúra fejlesztésére koncent-
rált az önkormányzat. Az elmúlt 
három évben különösen jelen-
tős volt a fejlődés, hiszen 45 utca 
kapott szilárdburkolatot, szinte 
már teljesen kiépült a városi ke-
rékpárút-hálózat. Számos közle-
kedési csomópontot épített át az 
önkormányzat, melynek ered-
ményeként biztonságosabbá és 
könnyebbé vált az átkelés. Dióssi 
Csaba jelentős fejlődésként érté-
kelte a helyi tömegközlekedés át-
alakítását, amely immár sokkal 
jobban igazodik a lakosság uta-
zási szokásaihoz, igényeihez. – 
A járatokat díjmentesen vehetik 
igénybe a dunakesziek – húzta 
alá a város polgármestere, aki jó-
érzéssel mondta, hogy beindítot-
ták az elmúlt három és félévtized 
legnagyobb bölcsőde és óvoda-
építési programját. – Mindany-
nyian büszkék lehetünk a fel-
avatásra váró bölcsődére, amely 
rendkívül barátságos környe-

zetben minden igényt kielégí-
tő minőségben készült el - foly-
tatta. – A tervek kialakítása és 
az intézmény megvalósítása so-
rán külön hangsúlyt helyeztünk 
arra – amire a pályázat is lehe-
tőséget teremett -, hogy a meg-
újuló technológiát is beépítsük. 
A Kincsem utcai intézmény át-
adása révén 37 százalékkal nő a 
bölcsődei férőhelyek száma a vá-
rosban. Dióssi Csaba ünnepi be-
szédében kiemelte, hogy a böl-
csődeépítési programmal pár-
huzamosan már elkezdték egy 
180 gyermeket befogadó óvoda 
építését is. – Ez is mutatja, hogy 
nagy léptekkel igyekszünk a csa-
ládok igényeit kiszolgálni, hiszen 
már a ciklus elején az egyházzal 
közösen átadtunk egy hasonló 
létszámú óvodát, melyet hama-
rosan követ az egykori MÁV te-
rületen létesülő intézmény fel-
építése – jelentette be Dióssi 
Csaba. A város polgármester kö-
szönetet mondott a Kincsem ut-
cai bölcsőde építőinek – a pályá-
zatíróktól kezdve a kivitelezőig 
bezárólag -, akik közül külön el-
ismeréssel szólt a beruházást bo-
nyolító Közüzemi Kft. ügyveze-
tő igazgatójáról, valamint a kivi-
telezést végző Trend Zrt.-ről. 

Hoppál Péter a szocialista kor-
mányokat bírálva, kiemelte: míg 
az MSZP kormányzása idején az 
a szemlélet uralkodott, hogy a 
bölcsődék viszik a pénzt, addig 
a 2010-ben hivatalba lépett ka-

binet "markáns irányváltással" 
számos családvédő intézkedést 
valósított meg. Példaként emlí-
tette, hogy eddig – a dunakeszi-
vel együtt – százkilenc bölcsőde 
nyitását támogatta. 

Míg korábban a szocialisták 
bezárták a bölcsődéket, addig az 
Orbán-kabinet 3 ezer bölcsődei 
férőhelyet, és hozzákapcsolódó-
an mintegy 500 új munkahelyet 
létesített. A ciklus végéig a tervek 
szerint csaknem száz hasonló in-
tézményt adnak át, s azokban to-
vábbi 500 munkahelyet teremte-
nek – mondta Hoppál Péter.

A kormány családpolitikai in-
tézkedései közül – többek között 
– kiemelte, hogy 3 évre emelték 
a gyes időtartamát, segítették a 
nők munkába való visszatérését, 
2014 januárjában pedig beveze-
tik gyed extrát. 

Hoppál Péter avatóbeszédé-
ben azt mondta, a "fiatalodó” 
Dunakeszin a kormány és a he-
lyi önkormányzat összefogása 
révén nyílhat meg az 56 férőhe-
lyes, 4 csoportos bölcsőde, mely-
hez gratulált a város vezetőinek.

Dr. Tuzson Bence területi fej-

lesztési biztos négy gyermekes 
édesapaként külön örömét fejez-
te ki a város életében nagy jelen-
tőséggel bíró modern gyermek-
intézmény megnyitása alkalmá-
ból – A bölcsőde építése is azt 
bizonyítja, hogy Dunakeszi fej-
lődik, jelentősen megújul, ami 
város szerte érzékelhető. Az egy-
kori alvóváros mára egy dina-
mikusan fejlődő szerethető la-
kóhellyé formálódott. Magyar-
ország mellett Dunakeszi is job-
ban teljesít! Dunakeszi most már 
tényleg a mi városunk, ahol na-
gyon jó élni! – hangsúlyozta a te-
rületi fejlesztési biztos. 

A Kincsem utcai bölcsődét 
egy korábban más célra hasz-
nált, megüresedett ingatlan át-
építésével, 160 millió forintból 
alakította ki az önkormányzat. 
A beruházáshoz szükséges pénz 
90 százaléka uniós forrás, a töb-
bi önerő. A gyermekfoglalkozta-
tók mindegyikéhez saját terasz 
és egy-egy nagy játszókert tar-
tozik, az épület energiaellátását 
napkollektorok segítik.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

harmincnégy év után avatta az első új böl-
csődéjét dunakeszi. a kincsem utcai modern 
intézmény 56 gyermek kulturált elHelyezé-
sére alkalmas, amely 160 millió forintból 
valósult meg, aminek 90 százalékát pályá-
zaton nyerte a város. az október végi avató 
ünnepségen beszédet mondott dióssi csaba 
polgármester, hoppál péter országgyűlési 
képviselő, a fidesz szóvivője és tuzson bence 
területi fejlesztési biztos. 

átadták a kincsem utcai bölcsődét
Dunakeszin 37 százalékkal bővült a férőhelyek száma
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Még több pénz marad a családoknál –
novembertől tovább csökken a rezsi
november 1-jétől újabb 
11,1%-kal csökkent a gáz, 
a távhő és az áram ára. 
így a tavalyi árakHoz 
képest már 20%-kal kell 
kevesebbet fizetni ezekért 
a szolgáltatásokért. ez a 
rezsicsökkentés 3. üteme, 
eddig 9 szolgáltatás árát 
csökkentette a kormány. 

A rezsicsökkentés 1. ütemé-
ben, 2013. januártól 10%-

kal csökkent a gáz, az áram és a 
távhő ára. A 2. ütemben, júliustól 
csökkent a vízdíj, a csatornadíj, a 
szemétszállítás, a PB-gáz, a szip-
pantott szennyvíz és a kémény-
seprés díja. Egy családnak éven-
te átlagosan kb. 100 ezer forintos 
megtakarítást jelentenek az ed-
digi intézkedések. 

Az Országgyűlés nemcsak a 
novemberi rezsicsökkentésről 
szavazott, hanem elfogadta a re-
zsicsökkentés védelméről szóló 

politikai nyilatkozatot is, amely 
a kormány szerint határozott 
üzenet az EU-nak, a tisztességes 
profittal megelégedni képtelen 
külföldi szolgáltatóknak és a ne-
kik dolgozó baloldalnak. 

“Elértük, hogy november-
től még több pénz marad a csa-
ládoknál, de van, akinek ez nem 
tetszik. Brüsszel szerint sérti a 
versenypiacot és a diszkriminá-
ciómentesség elvét, hogy a csa-
ládok rezsiköltségeit csökken-

tettük, míg a vállalatokét nem. 
A Fidesz elkötelezett amellett, 
hogy megvédje Magyarország 
gazdasági függetlenségét, a ma-
gyar családok biztonságát. A leg-
határozottabban visszautasít-
juk az EU nyomásgyakorlását.” 
– mondta Tuzson Bence terüle-
ti fejlesztési biztos, majd hang-
súlyozta: 

“Különösen sérelmesnek tart-
juk ezt a nyomásgyakorlást, ami-
kor az Európai Bizottság maga is 

megállapította, hogy a vásárló-
erőhöz viszonyítva a közszolgál-
tatások ára Magyarországon a 
rezsicsökkentés előtt - az EU más 
tagállamaihoz képest - a legdrá-
gábbak közé tartozott. Elvárjuk 
az Európai Uniótól, hogy tartsa 
tiszteletben Magyarország szu-
verenitását és tartsa tiszteletben 
a 2,5 millió magyar állampol-
gár aláírásával megerősített dön-
tést”- mondta Tuzson Bence.

Dávid Szonja

Néhány példa a rezsicsökkentésre 
Mennyit takarít meg csak az áram, a távhő vagy gáz novembe-
ri csökkenésével évente egy család? (Tehát ebben nincs benne a 
víz, a csatorna, a szemétszállítás stb. díjcsökkenése) 
• 2 fő, Budapest, 60 nm lakás, gázfűtés  54 876 Ft 
• 2 fő, 2 gyerek, vidék, 70 nm lakás, távfűtés  88 489 Ft 
• 2 fő, 2 gyerek, vidék, 100 nm családi ház, gázfűtés  103 705 Ft 
• Nyugdíjas házaspár /nagyobb város, 50 nm lakás, távfűtés  62 001 Ft 
• Egyedülálló nyugdíjas/vidék, 100 nm, gázfűtés  81 231 Ft 
• Kistelepülés, egyedülálló nyugdíjas, 100 nm,  73 105 Ft 
• Egyedülálló városi, 50 nm 40 198 Ft 
• 3 gyermekes nagycsalád/ vidéki 90 nm-es családi házban  99 408 Ft 
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Folytatódnak a fejlesztések

- A Klapka, a Zalán és a Királyhá-
gó utcában kért kátyúzási mun-
kálatokat a Közüzemi Kft. dolgo-
zói elvégezték.

- A Tábor u. 33. előtti csőtö-
rést a DMRV dolgozói elhárítot-
ták. Érdeklődésemre Morvai 
János kirendeltség vezető tájé-
koztatott, hogy a végleges hely-
reállítást megelőző betonozást 
hamarosan elvégzik, melyet hó 
végén az aszfaltozással fejez-
nek be. 

- Személyes érdeklődésemre 
tájékoztattak, hogy a Barázda 
és a Sződi u. találkozásánál lévő 
lámpatest, valamint a Görgey u. 
31. számmal szemben kért lám-
patest október végéig kihelye-
zésre kerül (későbbiekben az 
év vége hangzott el ígéretként).  
A Klapka u. 45. sz. előtti gépko-
csibejáró probléma végett ok-
tóber közepén kerülhetett sor a 
fakivágásra

- Október elején elkészült a 
Klapka u. aszfaltozása, és az 
utca egyirányúsítása.

- Érdeklődések 13 folyamat-
ban lévő ügyben (az ingatlanok 
tulajdonosait írásban értesítet-
tem az október 14-i intézkedé-
semről): 1. Dunakeszi Reformá-
tus Templom Kossuth L. u.-i ol-
dalán gépjárművek parkolása 
(június 27-i és augusztus 22-i ké-
relem)

2. „K” szegély építése a Rákó-
czi út 3 – 5 – 46 és az 54/a. sz. 
előtt.

3. Gyalogos átkelőhelyek ki-
alakításának időpontja a Zá-
polya u. - Mányoki Ádám tér kö-
zelében, valamint a Tábor u. és 
a Madách u., Madách u.-i ágánál 
(március 13-i, június 21-i, augusz-
tus 22-i beadvány).

4. A Szakorvosi Rendelő Inté-
zet előtti buszmegálló, és a vele 
szembeni megállóban fedett 
utasvárók kialakítása, padok ki-
helyezése.

5. Felpúposodott aszfalt hely-
reállítása végett kértem a Klap-
ka u. elején a helyszín vizsgála-
tát, majd az út helyreállítását.

6. A Klapka u. 46. sz. előtti ki-
emelt szegélyek pótlása és a 
csatornafedél helyreállítása /
fedél mellett kátyúzási munká-
latok).

7. A Kossuth L. u. 14-18 és 22. 
sz. előtti rácsos víznyelők hely-
reállítása.

8. A Kossuth L. u. 9–17–23. előt-
ti vízaknák körüli kátyúzás.

9. Gyártelepi aluljáró lépcsői-
nek helyreállítása.

10. Csapadékvíz elvezetés (Jó-
zsef u. 2-4.) 

11. Töredezett villanyosz-
lop cseréjének kérelme (Tábor-
Király u.)

12. Utasváró üvegezésének 
kérelme a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár előtt.

- Az ígért fakivágás a Klap-
ka u. 45. sz. előtt október 18-
án megtörtént, melyre többek 
között a gépkocsibeállás miatt 
volt szükség.  

- A Mihály u. 8. és a Batthyá-
ny u. 14. sz. előtti szikkasztó ku-
tak kialakítását a kivitelező elvé-
gezte. Utóbbinak köszönhetően 
a Batthyány 12. tulajdonosának 
végleg megszűnhet a csapadék-
víz elvezetés problémája. 

- A Kálmán és a Zalán u.-ban 
kért utca névtáblák kihelyezése 
megtörtént.

- Személyes érdeklődésem-

re az osztályvezető asszony tá-
jékoztatott, hogy a Szakorvosi 
Rendelő Intézet előtti (és a vele 
szembeni buszmegállónál is) a 
fedett buszmegállók kialakítása 
2014-ben valósulhat meg.

- Hó végén a Báthory és a Rá-
kóczi út kereszteződésében 
lévő megsüllyedt úttest helyre-
állítása felől érdeklődtem, a bal-
esetveszély elkerülése és az ott 
lakók nyugalmának érdekében.

- A Hunyadi-Zrínyi u. sarokingat-
lan lakójának kérésére a Zrínyi u.-i 
oldalon található olajfák gallyazá-
sát elvégezte a vállalkozó.

- Fásítás keretében 4 db. pla-

tánfa telepítését kérték a Bá-
thory u. 22. sz. ingatlan elé az 
ott lakók.

- A Kádár u. elején lévő „El-

sőbbségadás” tábla visszaállítá-
sát kértem a Közüzem illetéke-
sétől, mely időközben megtör-
tént.

- A Kossuth L. u. 18-22. sz. előt-
ti besüllyedt rácsos víznyelő-
ket immár 2 éve nem hajlandó 
a Magyar Közút helyreállítani. A 
Kossuth u. 14. sz. előtti víznyelő 
helyreállítása megtörtént, de a 
kérdés az, hogy miért nem ké-
pes az állami cég a másik két cí-
men is megszüntetni a baleset-
veszélyt?

- Sokadik megkeresésre a 
MÁV, a Klapka u.-ban a gyárte-
lepi megállótól kezdődően vé-
gig a vasút mentén 5 hónap 
után, október 24-25-én levágat-
ta a gazt.

- A Mányoki Ádám tér és a Zá-
polya u. találkozásánál a Kvad-
rát Kft. két gyalogos átkelőhely 
előkészületeit kezdte meg. A 
2011-ben első alkalommal kért 
átkelőhelyek létesítése a Piros 
Óvodába, ill. a Fazekas Ált. Isk.-
ba járó gyermekek, és a környé-
ken élő idős emberek bizton-
ságos közlekedése érdekében 
szükséges (átadás legkésőbb 
november 20-ig). Az előzőek vé-
gett a Tábor és a Bajtárs u. talál-
kozásánál már meglévő „zebrá-
nál” a szegélyezési munkálatok 
folyamatban vannak.

Üdvözlettel: 
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 
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Örömmel tájékoztatom a választókörzetemben élő lakótársaimat, 
hogy ezekben a napokban elkezdődött újabb 12 parkoló építése a 
Szent István Park déli oldalán, a Meder utcában. A munkálatokkal 
folytatódik az előző két évben már kiépített 24 parkolóhely bővíté-
se a közeli időszakban átadásra kerülő 12 új parkolóval. A korábbi be-
ruházásokhoz hasonlóan ezúttal is gyephézagos kialakítással készül-
nek a parkolók. 

Három éve tett ígéretem sikeres megvalósítását segítette az ön-
kormányzat aktív támogatása mellett Nemes Krisztina, aki a Meder 
utcai lakóközösség közös képviselőjeként „hidat épített” ezen a lakó-
területen élők és köztem. Nagyon sokat köszönhetek a közös képvise-
lő asszonynak, aki a lakók jelzéseiről, észrevételeiről, a parkolási gon-
dokról és nehézségekről folyamatosan tájékoztatott. A terület szű-
kössége, a kevés parkolóhely miatt sokan voltak, akik szabálytalanul, 
nem a járdával párhuzamosan, hanem merőleges parkoltak, ami gon-
dot okozott a gépjármű és a gyalogos közlekedésben egyaránt. 

A kialakult rossz gyakorlat felszámolása, a balesetveszély elhárí-
tása, a parkolási gondok enyhítése érdekében a körzet önkormány-
zati képviselőjeként három éve elindítottam a parkoló építési prog-
ramot. Az elmúlt években létrejött széles körű összefogásnak kö-
szönhetően mára már 36 új parkolóval büszkélkedhetünk. 

Jóérzéssel tapasztalom, hogy a gépjármű tulajdonosokhoz ha-
sonlóan a gyalogosan, a babakocsit toló édesanyák is elismerően 
nyilatkoznak a fejlesztésről, amely könnyebbé, biztonságosabbá 
teszi mindennapjaikat. Kérem a Meder utcai gépjármű tulajdono-
sokat, hogy a 12 új parkoló átadása után azokat vegyék igénybe, a 
járda mellett pedig párhuzamosan parkoljanak, ahogyan a terület 
kialakításra került. Külön szeretném megköszönni Nemes Kriszti-
nának azt is, hogy a kétirányú információ áramoltatása mellett se-
gítségemre volt a negyedévente megjelenő Körzeti Híradó kézbe-
sítésében. Az önkormányzati kiadványban egy „csokorba” gyűjt-
ve – bővebb tálalásban - tudom eljuttatni azokat az információkat, 
melyekről a havonta megjelenő Dunakeszi Polgár városi magazin-
ban is hírt adok. Pozitív visszajelzés számomra, hogy a választó-
körzetem lakói szívesen olvassák a negyedévente megjelenő új-
ságot is, melynek tartalmáról személyesen vagy írásban is kifej-
tik véleményüket, amit a jövőben is jó szívvel fogadok, hogy közös 
gondolkodással, összefogással még szebbé, élhetőbbé formáljuk 
lakókörnyezetünket.

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet  

képviselője

Városszerte folyik a már meg-
szokott útépítési és járdaépíté-
si program. Az idei évben eb-
ben a körzetben nem lesz útépí-
tés, ellenben a járdaépítési prog-
ram keretében régen várt munka 
vette kezdetét a napokban, ami-
ről sok lakótársam érdeklődött 
az elmúlt időszakban. Felújításra 
kerül a Könyves Kálmán utcai jár-
da, a gyalogos vasúti felüljárótól 
a Béke utcáig terjedő szakasza, 
amely nem csak az ott lakóknak, 
hanem a vasútállomás felé köz-
lekedőknek is örömére szolgál 
majd. A munkálatok jó ütemben 
haladnak. E sorok olvasásakor ta-
lán már el is készül.

Régi keletű probléma megol-
dására is pont került. A Táncsics, 
valamint a Martinovics utca vá-
rosi kerékpárút-hálózat részeként 
kialakított forgalmi rendje már az 
átadást követő időszakban prob-
lémát okozott. A balesetveszé-
lyes helyzet feloldására a Táncsics 
utca egyirányú forgalmának meg-
fordításának a napokban végre-
hajtott munkálatokkal került sor. 
Ezzel reméljük mérséklődnek a 
reggeli időszakban tapasztalt tor-
lódások is. A forgalmi rend válto-
zása fokozott figyelmet követel 
az arra járóktól. Vigyázzunk gyer-
mekeinkre és egymásra! 

Elkészült a Jézus Szíve Temp-
lom körüli járdaépítés II. üteme, a 
templomnak a Fő út felöli, oldala 
is térkőburkolatot kapott.

Hosszú ideje fennálló prob-
léma oldódik meg a Vasút ut-
cában. A földhivatalt, a birkózó 
centrumot, valamint az asztalite-

nisz szakosztály edzőtermét ma-
gába foglaló épület előtti terüle-
ten a parkolási gondok megoldá-
saként parkolók kialakítására ke-
rül sor a napokban. A vizes árkok 
lefedésével parkolók kiépítésére 
nyílik lehetővé, ezzel is elősegít-
ve az időnkénti áldatlan állapotok 
megszüntetését.

A Szent István és a Bartók Béla 
utcai csomópont is átalakításra 
kerül, amely az elkövetkező idő-
szakban veszi kezdetét.

A fagykárok okozta úthibák javí-
tása sajnos még mindig nem ma-
radéktalan. A kátyúk nagy része 
eltűnt, de a beszakadt csatorna-
fedelek javítása nagyon nehezen 
halad. Feltétlenül megemlítendő, 
hogy a főútvonalak karbantartá-
sa, javítása nem az Önkormány-
zat, hanem a Közútkezelő Zrt. ha-
táskörébe tartozik. Az úthibák ki-
javításának időpontjára az illeté-
kesektől továbbra sem sikerült 
megnyugtató választ kapni.

Szeretném bíztatni Önöket, 
hogy osszák meg velem azon öt-
leteiket, amelyekkel lakókörnye-
zetünk az eddigiekhez hasonló-
an tovább épülne, szépülne. Ezt 
megtehetik e-mailen, vagy pos-
tai úton.

Tájékoztatom Önöket, hogy kö-
vetkező fogadó órám időpontja 
november 20. 18.00 óra, helyszíne 
a Szent István Általános Iskola.

E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!újabb parkolók épülnek 
a meder utcában
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Tisztelt Lakótelepiek! Az elmúlt 
hónapban több, a körzetet érin-
tő gondot, problémát jeleztek fe-
lém, illetve tapasztaltam szemé-
lyesen is.

Először egy kis örömről számo-
lok be Önöknek! A Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola ismét 
megtartotta egészségnapját, 
amely az ide járó, itt élő gyerme-
keknek és családjuknak jelentett 
egy tartalmas, színvonalas, kö-
zösségi élményt! Megtiszteltek 
azzal, hogy én nyithattam meg 
e napot, s örömmel láttam, hogy 
nagyon sok szülő, nagyszülő is el-
jött, s aktívan részt vett a progra-
mokon, élvezte a látványos mű-
sorokat, bemutatókat. Köszönet 
érte a szervező pedagógusoknak, 
s az igazgató hölgynek, Kárpáti 
Erzsikének! Sok ilyen alkalom kell 

ahhoz, hogy igazi közösséggé ko-
vácsolódjon a Lakótelep is.  

A Nap utcából is érkezett meg-
keresés, egy ott élő kismamá-
val közösen bejártuk a területet, 
s megbeszéltük milyen javítások, 
fejlesztések szükségesek. Közben 
több ott lakó is bekapcsolódott, 
és ötleteivel segítette munkámat. 
Amennyiben a szükséges aláírá-
sok megérkeznek, szeretném, ha 
meg tudnánk valósítani a parko-
lót, mely segítene az ottani prob-
lémák egy jelentős részén!

A Garas utca elején, már jó ide-
je okozott nagy gondot egy hor-
padás az úttesten, melyet most 
sikerült megcsináltatni, s ezzel 
egy időben a közös képviselő úr-

ral egyeztetve sikerült még né-
hány kisebb úthibát is javítani e 
területen! Remélem, mindenki 
észreveszi, illetve az a jó, ha nem 
veszi már észre a változtatást! 

Egy tervező hölggyel, s a La-
kosságszolgálati osztály kollégá-
ival megnéztük a Casalgrande 
teret, s ígéretet kaptam, hogy 
egy komplex látványtervet ké-
szítenek, mely teljes egészében 
tükrözi majd a Lakótelep Szíve 
hangulatot, érzést! Bízom ben-
ne, hogy ütemezetten a megva-
lósítás is elindulhat még e ciklus 
végén! Kértem, hogy a megbon-
tott, s most ideiglenesen murvá-
val leszórt járdaszakaszt minél 
hamarabb burkolják le a téren is 
használt burkolattal! A Közüze-
mi Kft. szakembereivel kijelöl-
tünk néhány helyet, ahol olyan 
szemetest tesznek ki, amely al-
kalmas lesz a kutyapiszok gyűjtő 
zacskók tárolására is! Kérem, ha 
majd elkészülnek ezek, tapaszta-
lataikkal segítsék, hogy a megfe-
lelő helyekre tudjunk még ilyene-
ket elhelyezni! Várom azokat az 

ötleteket is, hogy hova tegyünk 
ki padot, padokat a körzetben! 
Ha megalapozott igény érkezik, 
tavasszal már ki tudják rakni azo-
kat. Lakossági bejelentés érke-
zett a Fő út melletti DMRV terület 
mellől, hogy ismét nagyon büdös 
jön onnan, felvettem a kapcsola-
tot az illetékesekkel, s remélem, 
minél hamarabb intézkednek a 
hiba elhárításában!

A Városüzemeltetési és Beru-
házási Osztállyal szinte napi kap-
csolatban vagyunk, hogy a beje-
lentett világítási, parkolási, járda 
és egyéb problémákat mihama-
rabb orvosoljuk! A műszaki prob-
lémák bejelentésére közvetlenül 
is van lehetőség, munkaidőn kí-
vül és hétvégén, a 06-70-380-64-
73 ügyeleti telefonszámon, de 
természetesen én is szívesen se-
gítem a probléma gyors megol-
dását, ha jelzik ezt felém! E-mai-
len a Seltenreich.j@dunakeszi.hu 
címen, telefonon a 06-27-542-805/ 
206 melléken, és a Dunakeszi Ga-
ras utca 4. levélcímen tehetik ezt 
meg. Köszönöm a segítségüket!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve

körzeti képviselőink jelentik

Tisztelt Választókerületi 
Polgárok!

A Kárpát utca szilárd burkola-
ta elkészült, a vízelvezetés is ki-
fogástalan. Az Önkormányzat 
minden újonnan épített utcában 
gömb koronás díszfákat ültet el. 
A Kárpát utca üres szakaszain, az 
út mentén négy díszfát ültetnek 
el a Közüzemi Kft. munkásai. 

A Kossuth utca mentén a ta-
valy megkezdett sövénytelepítés 
folytatódik. A Közüzemi Kft meg-
rendelte a növényeket, amint 
megérkeznek, az ültetésről is a 
Kft. gondoskodik. 

A Huszka Jenő utca lakói pa-
nasszal, illetve kéréssel fordul-
tak hozzám. Az utcában nagyon 
elszaporodtak a galambok. Ron-
gálják az épületeket, a növényze-
tet, ürülékük szennyezi a környe-
zetet. Kérdezték a lakók, hogy le-

hetne-e irtani az elszaporodott 
madarakat. A kérdést a Lakos-
ságszolgálati Osztályhoz továb-
bítottam, s tőlük a következő vá-
laszt kaptam, hogy a galambok 
irtása nem lehetséges, mert az 
állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII törvény 
kimondja, hogy az állat életének 
kioltása kizárólag kábítás után 
történhet.

Két javaslatot tett az Önkor-
mányzat Lakosságszolgálati Osz-
tálya. Az egyik megoldás a ga-
lambok élőhelyeinek megszün-
tetése vagy azok korlátozása le-
het az elriasztásukra. A másik 
javaslat szerint, amennyiben va-
lóban sok a madárürülék az ut-
cában, valamint az ingatlanok 
belső területein, úgy a lakók je-
lezzék a Pest Megyei Kormány-
hivatal Váci Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete felé.

Változatlanul kapom a jelzése-
ket a gyorshajtókkal kapcsolat-
ban. Egyes lakótársaink nem ve-
szik figyelembe, hogy a lakópar-
kokban a megengedett legna-
gyobb sebesség 20 km/h, a Toldi 
utcán végig 30 km/h. A lakópar-
kokban élők jogosan kifogásol-
ják a jóval nagyobb sebességet, 
nemcsak a zaj, hanem a baleset-
veszély miatt. 

A Szent Erzsébet Katolikus 
Óvodába járó kisgyermekek szü-
lei különösen sérelmezik a gyors-
hajtást. A rendőri jelenlét csak 
addig hatásos, amíg a helyszí-
nen vannak a rendőrök, amint el-
mennek, az autósok nem tartják 
be a megesngedett sebességet. 
A rendőri igazoltatások során ki-
derült, hogy a szabálytalankodók 
mindegyike abban a lakóparkban 
lakik, ahol mérték a sebességet. 
Mindnyájan nagyon örülnénk, ha 

minden autós figyelne a gyalogo-
sokra és a kisgyermekekre, külö-
nösen az ott lakók

Tudomásomra jutott, hogy no-
vember 4-én minden előzetes 
bejelentés nélkül a tóvárosi la-
kóparkban lévő OTP automatát 
leszerelték. Tájékozódom, majd 
ezt követően lehetőségeimen 
belül intézkedem.

Köszönöm a szóbeli és írás-
beli jelzéseket, észrevételeket, 
kérem, hogy ezután is keresse-
nek meg minden közösségünket 
érintő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

események a 9. számú választókerületben
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Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
állást hirdet

Műszaki munkatárs
munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama:
határozott idejű munkaviszony 

                        
Ellátandó feladatok:

Közútkezelői, szakhatósági feladatok ellátása, forga-
lom-technikai eszközök üzemeltetésével, közlekedé-
si létesítmények ellenőrzésével kapcsolatos műszaki 
előkészítési feladatok; helyi közlekedés szervezése. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,

• Folyamatban lévő műszaki felsőfokú tanulmányok, 
vagy

• Egyetem, vagy főiskolai szintű építőmérnök
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett körülbelül 1 év 

szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák: 

• Írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgya-
lóképesség, 

• Terhelhetőség, problémamegoldó képesség, meg-
bízhatóság, 

• Döntésképesség, pontosság, önálló munkavégzés, 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. novem-

ber 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-

mációt Manhalder Zoltánné - Osztályvezető nyújt, a 
06-27-542-800-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Pol-
gármesteri Hivatala címére történő megküldésével 

(2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: K-XVI-1327/2013 , valamint a munkakör 

megnevezését: Műszaki ügyintéző. 
•  Személyesen: Hoffer Ottóné - Iktató iroda, Pest 

megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. . 

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az 
osztályvezető a munkáltatói jogkör gyakorlójának 

egyetértésével választja ki. A döntésről a pályázókat 
az elbírálást követően írásban, postai úton értesítik. 
A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvá-

nításának jogát fenntartja. 

a szépkorúak 
védelméért
a bűnözés minden formája elítélendő, az idősko-
rúak ellen elkövetett bűncselekmény különösen 
felháborító. Hogyan leHet védekezni a lelkileg is 
neHezen feldolgozHató, sok esetben tragédiákat 
is előidéző események ellen, erről is szólt a pest 
megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési 
osztálya és a dunakeszi rendőrkapitányság által 
szervezett "a szépkorúak védelmét szolgáló kor-
társképző felkészítő program" elnevezésű ren-
dezvény, melyet a dunakeszi nyugdíjas kiránduló 
klub érdeklődő tagjai körében rendeztek.

Ahogy elöljáróban el-
hangzott, ennek cél-
ja a bűncselekmények 

megelőzése és visszaszorítása a 
résztvevő szépkorúak számára 
tartott előadásokkal. Fontos, 
hogy az idős emberek megis-
merjék a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmények elleni véde-

kezés leghatékonyabb mód-
szereit, valamint az életük, tes-
ti épségük, vagyonbiztonsá-
guk szempontjából elengedhe-
tetlen megelőzés módozatait. 
Az érdekes előadásokat a köz-
lekedésrendészeti és bűnmeg-
előzési osztály munkatársai 
tartották, akik a szakmai ta-
pasztalataikból leszűrt fontos 
információikat osztották meg 
a hallgatósággal.

Az idősek közlekedési balese-
teinek okait elemezte Nádházi-
Kádár Brigitta rendőr főhad-
nagy kiemelt főelőadó. A me-
gyei főkapitányság illetékes-
ségi területén idén januártól 
szeptemberig 1173 személyi sé-
rüléssel járó baleset történt. A 
60 év feletti érintett ebből 334, 
közülük 35 gyalogos, 98 pedig 
kerékpáros volt. Ezek mintegy 

harmada okozója, a többi szen-
vedője volt a baleseteknek. 

A vagyonvédelemmel ösz-
szefüggésben a trükkös rab-
lások elkövetési módszereit, a 
megfelelő védekezés lehetősé-
geit elemezte Harangozó Lász-
ló rendőr alezredes. Kiemelte 
a közterületen, nagyobb töme-
geket vonzó bevásárló közpon-
tokban az óvatos magatartást, 
a személyes értékek fokozott 
védelmét. Arról is szólt, hogy 
a lakásokba gyanús, ismeretlen 
személyeket semmi körülmé-
nyek között ne engedjenek be.

A Pest megyei Kormányhiva-
tal Igazságügyi Szolgálata Ál-
dozatsegítő Osztályának mun-
katársa, Dr. Kelemen Zsuzsa 
arról adott tájékoztatást, hogy 
az anyagilag megkárosított ál-
dozatok a rendőrségi feljelen-
tést követően milyen átmeneti 
segítséget kaphatnak. 

A nagy érdeklődéssel kí-
sért előadások során számta-
lan kérdés is elhangzott, majd 
trükkös lopásokat bemutató 
kisfilmek vetítésével zárult a 
rendezvény.

Lapunk kérdésére Szoboszlai 
Zsuzsa rendőr alezredes osz-
tályvezető elmondta, hogy má-
sodik alkalommal került sor 
Dunakeszin idős korúak tá-
jékoztatására. Reméli, hogy a 
hallgatóság közösségük mo-
torjaként viszi tovább azo-
kat a bűnmegelőzési informá-
ciókat, amelyekkel a szubjek-
tív biztonságérzetet az otthon 
egyedül, elszigetelten, betegen, 
magányosan élőkben erősíteni 
tudják. Azt is megtudtuk, hogy 
ehhez hasonló rendezvényre 
januárban várható.

Katona M. István
A szerző felvétele
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közösségi kultúra
csoma attila: „úgy érezzük, elkezdtük felrázni az alvóvárost”
az utóbbi pár évben nagy 
lendületet vett a város 
kulturális élete, egyre 
több programmal, ren-
dezvénnyel találkozHat-
nak a dunakesziek. lassan 
3 éves lesz a dunakeszi 
programiroda, amelynek 
ön a vezetője, idén május 
óta pedig a voke józsef 
attila művelődéi központ 
irányítását is átvette. mi 
volt a cél, amikor meg-
alapították a dunakeszi 
programirodát?

–  Amikor a ciklus elején életre 
hívtuk a Dunakeszi Programiro-
dát, alapvetően két cél fogalmazó-
dott meg a városvezetésben. Egy-
részt régóta probléma volt, hogy 
a meglévő események nem vol-
tak összehangolva, és azokról nem 
volt megfelelő a lakosság tájékoz-
tatása. Az új kiadványok, mint a 
Kultúrnegyed, vagy a Dunake-
szi Polgár oldalain olvasható havi 
program összeállításunk, hírleve-
lek, az interneten való aktív jelen-
lét mind-mind azt a célt szolgálja, 
hogy mindenki értesüljön a szá-
mára tetsző programokról. Más-
részről szerették volna kimozdí-
tani Dunakeszit az alvó város álla-
potból, olyan közösségi eseménye-
ket elindítani, új hagyományokat 
teremteni, amelyek lehetőséget ad-
nak arra, hogy találkozzunk, időt 
töltsünk egymással, emellett ne-
ves fellépőkért, színvonalas prog-
ramokért ne kelljen a fővárosba 
utazni. A rendezvényeinknek ki-
fejezetten az emberi kapcsolatok 
ápolása, a nagyvárosi fejlettség, de 
kisvárosi életérzés erősítése a cél-
juk.

– Milyen szempontok vezérel-
ték Önöket, amikor pár éve az új, 
azóta hagyománnyá vált rendez-
vényeket életre hívták, vagy új-
ragondolták azokat?Milyen átte-
kintést tudna adni egy évről?

– Alapvetően arra törekszünk, 
hogy az egész év során folyamato-
san szolgáljunk nagyobb rendez-
vényekkel, amelyek profilja bár 
különböző, egy közös mégis van 
bennük: elsősorban a dunakeszi-
eknek szólnak.

Sok új rendezvényünk van, töb-
bet pedig újragondoltunk, tovább 

fejlesztettünk. Ha végigtekintünk 
egy esztendőn, az első esemény a 
Dunakeszi Viadal, amit elsősor-
ban a helyi gyermekeknek szá-
nunk. Célunk, hogy a diákok ak-
tív részvételükkel átéljék a forra-
dalom és szabadságharc napjait, 
amelyet már az első alkalommal is 
izgatottan vártak, most pedig már 
azon versengenek, ki vehet részt a 
csatában. A sikert látva elmond-
hatjuk, hogy igazán megérte elin-
dítani. Májusban két nagyobb ren-
dezvényünk a Városi Gyereknap 
és a Majális. Utóbbihoz hozzákap-
csolódott az az örömteli történés 
is, hogy „Miénk lett a Magyi”, azaz 
városi tulajdonba vehettük a Ma-
gyarság Sporttelepet. Ennek a két 
eseménynek a szervezésekor első-
sorban a családokat tartjuk szem 
előtt. Rengeteg ingyenes játékot, 
sokszínű vásárt és egész napos 
színpadi műsort nyújtunk - főként 
a gyermekek számára.

Legnagyobb közösségi esemé-
nyünk a szeptemberi Dunakeszi 
Feszt a város minden lakójához 
kíván szólni, sőt, programjaink 
a környező településekről is ide-
vonzzák a látogatókat. Kifejezetten 
törekszünk a térségi együttmű-
ködés elősegítésére. A mindig jó 
hangulatú kistérségi hétpróba ver-
senyt már harmadik éve rendez-
zük meg, ahol a környék telepü-
lései mérik össze erejüket, ügyes-
ségüket. Mostanra a három napos 
Dunakeszi Fesztről elmondhat-
juk, hogy a környék egyik legszín-
vonalasabb eseménye. A neves fel-

lépők, egész napos programok, az 
egyre rutinosabb szervezés, a visz-
szajelzések alapján történő apróbb 
átalakításoknak köszönhetően 
az idei hétvége már egy országos 
színvonalú rendezvényt tükrözött. 
Persze ez nem kevés pénz és mun-

ka eredménye. Mindig igyekszünk 
valami új színfoltot beemelni, idén 
például térkő burkolatot kapott a 
terület egy része, ami sokat számí-
tott mind a megjelenésben, mind a 
közlekedésben és a nézőtér kiala-
kításában.

Időben ezt a hétvégét szinte rög-
tön követi a Szent Mihály-napok, 
ahol a hagyományokhoz nyúlunk 
vissza, az utóbbi két évben igye-
keztünk régi-új köntösbe öltöztet-
ni ezt az eseményt. Sok visszajel-
zést kaptunk. Sokan üdvözölték, 
hogy kézműves árusokkal, nép-
zenei esttel, bábszínházi produk-
ciókkal találkozhattak, ugyanak-
kor többen hiányolták a körhin-
tákat. Ezért jövőre azt tervezzük, 
hogy egy „átmenetet” próbálunk 
megvalósítani, ahol bár a főcsapás 
a hagyomány és a kultúra lesz, de 
emellett lesznek körhinták is.

Az évet végül az Adventi Vásár 
zárja, amelyet tavaly hagyomány-
teremtő céllal hívtuk életre. A 
Casalgrande téren elhelyezett fa-
házakban az adventi időszakban 
hazai kézműves termékeket for-

Homolya József: 
Célunk, hogy közelebb kerüljünk az ügyfelekhez 

 – A Dunakeszi Közüzemi Kft. hosszú évek óta részt veszt a város fejlődé-
sének elősegítésében, az utóbbi időben pedig a rendezvények lebonyolí-
tásában is aktív szerepet vállal, hogy ezzel is közelebb kerüljön fogyasztó-
ihoz, ügyfeleihez – mondja Homolya József ügyvezető igazgató. 

– A városvezetés célkitűzéseivel összhangban mi is úgy véljük, hogy 
a helyi közösség nélkül nem lenne más egy város, csak betondzsungel. 
Dunakeszi fejlődése, sikeressége csak az itt élők együttműködésével le-
hetséges. Az infrastruktúra megteremti a lehetőségét, hogy egy össz-
komfortos városban éljünk, korrekt szolgáltatásokkal. Egy-egy rendez-
vény küldetése nem kevesebb, mint hogy képes legyen közösségi talál-
kozási pontként segíteni ebben minket, itt élőket. A Dunakeszi Feszt a 
legnagyobb, mindenki számára ingyenesen látogatható sikeres esemény, 
amelyben egy egész hétvége épül a közösségépítés gondolatára. 

Az országban sok fesztivál igyekszik kiszolgálni az igényeket, mi ezt 
továbbgondolva kértük, hogy a szervezők egy kifejezetten helyieknek 
szóló, de országos színvonalú, programívű fesztiválkoncepciót dolgozza-
nak ki. Fontos szempont a városvezetés részéről az ingyenesség mellett, 
hogy a gyerekjátékok jelentős részét is ingyenesen használhatják az itt 
élő családok. 

Természetesen mindennek ára van, ugyanakkor a Feszt alig több mint 
20 milliós költségvetése a hazai piacon kifejezetten jó ár/érték arányúnak 
mondható. A pályáztatással kiválasztott profi szervező az egyik legfőbb 
garancia a színvonalas és biztonságos lebonyolításra. Ha az összehason-
lítást megnézzük, látható, hogy egyes hasonló színvonalú fesztiválok mel-
lett milyen arányosság van. 

A közösségi eseményekre fordított erőforrásaink a legjobb befektetés. 
Ez képes igazán megerősíteni a városi együttműködés rendszerét, amely 
nélkül nem lenne mód elérni nagy célokat.
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ötven plusz 
egy szál gyertya
a radnóti miklós gimnáziumban lapzártánkkal egy 

időben zajlott az intézmény fél évszázados fennállá-

sát ünneplő rendezvénysorozat. a műsoros központi 

ünnepségen, november 8-án erdész zoltán alpolgármes-

ter mondott köszöntőt. 

Bevezetőjében utalt arra, 
hogy mint egykori Rad-

nótis diák szólal meg a város-
vezetés nevében. Nagy derült-
ség közepette, szeretettel idézte 
fel diákkori emlékeit, majd ar-
ról szólt, hogy a gimnáziumtól 
életre szóló erkölcsi tartást, kö-
zösséghez tartozást kapott. Az 
eltelt 15 éves alpolgármesteri 
tevékenységére visszatekintve 
arra büszke, hogy sikerült fo-
lyamatosan jobbítani, szépíte-
ni, és ikonná tenni a városban 
a tanintézményt. Persze eb-
ben sokak munkája benne van, 
pedagógusoké, tanulóké egy-

aránt. Ünnepi beszédet Varga 
Tibor igazgató mondott.     

Az ünnepi műsor folyamán 
valamikori diákok, tanárok és 
mai tanulók gyújtottak egy-
egy szál gyertyát a "születésna-
pi" torta köré. Az ötvenegye-
dik gyertyát a gimnázium leg-
fiatalabb tanulója, Heinczinger 
Anna helyezte el, szimbolizálva 
fél évszázad történetének lezá-
rását és a folytonosságot.

(Az ünnepségsorozatról la-
punk következő számában rész-
letesen beszámolunk. A szerk.)

Katona M. István
A szerző felvételei

Erdész Zoltán alpolgármester köszöntötte 
az ünneplő gimnázium tanárait, diákjait

galmazó kereskedők, forralt bor 
várja a látogatókat. A vásár része 
egy kisszínpad is, ahol helyi fel-
lépőkkel és betlehemessel készü-
lünk. A téren egy hatalmas adven-
ti koszorút és egy több méter ma-
gas városi karácsonyfát is felállí-
tottunk, amit a helyi óvodások és 
iskolások által készített díszek öl-
töztettek karácsonyi díszbe. A ta-
valyi évhez hasonlóan idén is min-
den hétvégén ünnepi gyertyagyúj-
tást tartunk. Az adventi vásár és 
a hozzá kapcsolódó adománydo-

boz akciója mottója: „Dunakeszi-
eknek dunakesziektől”. Ez érvé-
nyesül minden mozzanatában: a 
programokban, az adományozás-
ban, a díszítésben.

Természetesen ennél sokkal több 
program van évközben, felsorol-
ni szinte lehetetlen lenne, de hogy 
néhányat említsek: városházi esték, 
bálok, nemzeti ünnepek, lecsófesz-
tiválok, kisebb közösségek találko-
zói, mint például a lakótelepi pik-
nik, amelyek mind egyre népsze-
rűbbek az itt élők körében.

– Ahhoz, hogy ilyen mennyisé-
gű és főként minőségű rendezvény 
tudjon megvalósulni évről évre a 
városban, ehhez a fáradhatatlan 
munka mellett pénzbeli erőforrás 
is szükséges…

– Nyilvánvaló, hogy ezek a ren-
dezvények pénzbe kerülnek a vá-
ros számára, hiszen az összes ren-
dezvényünk ingyenes, miközben 
olyan fellépőket hozunk ide, akik-
nek koncertjeire a jegy akár tízezer 
forint is lehet, amit sokan nem en-
gedhetnek meg maguknak.

De ezen túlmutat az a szándé-
kunk, hogy mindegyik esemé-
nyünkön igyekszünk magas szín-
vonalat nyújtani az itt élők számá-
ra. A kulturált környezet, az embe-
rek megfelelő tájékoztatása vagy a 
biztonság nem lehet spórolás tár-
gya. Természetesen ezeken a terü-
leteken is megnézzük, hogy mire 
és hogyan költjük a város pén-
zét, hiszen a városvezetés az utób-
bi években kifejezetten ésszerű és 
stabil gazdálkodást folytat, és ez 
igaz kell, hogy legyen a rendezvé-
nyekre is. A programfüzettel pél-

dául bruttó 60 forint alatt van az 
a költség, amellyel egy háztartást 
ellátunk információval a negyed-
éves programokat illetően. Mi-
vel ez gyakorlatilag két SMS ára, 
elmondhatjuk, hogy rendkívül 
költséghatékonyak tudunk lenni. 
A tisztaság érdekében a rendez-
vények egész ideje alatt ügyelünk 
a folyamatos szemétszedésre, több 
száz zsákot és számos szemétgyűj-
tő pontot biztosítunk. A hatósá-
gi előírások maximális betartása 
szintén jelentős költség. Csak az 

állandó mentős jelenlétre 400.000 
forintot költöttünk a Feszt alkal-
mával, de a biztonság kiemelten 
fontos számunkra.

Az operatív, kötelező előírások 
mellett legalább ilyen fontos szem-
pont a közösség összekovácsolá-
sa. Egy város fejlődése nem csak az 
épülő utakban, járdákban érhető 
tetten. A közösség ereje, annak ösz-
szetartása legalább annyira fontos, 
mint a fejlett infrastruktúra. A tör-
ténelmet végigtekintve is láthatjuk, 
hogy azok a nemzetek, államok tud-
tak fennmaradni és virágozni, ahol 
erős és színes kulturális, közösségi 
élet volt jellemző, gondoljunk pl. az 
ókori görögökre, rómaiakra…

Ezért mikor 2010-ben megala-
kult az új képviselő testület, ez ki-
emelt célként fogalmazódott meg. 
Azóta lépésről-lépésre kialakult az 
a „városi programnaptár”, az a kul-
turális élet, azok a közösségformá-
ló akciók, amik ma jellemzik város-
unkat. A dunakesziek, akik évek-
kel ezelőtt csak aludni jártak haza, 
ma már keresik kiadványainkat, fi-
gyelik a jól megszokott óriásplaká-
tokat, már márciusban a Dunake-
szi Feszt időpontjáról érdeklődnek, 
nehogy akkor menjenek üdülni. 
Ezek mind-mind olyan visszajel-
zések számunkra, amik arra ösztö-
nöznek bennünket, hogy még job-
ban tegyük a dolgunkat, még több 
ötletet, színt vigyünk a város életé-
be. Még sok munka áll előttünk, de 
úgy érezzük, elkezdtük felrázni az 
alvóvárost, és egy-egy ügy mentén 
is láthatjuk, hogy képes egyszerre 
mozdulni Dunakeszi lakossága.

(Pro)

Fesztivál 
megnevezése Napok száma Összköltségvetés

Veszprémfeszt 5 nap 230 millió HUF
Kalocsai 
Paprika Fesztivál 1 nap 7,5 millió HUF

Katolikus 
Társadalmi Napok 1,5 nap 30 millió HUF

VIDOR Fesztivál 9 nap 70 millió HUF
Dunakeszi Feszt 3 nap 21,7 millió HUF
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Pest megye 5. egyéni választókerület:  
nyíri márton a jobbik országgyűlési képviselő-jelöltje 
a jobbik magyarországért mozgalom az ország valamennyi választókerületéHez Hasonlóan a dunakeszit, 

gödöt, fótot, veresegyházat, erdőkertest, csömört és csomádot magában foglaló pest megye 5. egyéni választó-

kerületében is indít képviselő-jelöltet a jövő évi országgyűlési választáson. ebben a választókerületben nyíri 

márton a párt képviselője-jelöltje – jelentette be a minap tartott sajtótájékoztatón varga zoltán péter, a jobbik 

pest megyei választmányának elnökhelyettese, választókerületi kampányfőnök. 

A dunakeszi Trianon téren tartott je-
lölt bemutató sajtótájékoztatón a po-
litikus elmondta: - A településeinken 

működő szervezetek egyhangú javaslatára, a 
felsőbb testületek jóváhagyásával választóke-
rületünkben a nemzeti párt képviselő-jelöltje 
Nyíri Márton, a Jobbik Dunakeszi Alapszer-
vezetének alelnöke, Dunakeszi Város önkor-
mányzati képviselője lesz – jelentette be Varga 
Zoltán Péter. A választókerületi kampányfő-
nök kiemelte: - A Jobbik a programok mentén 
zajló, tiszta választási küzdelmet akar. 

A két diplomával rendelkező, 34 éves Nyí-
ri Márton a sajtó megjelent képviselőinek be-
mutatkozásként elmondta, hogy születése óta 
Dunakeszin él, a város egyik általános iskolá-
jában tanít. Nős, egy kilenc és egy három éves 
kislány büszke édesapja. Szólt arról is, hogy a 
1999-2006-ig terjedő időszakban aktívan ki-
vette részét a Dunakeszi-Fóti Nyári Szabad-
egyetem Alapítvány munkájából. - Több éven 
keresztül támogattuk határon túli magyar, fel-
sőoktatásba felvételiző vagy oda felvételt nyert 

fiatalokat. Igyekeztünk elmélyíteni a magyar-
magyar kapcsolatokat, valamint öregbítettük 
a Dunakeszi-Fóti "kistérség" hírnevét a Kár-

pát-medencében.” – ismertette a közösségi 
szerepvállalását Nyíri Márton, aki elmondta, 
hogy a 2006-os események hatására lépett be a 
dunakeszi Jobbikba, melyben azóta is aktívan 
dolgozik, 2008 óta a párt városi alelnöke.   

A 2010-es önkormányzati választásokon 
közel 3000 választópolgár bizalmából a Job-
bik pártlistáján mandátumot szerzett Duna-
keszi Város Képviselő-testületében, melyben 
környezetvédelmi tanácsnokként dolgozik a 
város környezetének megóvásáért.

 Nyíri Márton, a Jobbik országgyűlési kép-
viselő-jelöltjeként a választási kampányban – 
összhangban a Jobbik készülő, 2014-es prog-
ramjával - három lényeges elem képviseletét 
tarja kulcsfontosságúnak: Munkahelyterem-
tést, a devizahitel-válság megoldását, a nem-
zeti erőforrások – termőföld, a magyar víz-
kincs és az energiaszektor – védelmét.  - Prog-
ramunk alappillérei kiegészülnek a válasz-
tókerületet érintő további ügyekkel is – tette 
hozzá befejezésül Varga Zoltán Péter.

Vetési Imre

Földtulajdonosok Figyelem!
A Hunnia Gabona Kft. vállalja 

mezőgazdasági terület szántását, 
tárcsázását, kaszálását, teljes körű 

megművelését, földvizsgálat végzését.

Tel.: 06-20-330-3463, 
06-70-432-4919 

ADOMÁNYDOBOZ AKCIÓ

Az önkormányzat célja, hogy a közösségi össze-
fogás erejével minden rászoruló családhoz elér-
jünk egy-egy adománydobozzal. Tavaly indult 
útjára az adventi vásár keretében meghirdetett 
adománydoboz akció, aminek sikerét látva nem 
volt kétséges, hogy tovább folytassuk ezt a kezde-
ményezést. 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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emberközpontú város
Több 10 millió forintot költ az önkormányzat orvosi műszerekre
tavaly év elején nagy átalakulások voltak a szakorvosi rendelőintézet életében. erdész zoltán alpolgármester  

2 hónapos intézményvezetői megbízatása alatt jelentős lépéseket tett az intézmény költségtakarékos gazdál-

kodásának irányában. ennek köszönhetően több tízmillió forint értékű orvosi műszerek beszerzésére nyílt 

lehetősége a városnak. az önkormányzat egészségügyet érintő intézkedéseiről kérdeztük erdész zoltán alpol-

gármestert.

– Milyen célokat fogalmaz-
tak meg, amikor az egészség-
ügyet érintő kérdéseket vizs-
gálták?

– Ahogy az úthálózat fej-
lesztésére, a kulturális- vagy 
sportéletre, úgy a ciklus elején 
az egészségügyi szolgáltatás 
javítására is koncepciót dol-
goztunk ki. Összességében egy 
emberközpontú város kialakí-
tásán dolgozunk, amelynek el-
engedhetetlen része egy kiszá-
mítható, magas színvonalú, 
megbízható egészségügyi ellá-
tói rendszer megteremtése.

Mint a városfejlesztés más 
területein is, itt is hosszú táv-
ra gondolkodunk. Vannak 
olyan kitűzött célok, amelyek 
még előttünk állnak, de a kon-
cepció egy-egy állomása már 
megvalósult. Ilyen többek kö-
zött az ügyeleti rendszer át-
alakítása, a meglévő háziorvo-
si rendelők folyamatos felújítá-
sa, új rendelő kialakítása a Tó-
városban, vagy a méhnyakrák 
elleni védőoltás támogatása a 
6-12. osztályos leánygyerme-
kek számára.

– A Dunakeszi Polgár ta-
valy beszámolt arról, hogy a 
Dunakeszi Szakorvosi Ren-
delőintézetben jelentős át-
alakulások történtek mind az 
igazgató személyében, mind a 
gazdálkodásban… Mi a hely-
zet most az intézményben?

– 2012 elején egy jelentős 
gazdálkodási átszervezést kö-
vetően Dr. Pál Miklós vette 
át a Szakorvosi Rendelőinté-
zet irányítását, aki az önkor-
mányzat szándékával össz-
hangban célul tűzte ki, hogy 
miközben jelentős eszközbe-
szerzéssel szeretné növelni a 
betegellátás minőségét, vala-
mint megújítani a teljes infor-
matikai rendszert, a gazdálko-
dás ésszerűsítésének köszön-
hetően a működésre nem vesz 
igénybe külön önkormányzati 
támogatást. 

Egy-egy jelentősebb orvosi 
műszer vásárlása több 10 mil-
lió forint kiadást jelent, ame-
lyek régóta indokoltak egy ek-
kora lakosságszámot ellátó in-
tézetben. Mivel elkötelezettek 
voltunk abban, hogy minden 
gazdasági ésszerűsítésből (pl. 
biztosító váltás, bérleti szerző-
dések felülvizsgálata) szárma-
zó forintot az eszközállomány 
fejlesztésére fordítunk, a meg-
takarításoknak köszönhetően 
most lehetőségünk nyílt arra, 
hogy olyan korszerű műsze-
reket szerezzünk be, amelyek-
kel magas színvonalú ellátást 
tudunk biztosítani az itt élők 
számára.

– Milyen orvosi eszközökre 
költik az így felszabadult ösz-
szeget?

– Közel 50 millió forintból 
jelentős fejlesztést végzünk az 
orvosi műszerek terén. Az első 
beruházás egy új fogorvosi 
röntgen volt, amit még a nyá-
ron adtunk át az SZTK-nak. 
Idén év végén pedig 3 korsze-
rű ultrahang géppel fog gaz-
dagodni az intézet, ami óriá-
si előrelépés lesz az ellátás te-
rén. Dr. Pál Miklós igazgató 
úr szakmai véleménye alap-
ján elsősorban a diagnosztika 
területén van szükség a legna-
gyobb fejlesztésre, így egy-egy 
ultrahang kerül a kardiológiai, 
a hasi ultrahang diagnosztikai 
valamint a nőgyógyászati osz-
tályokra. 

Emellett a mai igényeknek 
megfelelően a két röntgengé-
pünk digitalizálását is szeret-
nénk elvégezni, aminek kö-
szönhetően nem kell a drága 
és környezetszennyező filme-
ket használni, hiszen a felvé-
telek megjelennek az orvosok 
monitorjain, szükség esetén 
pedig CD-n kiadhatóak. Ezek-
nek a nagy ívű fejlesztéseknek 
köszönhetően magas színvo-
nalú és gyorsabb ellátásra lesz 
lehetőség.

– A városi egészségügyi el-
látás milyen területein szá-
míthatnak még az itt élők vál-
tozásokra?

– Az önkormányzat egész-
ségügyi koncepciója nem kor-
látozódik csupán az SZTK fej-
lesztésére. A lakosság, vala-
mint az önkormányzati kép-
viselők részéről korábban több 
észrevétel érkezett, miszerint a 
lakosságszám növekedése in-
dokolttá tenné további házior-
vosi körzetek kialakítását. Pol-
gármester úrral, a Polgármes-
teri Hivatal munkatársaival, 
az érintett képviselőkkel, va-
lamint természetesen maguk-
kal a háziorvosokkal is több-
ször egyeztettünk a kérdésben, 
aminek köszönhetően sikerült 
kialakítanunk egy minden-
ki számára előnyös körzetbe-
osztást. A képviselő-testület 
már el is fogadta azt a javasla-
tot, hogy Dunakeszin a jelen-
legi 13 háziorvosi körzet mel-
lett további három háziorvosi 

körzetet alakítsunk ki. Például 
Dunakeszi-alsó önálló orvosi 
körzet lesz, ami mind a lakos-
ságszám, mind a területi elhe-
lyezkedés miatt indokolt. Ter-
mészetesen ez nem azt jelenti, 
hogy mindenkinek át kell je-
lentkeznie az új körzethatárok 
szerint. Ez inkább egy hosz-
szú távú átrendeződés, ami azt 
a célt szolgálja, hogy a lakos-
ságszámmal arányos legyen a 
háziorvosi körzetek száma, ez-
zel is csökkentve a betegek-
nek megteendő távolságot és 
a várakozási időt. Igyekszünk 
minden szolgáltatást - legyen 
az ügyintézés, egészségügyi 
ellátás, sportolási, kulturális 
lehetőség - a lakosság szem-
szögéből megvizsgálni, a lehe-
tőségekhez mérten átalakítani, 
fejleszteni, bővíteni. Itt is ez a 
célunk: egy magas színvonalú, 
emberközpontú egészségügyi 
ellátást biztosítani a dunake-
sziek számára.

(Pro)
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elhunyt dr. fűzi józsef

mindenszentekre és halottainkra emlékeztünk

váratlanul elHunyt 
az i. számú körzet 
„drága doktor úr 
ne vicceljen már 
dokikája, józsikája, jo-
cókája” dr. fűzi józsef 
családorvos. 
élt 60 évet (1953–2013).

idén egy hosszú hétvégén ünnepeltük a mindenszenteket és emlékeztünk a halottak napjára.  
a dunakeszi temetők sírjait is ellepték a koszorúk és a virágok, gyertyagyújtással emlékeztünk 
elHunyt szeretteinkre. az ünnep előtti szép őszi napokon nagyon sokan látogattak ki a temetők-
be, megszépítették a sírokat, összegyűjtötték a hulló faleveleket, hogy a jeles eseményekhez mél-
tó környezetben emlékezhessenek az elhunyt családtagokra, barátokra, rokonokra.

A hálás betegek, szeretett 
orvosuk háza és ren-
delője előtt mécsese-

ket gyújtottak ezzel emlékezve, 
hogy milyen nagyszerű ember 
és orvos volt, a szó nemes értel-
mében. 

Mindenkihez volt kedves sza-
va, tudta kihez hogyan kell szól-
nia, hogy feloldja a beteg fájdal-
mát, bánatát, bedobva egy-egy 
poént, vagy idézetet.  Képez-
te magát, hogy tudása legjavá-

val tudjon a betegek segítségére 
lenni. 2010-ben Dunakeszin az 
év az orvosának választották. 

Október 31-én rendelés köz-
ben lett rosszul, életéért a Váci 
Kórházban kollégái hosszasan 
küzdöttek, azonban nem tud-
ták megmenteni. 

Túrterebes - Erdélyben lévő 
falu szülöttje, amire nagyon 
büszke volt, hiszen Ugocsa vár-
megye kitűnt a történelemben. 
Szülőfalujában végezte általá-
nos iskoláját, majd a középisko-
lai éveit a Kölcsey Ferenc Ma-
gyar Nyelvű Gimnáziumában 
töltötte.  Általános orvosként 
végzett 1980-ban Marosvásár-
helyen, majd Avasfelsőfalun 
üzemorvosként dolgozott 10 
évet. Dunakeszire 1990. február 
1-én jött, azóta egy helyen dol-
gozott haláláig.

Szerette az irodalmat, zenét, 

történelmet, na meg a madara-
kat. Amatőr ornitológus volt, 
hűségesen támogatta és figye-
lemmel kísérte a Madárvédő 
Egyesület kitartó munkáját. 

Rajongott József Attila verse-
iért, és minden igaz emberért, 
aki nyomot hagyott az iroda-
lomban. Ő is írt „szösszenete-
ket”, de azt mondta, hogy Atti-
la már mindent megírt Istenről 
– Hazáról – Életről!   

Felesége, gyermekei mélyen 
gyászolják. A család a szeretett 
halottját hamvasztása után, a 
Szent Mihály templomban he-
lyezik örök nyugalomra. 

A dunakeszi temetőben kop-
jafát állítanak emlékére, József 
Attila idézettel.

Nagyon fog hiányozni doktor 
Úr!  Nyugodjon békében, nem 
felejtjük el!

Solymosi László 

A városi temetőben a csa-
ládtagok, rokonok mel-
lett Dunakeszi számos 

jeles polgára nyugszik, akik-
nek sírját ellepték a szeretet és 
az el nem múló tisztelet virá-
gai. Az egykor alagi sírkertben 
– távol a szülőföldjükről, hazá-
juktól - találtak örök nyugalmat 
azok a kiváló szakemberek és 
családtagjaik, akik Európa kü-
lönböző országaiból települtek 

át Alagra az 1800-as évek utolsó 
évtizedében, hogy megteremt-
sék hazánkban a lóverseny-
zést. – Örömmel láttuk, hogy 
a több évtizedes sírokat napja-
inkban is tisztességesen gon-
dozzák, ám a kihelyezett papí-
rok arra figyelmeztetnek, hogy 
újra meg kell váltani a sírhelye-
ket – mondta Száraz György, a 
Magyar Lovaregylet elnöke, aki 
gyertyagyújtással emlékezett a 

magyar lósport megalapozóira. 
– A Magyar Lovaregylet lehető-
ségeihez képest igyekszik min-
dent megtenni, hogy ezen sírok 
továbbra is fennmaradjanak, 
Alag és Dunakeszi jeles múltjá-
ra emlékeztessenek bennünket. 
Ennek érdekében a város veze-
tőivel együttműködve a közel-
jövőben cselekvési tervet dolgo-
zunk ki – hangsúlyozta Száraz 
György, az egykori neves zsoké, 
Dunakeszi ismert helytörténé-
sze, aki szerint múltunk isme-
rete és értékeink megbecsülé-
se adhat szilárd alapot napjaink 
kihívásainak sikeres megoldá-
sához…

Mindenszentek ünnepét IV. 
Gergely pápa tette egyetemessé 
844-ben, 2000 óta pedig ismét 
munkaszüneti nap hazánkban 
az üdvözült lelkek emléknap-
ja, melyet a katolikus keresz-
tény világ november 1-jén ün-
nepel. Halottak napja a szenve-
dő egyház ünnepe, melyet 998 
óta tartanak meg a következő 
napon, azaz november 2-án az 
elhunyt, de üdvösséget még el 
nem nyert, tisztítótűzben lévő 

hívekért. A hagyományok sze-
rint ilyenkor az emberek kilá-
togatnak elhunyt hozzátarto-
zóik sírjához, melyet virággal és 
koszorúval díszítenek, gyertyát 
és mécsest gyújtanak emlékük-
re. Magyarországon ez a szokás 
a 19. században terjedt el német 
katolikus hatásra.

 Akik nem tudtak Minden-
szentek és Halottak napján ki-
menni a temetőbe, azok otthon 
gyújtottak egy-egy gyertyát el-
hunyt szeretteik emlékére.

Vetési Imre
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sellei zoltán városi versmondó verseny
felnőtt versmondók jelentkezését várjuk!
a dunakeszi kölcsey ferenc városi könyvtár idén 5. alkalommal hir-
deti meg a városunk neves előadóművészéről elnevezett versmondó 
versenyt, melyre 2013. november 30-án szombaton délután 15 órakor 
kerül sor.

Mádl Antal emlékest a Kőrösi Iskolában
közösséget épített
október 24-én az idén elHunyt mádl antalra, 
a világszerte ismert irodalomtudósra, germa-
nista professzorra emlékeztek családtagjai, 
barátai, tisztelői a dunakeszi német nemzeti-
ségi önkormányzat által szervezett ünnepi es-
ten, amelynek a kőrösi  csoma sándor általá-
nos iskola adott ottHont. az est vendége volt 
schuth jános, a neue zeitung főszerkesztője.

Az emlékest megnyitója-
ként Kárpáti Zoltánné 
igazgató asszony üd-

vözölte a vendégeket. Beveze-
tő szavaiban mély rokonszenv-
vel idézte a hazai németséggel 
kapcsolatos ifjúkori tapasztala-
tait. A professzor úr életét an-
nak az értelmes létezésnek pél-
dájaként mutatta be, amelyben 
a szabadságot a felelősség terhé-
nek vállalása, a mindenkori ide-
álokért való szüntelen munkál-
kodás jellemez. 

Szavait követően köszöntő 
beszédében dr. Mervald Anna, 
a Dunakeszi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke hálá-
val emlékezett Mádl Antal 2006 
óta Dunakeszin végzett érték-
teremtő munkájára: a profesz-
szor úr 2006-ban – dr. Galántai 
Ambrussal – létrehozta a helyi 
német kisebbségi önkormány-
zatot, amely nemcsak a vá-
ros oktatási és kulturális életé-
ben jelentett színvonalbeli gaz-
dagodást, hanem közéleti vé-
leményformáló szerepe is lett.  
Mádl professzor úr mindemel-
lett folytatta azt a tevékenysé-
gét, amellyel közismertté tette 
a magyarországi németség ál-

tal közös hazánk javára terem-
tett művet. A mindig friss, újí-
tó szellemű tanár alapította a 
Dunakeszin tanító német sza-
kos pedagógusok számára a Ta-
nári - , s a tanulmányikat itt 
befejező ifjak számára a Diák 
Lenau Díjat. 

Dr. Mervald Anna szíves em-
lékezése után Schuth János fő-
szerkesztő, az egykori tanít-
vány, idézte föl a minden mes-
terséges gesztust kerülő, diák-
jaihoz mindig nyitott szívvel 
forduló, de a követelményeiből 
sosem engedő professzor alak-
ját, s méltatta a tudós szám-
talan nemzetközi kitüntetés-
sel is elismert gazdag életmű-
vét, amelyben számtalan pub-
likációja mellett fontos szerepet 
játszott oktatás – és tudomány-
szervezői, kutatói utánpótlást 
támogató munkája. Az előadás 
után a hozzászólók a Mádl An-
tal iránt tiszteletüknek és szere-
tetüknek adtak hangot. Elhang-
zott az is, amivel mindannyian 
egyetérthetünk, hogy a profesz-
szor úr hagyatéka gazdagít és 
jobbá tesz bennünket.  

Kollár Albin 
Fotó: KesziPress

A nevezés feltételei: 
a versenyre azok a Dunakeszin 
élő, (illetve itt dolgozó vagy ta-
nuló) amatőr versmondók je-
lentkezhetnek, akik betöltötték 
16. életévüket.

A jelentkezők egy szabadon vá-
lasztott, magyar költő versét 
mondhatják el a zsűri előtt.

Jelentkezési határidő: 
2013. november 22. 
péntek 18 óra.

Nevezési lap kérhető a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárban, 
(Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.) il-
letve az 1. Sz. Fiókkönyvtárban, 
(Dunakeszi, Állomás sétány 17.) 
valamint letölthető a könyvtár 
honlapjáról. /www.dkvk.hu/
A nevezési lapon kérjük meg-

adni: a jelentkező nevét, szüle-
tési évét, elérhetőségét: levele-
zési cím, telefon, e-mail, vala-
mint a választott költő nevét és 
a vers címét.

A verseny díjazása: 
I. díj Sellei Zoltán özvegyének 
díja: 30.000 Ft 
II. díj Dunakeszi Város Polgár-
mesterének díja: 25.000 Ft érté-

kű könyvvásárlási lehetőség
III. díj a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár díja: 20.000 Ft értékű 
könyvvásárlási lehetőség

A zsűri további díjakat, ill. kü-
löndíjakat is megállapíthat.

Információ, szervezés: 
Tuba Zsuzsanna könyvtáros
06-27-341-853/1 mellék
e-mail:tubazsuzsa@mail.dkvk.hu

A verseny helyszíne: 
Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár Dunakeszi, Kossuth Lajos 
u. 6.
A verseny időpontja: 
2013. november 30. szombat 
15 óra.

Várjuk a verskedvelő fiatalok, 
felnőttek jelentkezését!

RENDELETEK
• Dunakeszi Város Önkor-
mányzat Képviselő-testület-
ének 19/2013. (X.31.) önkor-
mányzati rendelete egyes 
önkormányzati rendeletei-
nek módosításáról

Gyakornoki lehetőség

A Dunakeszi Program-
iroda olyan andragógia, 
vagy kommunikáció sza-
kon tanuló hallgatók je-
lentkezését várja, akik 
szívesen töltenék szak-
mai gyakorlatukat a Du-
nakeszi Polgármesteri 
Hivatalban. 
Érdeklődni a prog-
ramiroda@dunakeszi.
hu e-mail címen és a 
20/564-17-56-os tele-
fonszámon lehet Csoma 
Attilánál.
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A fényképen kabátban a 85 éves BÉRES ERNŐ (kezében a világcsúcsplakettel). 
Mellette a 4X1500 méteres váltó világcsúcs tagjai: GARAY, BÉRES, RÓZSAVÖLGYI, IHAROS

Béres Ernő tagja volt a 60 éve világcsúcsot futó váltónak 

dunakesziről indult a világsiker felé
1953. augusztus 20-án felavatott népstadionban szeptember 23-án a 4x1500 méteres atlétaváltó világcsúcsot futott. 
az akkori váltó tagjai: garay sándor, béres ernő, rózsavölgyi istván, iharos sándor. a váltó tagjai közül már csak a 
85 éves béres ernő él, akinek sportkarrierje dunakeszin indult el a világsiker felé.

– Hogyan történt a világcsúcs-
javítás?

– A Magyar Atlétikai Szö-
vetség kitalálta, hogy a szezon 
lezárásaként kellene egy világ-
csúcs, ezt bejelentették a Nem-
zetközi Atlétikai Szövetségnek 
(IAAF). Akkori négy legjobb 
futó alkotta az 1500 méteres 
váltót. Az új csúcshoz 3.56-os 
1500-akat kellett futni, már az 
első váltásnál látszott meglesz 
a rekord, ehhez nagy segítsé-
get adott a 80 ezer lelkes kö-
zönség.

– Mit kaptatok a világcsúcs-
ért?

– Akkoriban anyagi elisme-
rés nem járt a csúcsért. Iglói 
Mihály világhírű edző ki-
mondta: futásért nem jár pénz. 
Később volt, amikor egy kiló 
csokit adtak itthon egy rekor-
dért. A világcsúcsért megkap-
tam az emlékplakettet, erre 
ma is büszke vagyok.

– Dunakeszin éltél, itt dol-
goztak szüleid Járműjavító-
ban, innen indult el pályafu-
tásod.

– Igen 1942-ben kezdtem el 
futni Dunakeszin. Labdarú-
góként indultam, de egy bo-
katörés után szüleim eltiltot-
tak a labdarúgástól. Keszthe-
lyi János egykori hosszútáv-
futó elhívott atlétának és így 
lettem a dunakeszi atlétikai 
szakosztály tagja. Dunake-
sziről Alag, Fót felé futottam 
8-12 km-t, földutakon és szán-
tásokon, vissza is kellett jönni, 
így a megtett út egy nap elér-
te a 16-24 kilométert is. Test-
nevelési Főiskolára kerültem, 
együtt készültem Igló csapa-
tával, Iharosékkal. Tanári pá-
lyát nem akartam feladni, is-
kola mellett, nagyobb meg-
terhelésű edzéseket nem tud-
tam vállalni. Így is az 1951-es 
évem volt a legeredményesebb, 
verhetetlen voltam, itthon egy 
magyar versenyző sem tudott 
legyőzni.

–1952, a Helsinkiben rende-
zett olimpia életed nagy ese-
ménye?

– Igen, 5000 méteren kel-
lett versenyeznem, emlék-
szem Kutas István - akkori-
ban ő volt a magyar sport el-
sőszámú irányítója, vezetője 
- kimondta nekem 5000 mé-
teren kell indulni. Elképzelés 
jó volt, de nem tudtam megva-
lósítani, nem tudtam mit kez-
deni a lüktető tempóval, és a 
döntőben a 7. helyen futottam 
be, a cseh Zatopek nyerte meg 
az olimpiát. Úgy érzem, 1500 
méteren nagyobb esélyem lett 
volna.

– 1956-ban, Melbourne-i 
olimpia miért nem sikerült?

– Szerettem volna indulni, 
de színt időhöz kötötték, ak-
kor 5000 méteren 14.20 kel-
lett volna futnom. Felkészül-
tem, elindultam és jól áll-
tam a részidőkkel és ekkor táv 
közben elszakadt az Achilles-

ínam. Reccsenését még a le-
látón is lehetett hallani – me-
sélte feleségem, aki egykoron 
szintén atletizált magas szin-
ten. A versenyzést 1959-ben 
fejeztem be. Kertészeti Egye-
tem és az Egészségügyi Főis-
kola tanáraként dolgoztam és 
edzősködtem.  

– Hogyan telnek napjaid?
– Azóta sem szakadtam el 

a futástól, létem a mozgás. Az 
atlétika pályától 71 éve nem 
tudok elszakadni, verseny-
bíróként ma is rendszeresen 
közreműködök. Családom, fe-
leségem és lányaim, unokáim 

sokszor féltenek. Órákat fu-
tok, gyalogolok, úszok. A 80. 
éves születésnapomra, szoba-
kerékpárt kaptam. Leggyak-
rabban Hármashatár-hegyen, 
Margitszigeten rovom le a ki-
lométereket. Kilométereimet 
ma is gondosan feljegyzem, 
edzésnaplóimat elteszem, így 
jött ki, hogy számításaim sze-
rint 350 ezer kilométer futot-
tam már le ez idáig.

– Kedves Ernő, további jó 
egészséget és örömet kívá-
nunk!

Solymosi László

Látogassa honlapunkat is:
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„Nem tudnék máshol élni” „Ahol a lelkünkkel is törődnek”

– Noha nem itt született, az élete 
legnagyobb részét Dunakeszin töl-
tötte. Emlékszik még a 61 évvel ez-
előtti költözésre?

– Hát azokat a napokat vélhetően 
életem utolsó percéig sem fogom el-
felejteni. 1952 írtunk, amikor édes-
apám egy itt élő ügyvéddel meg-
egyezett, hogy a pesti, háromszo-
bás, telefonos lakásunkat elcseréli a 
Dunakeszin található kertes házért. 
Az ügyvéd azonban addig ravaszko-
dott, amíg végül csak a lakást kap-
tuk meg a házból. Ráadásul a kedves 
jogász egy héttel később írt egy leve-
let a helyi tanácshoz, és a magyar ál-
lamnak köszönetet mondva a buda-
pesti lakásért, felajánlotta az akkor 
már általunk lakott házat óvodának 
a város részére. Tíz éven keresztül 
zajló pereskedés lett belőle.

– Döbbenetes, hogy ezek után 
ennyi éve a település lakója…

– Miért lenne döbbenetes? Na-
gyon szeretek itt élni, nem laknék 
sehol máshol. Egy ügyvéd ravasz-
kodása miatt nem haragudhattam 
arra a városra, amely azóta is szám-
talan élményt biztosított a számom-
ra. Most a negyedik lakásomban 
élek, de nekem ez a lakótelepi lakás 
tökéletes otthon.

– Nyugodtak a nyugdíjas évei?
– Abszolút aktív vagyok, még 

most is, 68 éves koromban is dolgo-
zom. Ráadásul imádok kerékpároz-
ni, éppen ezért nagyon örültem an-
nak, hogy a városban egyre több lett 
a bicikliút. Szívesen kirándulok, il-
letve nyáron imádok úszni a Duná-

ban. Tényleg ilyen egy nyugodt idős 
asszony?

– Tény, nem egészen. Mivel la-
kótelepen él, nem fél délutánon-
ként vagy már a sötétben hazajön-
ni, mondjuk éppen egy kellemes 
kerékpározásból?

– Nem, mert a közbiztonság-
ra sem lehet egy rossz szavam sem. 
Ebből a szempontból is az egyik le-
hető legjobb választás Dunakeszi. 
Meg persze a rengeteg fejlődés mi-
att is. De nemcsak a város, hanem a 
közvetlen környezetem is csodála-
tos. Nagyon szépen felújították pél-
dául a Jézus Szíve templomot és kör-
nyékét, így még jobb az emberi lé-
leknek, ha egy misére vagy imára 
betér oda.

– Ha azt mondja, hogy állan-
dó résztvevője a különböző prog-
ramoknak…

– Természetesen, hiszen a kor-
osztályom igencsak ki van szolgálva 
jobbnál jobb rendezvényekkel. Hal-
lomásból tudom, hogy a nyugdíjas 
klub tagjai nagyon elégedettek, és 
én sem panaszkodom, de…

– De?
– De például egy mozi nem len-

ne rossz Dunakeszin. Nagyon re-
ménykedem abban, hogy egy sport-
centrum – uszodával – és egy mű-
velődési központ még az életemben 
megvalósulhat a városban. Utóbbi-
ban színi előadásokat és kiállításo-
kat rendeznének. Felélesztve a régi 
kulturális életet, igaz, modern vál-
tozatban.

- molnár -

– Ha jól hallottam Önről, nagyon 
kötődik a Dunához, hisz Dunaúj-
városban született és egészen ad-
dig ott élt, amíg Dunakeszire nem 
költözött a feleségéhez…

– Erre az összefüggésre még 
sosem gondoltam, ugyanis en-
gem ide nem a Duna, hanem sok-
kal inkább életem párja, a felesé-
gem vonzott. Ő már 2000 óta a 
városban élt, így amikor össze-
házasodtunk, úgy döntöttünk, 
Dunakeszin folytatjuk, vagy in-
kább kezdjük meg közös életün-
ket. Ennek már nyolc éve. De az 
tény, a feleségem után ebbe a gyö-
nyörű városba is beleszerettem.

– Azóta már nagycsaládosként 
éli itt a mindennapjait. Itt is dol-
gozik a településen?

– Műszaki menedzserként dol-
gozom a fővárosban, amelynek 
közelsége lehetővé teszi a szá-
momra, hogy kerékpárral járjak 
be dolgozni.

– Netán az utóbbi időszakban 
megszaporodó kerékpár-utakhoz 
is van köze?

– Maximum annyi, hogy nagy 
örömmel használom őket. Fan-
tasztikus kezdeményezés volt a 
városvezetéstől ezeknek a megépí-
tése, kijelölése. Nem véletlen, hogy 
a település lakói közül egyre töb-
ben bicikliznek.

– Csak ez az egyetlen dolog az, 
ami Dunakeszin fejlődött az el-
múlt időszakban?

– Nem, mert az egész város szin-
te kivirult, gyönyörű lett. Ha már 
a közlekedésnél tartunk, a helyi 
járatok újraindításával az idősebb 

korosztály is sokkal könnyebben 
tud eljutni a város egyik pontjától 
a másikig. De nemcsak ebben van 
fejlődés. A közösségi terek, a prog-
ramok színvonala is nagyon jó 
irányt vett, és szinte valamennyi a 
család egybetartozását, közös idő-
töltését segíti elő. Öröm részt ven-
ni például a sokszínű programo-
kon, ilyenek például a gyermekna-
pi rendezvények. Számomra az is 
nagy pozitívum, hogy a város sok 
sportolási lehetőséget kínál, sőt, a 
futsalmeccsekre való kijárás már-
már családi programmá vált.

– Dunakeszin a rendezvények 
mellett a hit is nagy összetartó erő 
a közösségekben…

– Ez így van, és ez engem nagy 
örömmel tölt el, hiszen itt a lel-
künkkel is törődnek. A mi csalá-
dunk a Szent Imre templomhoz 
és az ott kialakult közösséghez 
kötődik. Sokan vagyunk a fiatal 
korosztályból, és a gyermekeink-
kel együtt számos közös progra-
mot szervezünk. Nagyon jó a vi-
szony köztünk. A két idősebb 
gyermekünk már iskolás, a legki-
sebb mindenképpen az egyház ál-
tal felépített és üzemeltetett óvo-
dába fog járni.

– Ami egy ifjú házaspárnak és 
egy kisbabának elég volt otthon-
ként nyolc éve, az mára, három 
gyerek mellett nem lett kicsi?

– De igen, mára kinőttük a la-
kóparki lakásunkat. December 
elején költözünk új otthonunkba, 
és a szent Karácsony Ünnepét már 
ott töltjük majd.

- molnár -

61 év – egy egész ember-
öltő. Wéber ágnes éppen 
ennyi ideje él dunakeszin. 
már a negyedik ottHoná-
ban él a ma is igen aktív 
nyugdíjas. kerékpározik, 
úszik a dunában, vala-
mint a lehető legtöbb 
rendezvényen részt vesz. 
abban reménykedik, Hogy 
a város két modern cent-
rummal gazdagabb lesz 
rövidesen: egy művelődési 
és egy sportcentrummal.

amikor nyolc ével ezelőtt dunakeszire költözött a feleségével 
és pár hónapos gyermekével, még nem gondolta, hogy ennyire 
sok barátra lelHet. ám azóta a Hit nagyon sok Hasonló gon-
dolkodású fiatallal, illetve velük egykorú családdal hozta őt 
össze. éppen költözés alatt áll, hiszen ahogy az immár három-
gyermekes izsák gábor mondta, kinőtték eddigi lakásukat.
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Beszélgetés Farkas Pállal, a zeneiskola új igazgatójával

hagyományokra építve továbblépni
mint az köztudott, városunk jeles intézményében, a farkas ferenc művészeti iskolában igazgatóváltás történt. 

több mint két évtizedes sikeres vezetői pályafutása után dr. ruszinkóné czermann cecília nem kívánta újból meg-

pályázni az intézmény vezetését. az igazgatói feladatokat, eredményes pályázata nyomán, szeptembertől farkas 

pál zenepedagógus, a váci bartók béla zeneiskola volt igazgatója, a váci szimfonikus zenekar karmestere vette át, 

akivel a zeneiskola további működéséről valamint a város művészeti életével kapcsolatos terveiről beszélgetünk.    

– Elöljáróban kérem, mutat-
kozzon be olvasóinknak.

– Vácott születtem. Tanul-
mányaim befejezése után a 
váci Bartók Béla Zeneiskolá-
ban hegedűtanárként tanítot-
tam. Mellette a Váci Zenemű-
vészeti Szakközépiskola tanára 
és szimfonikus zenekarának ve-
zetője voltam. 1988-tól a Gödöl-
lői Kamarazenekart vezettem, 
majd 1994-ig a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar alapítójaként 
és vezető karmestereként tevé-
kenykedtem. A Váci Szimfoni-
kus Zenekarnak 1994-től va-
gyok a vezetője és karmestere. 
2006-tól 2013-ig a Váci Bartók 
Béla Zeneiskola igazgatójaként 
dolgoztam.

– Milyen elgondolásokkal 
pályázott?

– A művészettel foglalkozó 
ember élete akkor teljes, ha új 
kihívások inspirálják, ha sza-
kadatlan alkotóvágya betelje-
sülhet, ha folyamatosan izgal-
mas szakmai feladatok elé néz-
het. Tanárként, intézményve-
zetőként, a zenei-kulturális élet 
egyik szervezőjeként és mű-
vészemberként jelentősen hoz-
zájárulhattam a város kultu-
rális életének fellendítéséhez. 

Úgy érzem, nekem is szerepem 
van abban, hogy Vác elnyerte a 
Magyar Kultúra Városa címet. 
Dunakeszin is szeretném kama-
toztatni a több évtizedes tanári 
és művészi pályámon felhalmo-
zódott tapasztalataimat. Elis-
meréssel figyelem a város rend-
kívül dinamikus növekedését, a 
kulturális élet fejlődését, az in-
tézményrendszer fejlesztésére 
irányuló városvezetői és tanke-
rületi törekvéseket. Ismerem a 
város zenei kultúráját és igyek-
szem alaposabban megismer-
ni az itteni színjátszás és kép-
zőművészet értékeit. Tudomá-
som volt arról, hogy nagyon jó 
a művészeti iskola, amely több 
művészeti ágat fog össze. Bízom 
abban, hogy az intézményben 
folyó értékes munka minőségét 
meg tudom őrizni és azokat a 
területeket, amelyek fejleszthe-
tőek, kollégáimmal együtt to-
vább gazdagíthatjuk.

– Lehet-e, tud-e és akar-e a  
meglévő értékek mellett újdon-
ságokat is behozni a zeneisko-
la életébe?

– Törekszem rá. Nemcsak 
azért, mert egy intézményve-
zetőnek ez a dolga. Dunakeszi, 
belső és külső adottságai miatt, 

rendkívül jó lehetőségekkel ren-
delkezik, amelyeket szeretnék ki-
aknázni. Az eltelt két hónap alatt 
tájékozódtam, ismerkedtem, ter-
veztem és elindítottam olyan fo-
lyamatokat, amelyek a közös 
munkát előbbre viszik. A kollé-
gákkal a hagyományokra épít-
ve szeretnénk továbblépni. Ke-
ressük a közös célokat, amikkel 
még vonzóbbá, érdekesebbé tud-
juk tenni az intézmény életét, a 
város zenei kultúráját. Elindítot-
tam egy sorozatot "Találkozások 
világjáró művészekkel" címmel, 
amelynek lényege, hogy nemzet-
közileg is ismert személyiségek 
havonta egy alkalommal eljön-
nek koncertezni a művészeti is-
kolába, ahol a végén kötetlen for-
mában beszélgetni is tudunk ve-
lük. A VOKE József Attila Műve-

lődési Központban szimfonikus 
zenekari hangversenysoroza-
tot tervezek, együttműködve az 
igazgató úrral. Az első koncertre 
november 8-án került sor, majd 
január 10-én, hagyományterem-
tő szándékkal Újévi koncertet 
szervezünk. A közeljövőben is-
meretterjesztő ifjúsági hang-
versenyeket is tervezek. A tava-
szi programokat csokorba kötve, 
fesztiválként szeretnénk ajánlani 

és szervezzük a megyei Fúvósze-
nekari Fesztivált is. A már ered-
ményeket elért Ifjúsági Szimfo-
nikus Zenekart tovább kíván-
juk fejleszteni. Egy bázist szeret-
nék létrehozni, ami idevonzza a 
művészetet és a művészeket. A 
jelenlegi intézmény méretei nem 
túl nagyok, ám a város vezeté-
se tervbe vette az új, többfunkci-
ós művészeti iskola megépítését, 
amely hatalmas perspektívát je-
lentene a város zenei és kulturá-
lis életében.

– Hogyan alakul a kapcsola-
ta a városvezetéssel?

– A kapcsolat konstruk-
tív és ígéretes. Máris elkezdőd-
tek a művészeti iskola jelenlegi 
épületének felújítási munkála-
tai és tervezés alatt áll az új in-

tézményközpont létrehozása. 
Közös a cél: gazdagítani a ze-
nei-kulturális életet, fejleszteni, 
létrehozni azokat a kulturális 
színtereket, igényes szórakozási 
lehetőségeket, amelyek itt tart-
ják a dunakeszi polgárokat, és 
amelyek révén még inkább sa-
játjuknak érzik ezt a szerethe-
tő várost. 

Katona M. István
A szerző felvételei

A Találkozások koncerten fellépett Szenthelyi Miklós 
Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész, Onczay Csaba Kossuth-díjas 

gordonkaművész és Kiss Gyula Liszt-díjas zongoraművész
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V O K E  J ó z s e f  A t t i l a 
M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t 

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

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

2013. NOVEMBER-dECEMBERI pROGRAM AJáNLÓJA:

VOKE József Attila Művelődési Központ

November 16. szombat 15 óra
Uray György Színház:

„Hoppláda” – gyermekelőadás 
6-14 éves korosztály számára.

Belépő: 1.000.-Ft

November 16. szombat 17 óra
Kubó Éva textilművész

„Struktúrák” c. kiállításának 
megnyitója

November 20. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klub:

Erzsébet-Katalin napi 
hagyományos bál. Műsor, vacsora, 

tánc.

November 22. péntek 18 óra
CSE’ MESE

Magyar Nyelvű „Kisvakond” 
mesejáték eredeti csehországi 

bábokkal.
A brit Master of Puppets Theatre 

előadása.
Jegyár: elővételben a helyszínen 

950.-Ft
Az előadás napján 1.250.-Ft

November 25. hétfő 19 óra
Centrál Színház: És Rómeó és Júlia
Játsszák: Nagy-Kálózy Eszter és 

Rudolf Péter
Belépő: 2.500.-Ft

November 30. szombat 
9-13 óra
Bababörze

November 30. szombat 18 óra
Adventi koncert

A Dunakeszi Koncertfúvósok és a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola 

közös koncertje
Belépő: 500.-Ft

December 4. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

„Fonóban” – Egyéni és közös 
éneklés, játék.

December 5. csütörtök 
11-18 óra

Városi véradás

December 7. szombat 19 óra
A KÁRPÁTIA Zenekar koncertje

Elővételi jegyár: 2.500.-Ft
Aznap a helyszínen: 2.800.-Ft

December 8. vasárnap 11 óra
Városi Mikulás Ünnepség

December 12. csütörtök 
10-14 óra

Önkéntes véradás a Bombardier 
MÁV Kft. dolgozóinak részére

December 13. péntek 18 óra
Városi Karácsonyi Hangverseny

December 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Karácsonyi ünnepség a klubban.

December 20. péntek 19 óra
TANKCSAPDA 

„Roockmafia Debrecen” koncert
Elővételi jegyár: 2.990.-Ft

SAKK

A 2013-2014. évi Pest megyei 
Szuper bajnokságában, a Kini-
zsi sakkcsapata győzelemmel 
rajtolt:

Dunakeszi K – Szentendre 
6-4 (győz: Pintér, Szabó, Kollár, 
Szalacsy, Horváth, döntetlen: Al 
Raheem, Nádasdi)

Őszi hazai mérkőzés: novem-
ber 10. Dunakeszi K-Erdőkertes

A 2013-2014. évi Pest megyei 
I. osztályban szerepel Alagi DSK 
sakkcsapata:

Alagi DSK – Göd 2- 8 (döntet-
len: Solymosi, Lapis, ifj. Dióssi, 
Bernát P.)

Őszi hazai mérkőzés: novem-
ber 10. Alagi DSK-Szigetbecse

A 35. Pest megyei Országos 
Nyílt Országos Sakkverseny első 
fordulójában, a II. korcsoport-
ban, 10. Kovács Tamás, a III. kor-
csoportban 2. Kovács Dániel.

SolymoSi láSzló

Pest megyei csapatbajnokság, Szuper csoport:
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 „a művészet lemossa a lélekről a mindennapok 
porát.”- pablo picasso gondolatát idézve nyitotta 
meg a dunart képzőművészeti egyesület alkotókö-
zösségének kiállítását a józsef attila művelődési 
központban ceglédi gabriella az intézmény főmun-
katársa. a tárlaton a zene, a festő- és fotóművé-
szet kiváló művelőinek alkotásai egy csodálatos 
világba repítették az műértő közönséget. 

„LÉPÉSEK” 
– DunArt tárlat 

Begidsán Péter, a Du-
nakeszi Fúvószenekar 
tagja magával ragadó 
trombitajátéka után 

Peti Sándor, a DunArt Képző-
művészeti Egyesület elnöke kö-
szöntötte a művészet szerető és 
pártoló szépszámú közönsé-
get. Külön szeretettel üdvözöl-
te a város jegyzőjét, dr. Mol-
nár Györgyöt és Csoma Atti-
lát, a kiállításnak helyet adó Jó-
zsef Attila Művelődési Központ 
igazgatóját. 

Ceglédi Gabriella megnyitó 
beszédében elismeréssel szólt 
az egyesület tevékenységéről, 

melynek egyik nagy értéke a 
művelődési központban meg-
nyíló tárlaton látható alkotá-
sok. 

„LÉPÉSEK” - A tárlat címé-
re utalva felidézte azt az utat, 
melyet végigjárva az egyesület 
mára elismert művészeti kö-
zösségé vált Dunakeszi kultu-
rális életében. Felelevenítette 
az egyesület életében kiemel-
kedő jelentőséggel bíró önkor-
mányzati döntést, melynek kö-
szönhetően ez év júliusában 
megnyílhatott a DunArt Galé-

ria a Fő úton az egykori Hely-
történeti Gyűjtemény helyén.

Ceglédi Gabriella „lépésről-
lépésre” bemutatta azt az utat, 
melynek kiindulópontja 2010 
decembere volt, amikor a mű-
velődési központ falai között 
húsz, zömében dunakeszi al-
kotó úgy döntött, hogy egye-
sületté szerveződik. „A cél egy 
olyan alkotóközösség létreho-
zása volt, amely szakmailag 
színvonalas és elismert tevé-
kenységével járul hozzá Duna-
keszi kulturális fejlődéséhez” 
– hallhattuk. S az elhatározást 
hamarosan tett követte, hiszen 

2011 tavaszán hivatalosan is 
megalakult a DunArt, melynek 
tagjai igyekeznek minél több 
városban bemutatkozni. „De 
számukra mindig kiemelt je-
lentséggel bír Dunakeszi, ahol 
itt a József Attila Művelődé-
si Központban és a Dunake-
szi Feszt rendezvényein folya-
matosan jelen vannak alkotá-
saikkal” – fogalmazott Ceglé-
di Gabriella, aki a „LÉPÉSEK” 
című kiállítás valamennyi al-
kotóját és a tárlaton látható mű-
vet bemutatta a közönségnek, 
amely sokszínűen reprezentál-
ja az egyesület tagjainak tehet-
ségét, alkotói gazdagságát.  

Pablo Picasso fentebb idé-
zett gondolatára utalva nyitot-
ta meg a tárlatot Ceglédi Gabri-
ella: - Bízom benne, hogy Önök 
ma este ugyanezt a megtisztu-
lást érzik majd, ha megtekin-
tik a kiállítást, melyet ezen-
nel megnyitok – hangzott a fel-
emelő mondat. 

A DunArt kiállításon Chiba 
Miklós, Czinege István, Dér 
Győző, Dusza Tibor, Gáspár 
Imre, Gulyás Aranka Erzsébet, 
Halász Géza, Kiss Eszter, Koó 
Éva, Kubó Éva, Magát Tamás, 

Mucsi Erika, Nádor Géza, Pa-
lásti Renáta, Patyus Ferenc, 
Peti Sándor, Péter Nándor, 
Tuzson-Berczeli Péter, Vincze 
József alkotásait tekintheti meg 
a közönség. 

V. I.
 Fotó: KesziPress
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szerintem a művészet elsődlegesen öncélú, az egyén belső vágya kifejezni önmagát és a körülötte 
zajló világot. már az anyanyelv tanulása közben rájöttem, Hogy könnyebben megértetem magam, Ha 
zsírkréta van a kezemben, életem első szakaszában ez adta a legnagyobb sikerélményt, rajzoltam 
hát mindenhol és mindenkinek. idővel ez segített megismerni saját világom és azt, amelyik körül vesz, 
megtalálni a legmegfelelőbb kifejező eszközt, mellyel átadhatom másoknak is azt és teremteni ma-
gamból és világunkból egy új képi kifejezésmódot. 

palásti renáta festőművész önvallomása

Jelenleg a mediterrán témák új 
utat nyitottak művészetem-

ben, az erős színhatások, fényha-
tások, a gyors színváltások, pilla-
natnyi megjelenítése a mozgást 
megpróbálja szoborba dermesz-
teni egy festményen úgy, hogy 
dinamikus vibrációja jelen ma-
radhasson a nézelődő előtt is. A 
jövőről, terveimről csak annyit, 
hogy boldog ember vagyok, mert 
a művészet és az alkotás mellett 
tehettem le a voksom egy életre. 
Persze voltak útvesztők és pár-
szor megkérdőjeleződött kör-
nyezetemben, hogy hagyják-e, de 
ezek is csak erősítették bennem 
az elhivatottságom. 

A közönség szerepe nálunk is 
olyannyira fontos, mint a színé-
szetben. Egy darab bemutatá-
sa során a befogadó oldal dönt-
heti el a mű létjogosultságát, 
hogy hatással van-e a nézőtéren 
ülőkre, legyen ez akár egy köny-
nyed vígjáték vagy drámai mű. 
A festmény is hasonló érzéseket 
kell, hogy keltsen, hogy ne csak a 
vásznon maradjon nyoma. Tehát 
értő és befogadó közönség nél-
kül, a műalkotás csak egy tárgy 
lehet a széfbe zárva, míg egy so-
kak által megtekinthető falon, 
közvetítheti a művész mondani-
valóját közvetlen környezetéről 
és közös világunkról.

Ma már nem galériákban né-
zelődnek az érdeklődők, hanem 
szívesen lesnek bele a mű szüle-
tésének pillanataiba. Így még na-
gyobb a szerelem, többlet élmé-

nyekhez juthatnak, az alkotás 
részeseivé válnak. Ezek a helyek 
azok a művésztelepek, melyeket 
a szponzorok támogatnak. Éven-
te megrendezésre kerülő alkotó-
táborokba hívnak meg festőket, 
szobrászokat, fotóművészeket, 
hogy az együtt eltöltött idő alatt 
kicserélhessék tapasztalataikat, 
inspiráló beszélgetésekkel új uta-
kat nyissanak egyedi technikák 
megismerésével és új összefüg-
gések megvitatásával. Itt kortár-
saim inspirálnak és az a légkör, 
amit a szponzoroknak és a meg-
hívó városoknak köszönhetünk.

A festészeten kívül a fotózás 
a másik nagy szerelmem, hiszen 
munkásságomban is a pillanat 
varázsát, erejét, egyediségét aka-
rom megmutatni mindazoknak, 
akik egyébként kimaradnának 
belőle.

Szavakkal leírhatatlan, meny-
nyire megérintett Cipő halála, 
hiszen együtt dolgoztunk egy 
szegedi iskola gyermekeiért egy 
jótékonysági koncerten és kiállí-
táson. Az, hogy megismerhettem 
munkásságukat a színfalak mö-
gött is, és az óriási élmény, amit 
nekünk nyújtottak festőknek, 

amikor egy közös cél érdekében 
létrejöhetett a művészetek egy 
olyan komplexuma, ami a befo-
gadóban szinte extázis közeli él-
ményt produkál.

A tanácsaim kezdő művészek-
nek, hogy tanuljanak, tapasztal-
janak minél többet és többfélét. 
A művészi lét hasonló kapocs az 
égiekhez, mint múltunk táltosai, 
varázslói, gyógyítói. Lelkünknek 
és testünknek van szüksége rá-
juk, hogy megoldásokat mutas-
sanak nekünk a hétköznapok vi-
haraiban.

www.palastirenata.hu
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Borok és más finomságok

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

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok

Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Egyedi ajándékcsomagok készítését vállaljuk!

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

www.bormania.hu

A Márton-nap  
története
a legenda szerint szent márton a római birodalom pannó-
nia tartományának savaria nevű városában (mai szombat-
hely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római 
tribunus (elöljáró) fiaként. a római császár katonájaként 
szolgáló márton a franciaországi amiens városában egy 
hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nél-
külöző koldusnak. aznap éjszaka álmában megjelent jézus 
a koldus alakjában. innentől kezdve nem a hadsereget, ha-
nem istent szolgálta, megkeresztelkedett. 

Misszionáriusként sok 
jót cselekedett. Jósá-
gáról még életében 

legendák keringtek, püspök-
ké akarták szentelni. A monda 
szerint mikor ennek hírét vet-
te, az érte jövő küldöttek elől 
nagy alázatosságában a ludak 
óljába bújt. A szárnyasok azon-

ban gágogásukkal, szárnyuk 
verdesésével óriási zajt csaptak, 
így elárulva Márton rejtekhely-
ét. Mártont 371-ben püspök-
ké szentelték és haláláig, 398-
ig Tours-ban segítette a rászo-
rulókat.

Szent Márton kultusza Pan-
nónia területén már a honfog-
lalás előtt is virágzott. Szent Ist-
ván tisztelete jeléül a zászlaira a 

hadvezér Márton képét festet-
te. A hagyomány szerint a szent 
egy álomban sietett a király és 
az ország védelmére. Így Szent 
Márton Szűz Mária után az or-
szág patrónusa lett. A pannon-
halmi bencés apátság is Márton 
tiszteletére épült azon a helyen 
(Savaria Sicca), ahol az egyik 

hagyomány szerint a szent szü-
letett. A legújabb kutatások vi-
szont minden kétséget kizá-
róan bizonyítják, hogy Már-
ton szülővárosa Savaria, vagyis 
Szombathely.

Egy másik változat szerint ez 
a hagyomány a római időkre 
nyúlik vissza. November 11-e a 
naptárban ősidők óta a téli év-
negyed kezdő napja: megkós-
tolták az újbort és az új termés is 
kitartott bőven, így nagy eszem-
iszomot tartottak, hogy jövő-
re is jó termés legyen minden-
hol. A rómaiak Aesculapiust, az 
orvos istent ünnepelték ilyen-
kor, s ludat öltek, amely a had-
isten, Mars szent madara volt. 
(A madarak gágogásukkal egy-
szer megmentették Rómát a 
gallok éjszakai orv rajtaütésé-
től.) A keresztény naptárban is 
ez alapján kapott helyet: a lúd 
római neve “avis Martis” (Mars 
isten madara); régi szófejtéssel 
„Márton madara”-ként ünne-

pelték, így nem kellett eltérni 
a lúdlakomák évnegyedkezdő 
római szokásától. A reformáci-
ónak korában is folytatódott a 
hagyomány: a protestánsok Lu-
ther Márton neve napján emel-
gették a poharaikat ilyenkor.

A Márton-napi liba-lakomá-
ról szóló első írásos beszámoló 
1171-ből származik. Akkoriban 
ez inkább azzal volt kapcsolat-
ba hozható, hogy Szent Márton 
napja jelentette a paraszti év vé-
gét. A népszokás szerint ilyen-
kor zárták le az éves gazdasági 

munkákat, kezdetét vette a ter-
mészet téli pihenő időszaka. A 
cselédek ilyenkor kapták meg 
évi bérüket és hozzá ráadás-
ként egy libát, mert a szárnya-
sok nyáron felduzzadt hadát a 
tél beállta előtt meg kellett ti-
zedelni. E napon kóstolták meg 
az újbort és vágtak le először 
tömött libákat. Ám e szokás 
gyökerei is mélyebbre, az ara-
tási időszak végén álló pogány 
állatvágási ünnepekre nyúlnak 
vissza, amelyeket a keresztény-
ség így vett át.
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Román Istvánné, Batta Beatrix és dickmann Lászlóné 
az aktuális akciót egyeztetik

Batta Beatrix érdeklődő vásárlóval a LEd lámpáknál

ez év tavaszán már bemutattuk az eglo 2-es főút melletti mintaboltját és bemutatótermét, amely idén ünnepelte 
megnyitásának Huszadik évfordulóját. a figyelmes szemlélő észrevehette, hogy az üzlet folyamatosan megújul 
és alkalmazkodva a vevőkhöz, megfelelve a piaci igényeknek időről időre meglepi az ide betérő nézelődőt, vá-
sárlót. az épületen elhelyezett hirdetések és a parkolóban álló óriásplakátok előre sejtetik, hogy itt történik 
valami, ide érdemes bejönni. 

JOY KUpONNAL LáMpáT, 
avagy itt mindig történik valami
Exkluzív bemutatóterem, kulturált kiszolgálással, szaktanácsadással az EGLO-nál

A LED technológia roha-
mos fejlődésének köszön-
hetően több mint 300 féle 

egyedi, esztétikus kivitelezésű, mo-
dern világítótest került bemutatás-
ra az idén júliusban átrendezett, 
megújult üzletben. Annak ellenére, 
hogy a LED általánosságban még 
drága, a legkülönbözőbb ízlésnek 
és pénztárcának megfelelő jó mi-
nőségű, korszerű, energiatakaré-
kos lámpák kaphatók.

– A miénk talán a legnagyobb 
világítástechnikai bemutatóterem 
– erősíti meg Dickmann Lászlóné 
Sipos Zsuzsanna, aki húsz éve dol-
gozik itt, és tíz éve a bemutatóte-
rem vezetőjeként tevékenykedik. 
– A termékek kilencvenöt százalé-
ka megtekinthető, s e mellett ka-
talógusból is lehet választani. Mi-
vel a világítástechnikában vezető, 
nagy cég vagyunk, a világon min-
denütt van képviseletünk, a színvo-
nalból nem engedhetünk. Mindig 
meglepjük a vásárlóközönségün-
ket valami különlegessel, mindig 
kínálunk valami újat. Év végi akci-
ónk például a vásárlók körében oly 
népszerű JOY újságban megjelenő 
kupon akcióban veszünk részt 20% 
kedvezményt biztosítva a fogyasz-
tóknak. 

A bemutatóterem vezetője nem 
kis szakmai büszkeséggel mondja, 

hogy aki itt dolgozik, mindig meg-
újul, igyekszik megfelelni az EGLO 
által támasztott magas  szakmai 
követelményeknek. Napjaink egyik 
slágere az új technológiájú LED-
fényforrás, ami  világszerte egyre 
nagyobb teret nyer.

– Egyre inkább követelmény az 
energiatakarékosság, így mi is ezt 
a választást kínáljuk a fogyasztók-
nak– folytatja Dickmann Lászlóné 
Sipos Zsuzsanna. – A LED-világítás 

nem olcsó, de olyan hosszú távú 
beruházás, ami idővel kifizetődik. 
Vannak, akik még ragaszkodnának 
a hagyományos fényforráshoz, de 
ők is rájönnek, mennyit spórolhat-
nak a LED-világítással. A különbö-
ző lámpákból óriási a kínálat, a ha-
gyományostól a legújabb dizájnig. 
Nem véletlen, hogy sok beruházó, 
lakberendező jár hozzánk, akik-
nek nagyon sok tanácsot adunk a 
sikeres lakásvilágítás kialakításá-
hoz. Már készülünk az év legszebb, 
legcsaládiasabb ünnepére, a kará-
csonyra, tovább szélesítve választé-
kunkat. Még a karácsonyfa-világí-
tásra is tudunk dekoratív megoldá-
sokat. Exkluzív bemutatóteremmel 
rendelkezünk, de az áraink baráti-
ak, és jól képzett kollégáink annak 
is szívesen segítenek, aki csupán ta-
nácsért jön be hozzánk. 

Román Istvánné, aki raktárveze-

tőként, logisztikusként, eladóként 
szintén a kezdetektől itt dolgozik, 
arról beszél, hogy még Ceglédről, 
Nagykőrösről - és természetesen 
Budapest környékéről – is járnak 
hozzájuk.

– Pest környékén nincs olyan üz-
let, ahol ennyi termék közül vá-
laszthatna a vásárló. És itt minden 
felvilágosítást megkap, tanácsokat 
adunk, segítünk. Vannak, akik ele-
inte nem bíznak a női eladók szak-
értelmében, de aztán belátják, hogy 
minden kérdésükre válaszolni tu-
dunk. Igaz, mi is folyamatosan ké-
pezzük magunkat, igyekszünk lé-
pést tartani a fejlődéssel és rend-
kívül sokrétű vásárlói igénnyel. És 
természetesen, ha valaki bejön, el-
mondja az igényeit, akkor odave-
zetjük, ahol megtalálja azokat a ter-
mékeket, amelyek leginkább meg-
felelnek neki.

– Visszajöttem, mert itt érzem 
jól magam, a környezet szép, a kol-
légák segítőkészek – mondja Batta 
Beatrix, aki egy év kihagyással, ti-
zenhárom éve dolgozik itt. – Itt 
nemcsak a vevők kérdeznek a ter-
mékekről, hanem a vezetők is kí-
váncsiak a véleményemre. Jó ér-
zés, hogy a vásárlók hálásak a se-
gítségért, tájékoztatásért, de jó ér-
zés az is, hogy gondoskodnak a 
továbbképzésünkről. A cég íra-

tott be a műszakicikk-eladói tan-
folyamra, amit el is végeztem, most 
pedig boltvezetői tanfolyamra já-
runk. Ilyen vállalat nem sok van, 
ahol folyamatosan képeznek, ahol 
havonta egyszer megbeszélhetjük a 
tapasztalatokat, és ahol kíváncsiak 
arra, hogy mit mondanak nekünk 
a vevők, legyen az elismerés vagy 
kritika, s meghallgatják azt is, hogy 
mi mit szeretnénk.

A dunakeszi bemutatóterem 
megjelenésében, kínálatában, 
munkatársainak szakértelmében 
megfelelően képviseli a már több 
mint hetven országban jelenlévő 
osztrák tulajdonú céget. A duna-
keszi cég vezetője, Törgyekes Ferenc 
munkatársaihoz hasonlóan na-
gyon fontosnak tekinti a vásárlókö-
zönség tájékoztatását, melynek ér-
dekében az igényes kommunikáci-
óra helyezik a hangsúlyt, melynek 
része – többek között - a szakmai 
cikkek közlése, a reklámtáblákon 
elhelyezett „üzenetek”. A 2013/14-
es új termékek természetesen már 
a facebookon is megtekinthetők 
(https://www.facebook.com/eglo.
lux?ref=hl).                                     (X)
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– Nagyon is sokat, hiszen a jövőnk a mi 
kezünkben van. Számos ok - amely egy 
idő után végzetessé váló állapotromlást te-
remt – kellő figyelem mellett időben felfe-
dezhető. Mondok példát is erre: a legutób-
bi európai kardiológiai kongresszuson re-
vízió alá vették a hat évvel ezelőtti aján-
lásokat, amelyeket a cukorbetegségben 
valamint a szív- és érrendszeri megbete-
gedésben lévők gyógyításához fogalmaz-
tak meg. A fél évtized megfigyelései azt 
támasztották alá, hogy bizonyos terüle-
teken az „uniformizált” szigorú előírások 
nem hozták azokat az eredményeket, ami-
re számítottak. Lars Rydén svéd és Peter 
Grant angol professzorok által ismertetett 
kutatások azt húzták alá, hogy elengedhe-
tetlen a betegek aktivitása a problémák or-
voslásában. Sokat írtunk ezeken a hasábo-
kon is arról, hogy a magas vércukor szint 
fokozottan növeli a kardiológiai kockáza-
tokat. Minél fiatalabb korban derül ki va-

lakiről, hogy cukorbetegségben szenved, 
annál fontosabb állapotának rendszeres 
figyelemmel kísérése és a helyzetére, saját 
magára leginkább megfelelő kezelés meg-
határozása és végzése. Ez azonban csak az 
egyik, az orvosi oldala a dolognak. Leg-
alább ennyire fontos a páciens együttmű-
ködése a terápiában.

– Pontosan mit értsünk ez alatt? 
– Nem csupán azt, hogy aláírja a vizs-

gálatok után a javasoltak tudomásul vé-
telét. Számos esetben a gyógyszeres keze-
lés vagy az életmód váltás – aláírom: ese-
tenként radikális – között választhatunk. 
A gyakoribb persze az, amikor egy előre-
haladottabb stádiumban mindkettő a ja-
vasoltak között szerepel. A heti háromszo-
ri intenzív testmozgás – igazodva a beteg 
állapotához, terhelhetőségéhez! - mellett a 
legegyszerűbb (egyeseknek a legfájdalma-
sabb…) az életmód táplálkozásra vonat-

kozó szabályainak megváltoztatása. Nem 
csoda fogyókúrákról, egzotikus varázsbo-
gyókról van itt szó, hanem a nálunk meg-
szokott kolbász, krumpli, szalonna, hagy-
ma összetevőjű „magyaros” csomag csök-
kentésén, vagy akár rögtön az elhagyásán. 
A cukor és a szénhidrát bevitel drasztikus 
csökkentése hetek alatt látványos eredmé-
nyeket tud produkálni, aminek a megtar-
tása lehet a következő időszak célfelada-
ta. Ezzel viszont – kiegészítve a személy-
re szabott mozgással – határozott javulás-
ra számíthatunk egészségi állapotunkban 
is. Az orvosra ebben a nem minden nehéz-
ség nélküli periódusban bizton számítha-
tunk. Jó lenne, ha a környezetünk – csa-
lád, barátok, szomszédok, stb. – is el tudná 
fogadni az új helyzetet és valóban támo-
gatnák a gyógyulni akarót. Akár a dié-
tás menük kipróbálásával, abba bekapcso-
lódással. Máskor is mondtuk, ide is igaz: 
egyedül nem megy!

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

gyertyalángok jelzik temető szerte, hogy emlékezünk szeretteinkre, akik már nem lehetnek közöttünk. mit te-
hetünk, hogy minél később kelljen miattunk fellobbanni a lángnak? – kérdezem a dunakeszi polgár állandó 
egészségmegőrzési tanácsadóját, dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost .

Kevés az orvos egymagában

október 26: megvan az első győzelem

asztalitenisz

A Dunakeszi Kinizsi női asztalitenisz csapata a Szuper Ligá-
ban szerepel. Szeptember 28-án Postás ellen 5-5-öt ért el, és 

ezzel megszerezte első pontját. Október 26-án, jól indult, Fest – 
Ackermann páros győzelemmel rajtolt, mely erős lökést adott a 
csapatnak. Innen végig vezettek 2-1, majd 4-2 után alakult ki a 
végeredmény, Dunakeszi Kinizsi - Erdért 6-4. 
Győz: Fest- Ackermann páros, Fest dr. 3, Ackermann 2 győzel-
met ért el. Fest Ági győzelmét növeli, hogy betegen is vállalta a 
játékot, csapata legjobbja volt. Gratulálunk!

(Solymosi)

• Szőnyegtisztítás: 1150-1550Ft/m2

• Sötétítőfüggöny tisztítás:900-1550Ft/kg
• Ing mosva-vasalva: 490Ft/db
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dunakeszi ottHoná-
ban kerestem fel. kiss 
györgy 1935. október 
7-én született, és ok-
tóber 13-án, 78 évesen 
futotta a 22. maratoni 
távot lányával együtt 
először.

kiss györgy 78 éves maratoni futó

– Hogyan kezdődött a sport-
pályafutásod?

– Gyerekkorom óta mindig 
mozgékony fiú voltam. Bunyó, 
kézilabda nem jöhetett szá-
mításba, mivel nem űzhettem 
szemüvegesként. Az atlétiká-
val 1955 szeptemberében is-
merkedtem meg, az MTK-ban,  
ahol Csaplár volt az edzőm. In-
nen a Dózsába mentem, majd 
az Izzónál Híres László edző 
irányítása mellett készültem. 
Az érettségit 1954-ben szerez-
tem meg, utána az Egyesült Iz-
zóban dolgoztam. 1954 őszé-
től 1995-ig. Külföldre jártam 
dolgozni Irakba, Kazahsztán-
ba. Dunakeszin 1961 óta la-
kom feleségemmel, Gizikével, 
akivel 54 éve vagyunk háza-
sok. Két gyermekünk van, az 
51 éves Edit szintén marato-
ni futó. 

– Maratoni futás 45 év óta?
– Az I. osztályú eredményt 

1959-ben értem el 2 óra 47 
perccel. Tavaly ezzel az idővel 
bent voltam az első 100–ban. A 
Dózsához kerültem, itt Simon 
II, Kis József és én alakítottunk 
háromfős maratoni csapatot. 
Sok nagy sikert értünk el. Ed-
dig 24 maratonin (maratoni táv 
42195 méter) futottam, ebből 
kettőt adtam fel. Emlékszem az 
egyikre, Csepelen futottam és 

2,5 km-re a cél előtt Laci bácsi 
leállított, nem esett jól.

– Mi a szép a maratoni futás-
ban? 

– Maga a versenyszellem, ba-
rátság, régi idősebb futókkal és 
fiatalokkal való találkozás és 
kapcsolattartás. A legnagyobb 
élmény a célba érkezés.  

–Hogyan készülsz fel a verse-
nyekre?

– Minden indulás előtt elme-
gyek Dr. Petralanics Máté or-
voshoz, a Testnevelési Egyete-
men terhelési labor vezetőjéhez, 
aki – ha az egészségem körül 
minden rendben van – enge-
délyt ad az indulásra. A Testne-

velési Főiskolán 1967-ben edzői 
képesítést szereztem, így alapo-
san tudományos alapon is fel 
tudok készülni a versenyekre.

– Hogyan alakult az idei esz-
tendő?

– Az idén első alkalommal 
vettem részt a Balaton szuper 
maratonin. Siófoktól – Siófo-
kig, mi a lányommal csak a fe-
lét Badacsonytól- Füredig telje-
sítettük, aki az utolsó részváltás-
nál kapcsolódott be, és vele fu-
tottam be a célba. Fétisfutás volt 
Felsőgödön 14 kilométeres tá-
von, melyen az egész család részt 
vett. A Budapest Maratonon 
2005 óta veszek részt, a 70. szü-

letésnapom tiszteletére indultam 
először. Az idén 4383 induló volt, 
ebből 3996 férfi, én a 2926 helyen 
futottam be (1070 férfi futott be 
utánam). Október 13-án futot-
tam hat nappal a 78. születésna-
pom betöltése után. A versenyen 
51 éves lányommal Regősné Kiss 
Edittel futottam, ez volt élete első 
maratoni futása. Ezen a viadalon 
29 dunakeszi atléta indult el.

– Edzések és élmények?
– Edzésadagom egy nap 11-36 

km közötti táv lefutása edzés-
képen, itt a környező települé-
seken. A család mindenben tá-
mogat, és ez nagy erőt ad a fu-
táshoz. Feleségem 1961-1963 
között atletizált, de utána a csa-
ládnak élt. Az utóbbi időben fe-
leségem mindig elkísér verse-
nyeimre, jó érzés, hogy ott van 
mellettem. Legnagyobb élmé-
nyem, hogy 2007. szeptember 
30-án 4.50.16 időt futottam a 
Torontói maratonin, célba fele-
ségemmel együtt érkeztem be. 
Az idén november 17-én elindu-
lok a fél maratoni távon (21096 
km). Levelet kaptam Varga Mi-
hály miniszter úrtól, aki 1x-es 
maratonfutó: „… a hazai mara-
toni futósport doyenjét, és mint 
a magyarországi szabadidő 
sport egyik tiszteletreméltó pél-
daképét, őszinte tiszteletem és 
megbecsülésem jeléül meghív-
jam a Parlament épületébe…”.

–További terveid?
– Amíg az egészségem enge-

di, futni akarok, 2014 márciusá-
ban kezdődik a versenysorozat.

- Jó egészséget és további örö-
met kívánunk Gyuri bácsi!

Solymosi László
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a dunakeszi kinizsi nb i-es férfi futsal csapata 8 for-
duló után a bajnoki tabella 6. Helyét foglalja el. fe-
hér zsolt első csapata a 3 győzelem és a 3 döntetlen 
mellett két vereséget „gyűjtött” be az eddigi pont-
vadászatban. az nb ii-es alakulat szijjártó péter 
csapatkapitány vezérletével töretlenül menetel, 
eddigi mérlegük, hat mérkőzés, hat győzelem.

futsal: páratlan a szurkolók buzdítása

A város futsal szerető kö-
zönsége körében nagy 
népszerűségnek örven-

dő Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub 
vezérkara a szurkolók igényes ki-
szolgálása érdekében a nemzeti 
bajnokság első és másod osztályá-
ban szereplő két csapat hazai mér-
kőzéseit – ha csak teheti – egy na-
pon rendezi. 

A legutóbbi kettős mérkőzésen 
– október 25-én – Kun Gáborék 
az Aramis ellen léptek pályára, 
míg Szijjártó Péterek a Garvittax 
legénységét fogadták a telt há-
zas sportcsarnokban.  Óriási ér-
deklődés övezte a két találkozót. 
A Kinizsi Ultrák hatalmas rek-
lámmolinón köszöntötték ked-
venceiket. A játékosok neveit ez 
a hitvallással felérő üzenet ölelte 
át: „Amíg élek nem érdekel más, 

csak a Kinizsi!” Fehér Zsolt együt-
tese a szurkolók töretlen buzdítá-
sa mellett sorra vezette támadása-
it, amely a 7. percben Kun Gábor 
bombagóljával szerzett vezetést. 
Még ebben a játékrészben Sáfár 
Tony növelte a Kinizsi előnyét. 

Szünet után is tartotta fölényét 
a hazai csapat, amit a 32. percben 
Varga egy szemfüles góllal 3-0-
ra alakított. Az egykori szövetsé-
gi kapitány, Frank Tamás együtte-
se kivételével már szinte mindenki 
azt gondolta, megvan a magabiz-
tos Kinizsi győzelem, pedig még 
csak ezután jöttek a hazai szur-
kolókat az „őrületbe kergető” per-
cek. Ennek a legkeserűbb pillana-
ta az volt, amikor a találkozó lefú-
jása előtt 7 másodperccel a brazil 
Roni belőtte a mesterhármast je-
lentő gólját, amivel döntetlenre 

mentette a mérkőzést. A nap má-
sik hazai találkozóján – tovább-
ra is telt házas érdeklődés mellett 
– Szijjártó Péterék remek játékkal, 
kiütéses, 12-2-es győzelmet arat-
tak. A gólok sorát Illa Sole Jordi 
nyitotta meg, aki még egyszer be-
talált a vendég Nagymaros kapu-
jába. A csapatkapitány, Szijjártó 
Péterhez hasonlóan Horváth Fe-
renc is négyszer volt eredményes. 
Rajtuk kívül még Benkő és Szamo-
si járult hozzá a Kinizsi főlényes 
győzelméhez. 

A következő bajnoki mérkőzé-
sét a bajnokságot pontveszteség 
nélkül vezető Győrben játszották 

Kun Gáborék, ahol a hazai gár-
da magabiztos 5-1-es győzelmet 
aratott. Szijjártó Péterék a szom-
széd Újpestre látogattak, ahol Illa 
Sole Jordi 3, Horváth Ferenc 2, és 
Vincze Ottó egy gólt szerzett a 6-3-
as Kinizsi győzelemmel zárult baj-
nokin. 

Lapunk nyomdába kerülésével 
– november 8. – egy időben újabb 
kettős mérkőzést játszanak csa-
pataink a Radnóti sportcsarnok-
ban. Az NB I-es gárda a Switelsky-
Haladás VSE, az NB II-es együt-
tes pedig a PAFC ellen lép pályá-
ra győzelmi esélyekkel. 

(Vetési)
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Apróhirdetések

a dunakeszi magyarság 
sporttelepén, ma már 
csak a vasutas utánpót-
lás fiataljai edzenek. a 
felnőtt csapatot 2012 
nyarán megszűntették. 
a fiatalokat öt edző - 
lőrincz lászló, mikes 
xavér, dizmatsek emil, 
lámpi tibor, horváth 
ádám – tanítja a labda-
rúgás alapjaira. 

látogatóban a vasutas utánpótlásnál

Mikessy Xavér és 
Dizmatsek Emil a 
Pest megyei II. osz-

tályú bajnokságban Verőce 
csapatában játszik hétről hét-
re. Xavér ezen kívül, a most 
megalakuló Dunakeszi Kinizsi 
öregfiúk csapatában is szere-
pel. Lőrincz László 2012 őszé-
től tanít a Fazekas Mihály Is-
kolában testnevelést, valamint 
a Pest megye egyben szereplő, 
Alsónémedi csapatában rúgja a 
labdát, hétről-hétre.

Lőrincz László 33 éves: - 2004-
ben, az 5 éves óvodásokkal kezd-

tem el a gyerek labdarúgással 
foglalkozni. A 9 éveseknek há-
romszor, az óvodásoknak két-
szer van hetente edzésük. Két 
korosztályban, összesen 40 gye-
rek, zömében dunakeszi fiata-
lok járnak edzésre. Az utánpót-
lás bajnokságban szerepelünk, 
évente hat tornán veszünk részt, 
terem és szabadtérin. Az idei 
évben sikerült kivívni, hogy a 
9 évesek között a legjobbak vol-
tunk, a körzeti tornán. Gödön 
az óvódás csapatom a harma-
dik helyen végzett. A fenti fü-
ves nagypályán edzünk, de saj-
nos a pálya minősége nem az, 
ami az elmúlt években megszo-
kott volt. Sajnos a legkisebbek, 
az óvodásoknak a tarackos pá-
lyán kell kergetniük a labdát. 

Bízom benne, hogy jövőre a 
Vasutasnál az utánpótlás-neve-
lés tovább tud működni, bár úgy 
érzem, hegynek felfelé, széllel 
szembe megyünk. Az a lényeg, 
hogy mozgásban legyünk. A 
nagycsapat újra indítására nincs 
pénz. Az elmúlt években a Pest 
megyei Labdarúgó Szövetség 
folyamatosan „levette” a pénzt, 

TAO-s pénzek egyre csökken-
nek, a gyerekek létszáma meg 
nő. Télen a Bárdos Lajos Iskolá-
ban tartjuk az edzéseket. Óvo-
dások jelentkezését várom a 06-
70-6252-573 telefonon.

 Dizmatsek Emil 33 éves: - 
Dunakeszin 2005-ben kezdtem 
az edzői munkámat óvodások-
kal, jelenleg U11 és U14 gyere-
kekkel foglalkozom, közel har-
minc fővel. A Kőrösi Iskolából 
vannak a legtöbben, minden-
kit szeretettel várunk a környe-
ző településekről is. Az edzése-
ket hétfő-szerda-pénteken tar-
tom, az U14-nek 16-17.30-ig és 
utána, az U11-es korosztálynak 
18.30-ig. Tavaly kiemelt cso-
portban szerepeltünk, az átszer-
vezést követően az U14 évesek a 
Pest megyei bajnokság Váci cso-
portjában indultunk és nagy-
arányú győzelmekkel vettük 
az akadályokat. Itt nyolc csa-
pat küzd őszi–tavaszi rendszer-
ben, mellette U13–soknak van 
a Bozsik program, melyet fél év 
alatt hat alkalommal rendeznek 
meg. U14 éves csapatom az Új-
pest A csapatával játszott, 4-2-re 

nyertünk. Többen elmentek tő-
lünk a nagynevű csapatokhoz – 
Újpest, Vác -, de megtapasztal-
ták, hogy nálunk is jó szakmai 
munka folyik. Az NB I-es klu-
boknál alig, vagy csak keveset 
játszanak, itt viszont állandóan 
szerepelhetnének a csapatban. 
Ráadásul Újpesten az egyik já-
tékosnak két hónap, majdnem 
200 ezer forintba került. 

 Mikessy Xavér 35 éves: - Hat 
éve foglalkozom az U15 éve-
sekkel. Pest megyei Szentend-
rei csoportban szerepelünk, itt 
11 csapat van, őszi-tavaszi for-
duló 2x40 perces játékidővel, 
nagypályán folynak a küzdel-
mek. Jó páran Újpestre, Vácra, 
az Akadémiára igazoltak, ami 
a mi erősségünket csorbítja, 
ugyanakkor jó is, mert azt bi-
zonyítja, hogy játékosaink ma-
gasabb szinten is helyt tudnak 
állni. Bizonytalanságban van a 
klubban a felnőtt csapat meg-
szűnése miatt, de amíg jönnek 
a gyerekek és hagynak dolgoz-
ni bennünket, addig mindent 
megteszünk az utánpótlás-ne-
velés érdekében.                  S. L.
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LABDARÚGÁS

Pest megyei II. osztály Nyugati csoportjában, a Kinizsi 
felnőtt és ifi csapata az élmezőnyben áll.

KÉZILABDA

Felnőtt:
Dunakeszi K- Szigetgyöngye 6-0 (Szabó G. 2, Széles, Cifra, Ve-
res, Füzesi)
Dunakeszi – Pilisszántó SE 4-2 (Füzesi 2, Szabó G, Veres)
Dunabogdány – Dunakeszi K 2-3 (Füzesi, Veres, öngól)
Dunakeszi K – Piliscsaba 3-2 (Füzesi (2), Cifra 11-ből 
Üröm – Dunakeszi K 1-3 (Szabó 2, Veres)
Dunakeszi-Leányfalu 3-1 (Füzesi, Szabó 11-ből, Erdélyi)
Bajnokságban a csapat 2. helyen áll.

U 21
Dunakeszi K – Gödi SE 0-6
Vác- Deákvár SE – Dunakeszi K 2-3 (Kósa, Tallér, Szegedi)
Dunakeszi K- Kistarcsa VSC 5-1 (Murka, Tallér, Kósa, Szegedi, 
Marosvári)
Mogyoród KSK – Dunakeszi K 0-7 (Murka 3, Szegedi 2, Tallér, 
Kósa,)
Dunakeszi K –Isaszeg 7-1 (Murka 2, Szántó, Tóth, Szűcs, Deák, 
Kubesch)
Dunakeszi K-Püspökhatvan 6-0 (Felek 2, Kubesch, Szűcs, 
Vincze, Szántó)           
Bag – Dunakeszi K 2-0
Göd – Dunakeszi K 1-2 (Szántó, Murka)
Dunakeszi K – Vác Deákvár 9-3 (Murka 4, Szűcs, Tallér, Molnár, 
Szegedi, Deák)
Bajnokságban az ifjúsági csapat 2. helyen áll.

Nők
Pest megyei Junior bajnokságban 
eddig elért eredmények:• Duna-
keszi K – Göd 32-27 (Gd.: Volentics 
10, Cserpán 7, Farkas 6, Hrachovina 
E 5, Horváth 2, Dézsi T 2)
• Érd – Dunakeszi K 35-31 (Gd.: 
Volentics 12, Hrachovina E 9, 
Horváth 5, Cserpán 3, Harcsa 2)
• Dunakeszi K – Vecsés 15-
36 (Horváth 5, Volentics 2, 
Hrachvina E 2, Cserpán 2, Mol-
nár 2, Dézsi T 1, Harcsa 1)

Férfiak
Pest megyei I. osztályú bajnok-
ságban szerepel csapatunk. 
• Dunakeszi K – Vác KSE 26-23 
(Gd: Pfendler 9, Járdi 6, Kalmár 
3, Szőcs 3, Szemenyei 3, Iváncsik 
1, Volentics 1)
• Dunakeszi K – Gödöllő-
Erdőkertes 48-25 (Volentics 15, 
Iváncsik 7, Szemenyei 6, Szőcs 
5, Pfendler 5, Járdi 3, Kalmár 3, 
Tóbik 3, Horváth 1)
• Veresegyház - Dunakeszi K 35-
33 (Kalmár 7, Kenéz 7, Volentics 
5, Iváncsik 5, Szemenyei 3, 
Pfendler 2, Járdi 2, Szőcs 2). Az 
első vereség.

• Dunakeszi K – Sárkányok (Ve-
rőce) 36-28 (Volentics 11, Ke-
néz 6, Iváncsik 6, Pfendler 5, 
Szemenyei 3, Kalmár 2, Szőcs 1, 
Járdi 1, Orosz 1)

Ifjúsági:
• Tápiószele - Dunakeszi K 34-
28 (Gd: Barta 12, Jávor 8, Páll 
3, Battai 2, Gaál D 1, Gaál B 1, 
Imre 1)
• Dunakeszi K – Vác KSE II 19-22 
(Barta 6, Jávor 4, Gaál B 3, Páll 2, 
Soós 2, Korona 1, Battai 1)
• Budakalász MSE – Dunakeszi K 
27-28 (Gd: Jávor 7, Soós 6, Imre 
5, Páll 5, Korona 2, Batta 1, Kiss 
1, Gaál B 1)
• Dunakeszi K – Erdőkertes 20-
31 (Barta 5, Soós 4, Jávor 3, Imre 
3, Korona 2. Bodó 1, Gaál B 1, 
Gaál D 1)   
• Veresegyház – Dunakeszi K 32 
-23 (Imre 6, Barta 5, Soós 4, Já-
vor 3, Battai 2, Gaál D 1, Orosz 1, 
Eszes 1)
• Dunakeszi K-Dunakanyar KSE 
19-30 (Soós 6, Jávor 4, Páll 4, Kiss 
2, Gaál D 2, Orosz 1)




