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Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

Egy esztendővel később, 
miközben honvédő har-
cot vívtak csapataink a 

nemzeti függetlenség védelmé-
ben, a Honvédelmi Bizottmány 
március 12-én arról intézkedett, 
hogy: "Március 15-e, mely a ma-
gyar szabadság és független-
ség történetileg nevezetes napja, 
az összves nemzeti gyűlés által 
megünneplendő." 

Több mint másfél évszázad telt 
el azóta. Történelmünk egyik 

legfelemelőbb napjáról s az ezt 
követő szabadságharcról meg-
emlékezni hol tilos volt, hol telje-
sen átpolitizálták és meghamisí-
tották, hol megtűrt ifjúsági meg-
emlékezéssé degradálták. Csak a 
rendszerváltást követően foglal-
ta el méltó helyét nemzeti ünne-
peink sorában s vált mindannyi-
unk számára a nemzet egységét 
szimbolizáló emléknappá.    

Városunkban idén is hagyo-
mányosan kétnapos megemlé-

kezést terveztek, de ezúttal már-
cius 14-én tél tábornok győzött 
a huszár bemutatóval szemben. 
Ám a városi koszorúzási ünnep-
ségre egy nappal később sor ke-
rült a Március 15 parkban lévő 
emlékműnél. 

A Himnusz elhangzását kö-
vetően Eich László tankerüle-
ti igazgató mondta el ünnepi be-
szédét. "Történelmünk egyik 
legfontosabb sorsfordulója ez a 

nap, amelyre visszatekintve át-
érezhetjük a közösség össze-
tartó erejét, s azt a szellemi-er-
kölcsi nagyságot, melyre a re-
formkor nemzetépítő politiká-
ja épült", mondta bevezetőben, 
majd így folytatta: "Március 15-e 
olyan ünnepünk, amellyel min-
den korosztály, minden társa-
dalmi réteg azonosulni tud, füg-
getlenül attól, hogy érdeklődik-e 
a közélet iránt, vagy sem. Ez a 
nap évről évre az újrakezdés, a 
cselekvés, a kisebb és nagyobb 
közösségek összefogásának lehe-
tőségét példázza…"

Ezt követően felidézte az egy-
kori nevezetes nap történéseit. 
Kiemelte, hogy e napon indult el 
Kossuth Lajos Pozsonyból, az ott 
ülésező parlamentből egy kül-
döttséggel Bécsbe, hogy az or-
szággyűlés által megszavazott 
követeléseket elfogadtassa az 
uralkodóval. A radikális állam-
reformot és a polgári szabadság-
jogokat garantáló felirati javas-
latukat az uralkodó – a fennálló 
közhangulat miatt – elfogadta, 
így megalakulhatott Batthyány 
Lajos vezetésével Magyarország 
első független felelős kormánya. 

"Az 1848-as tavasz és az ezt 
követő szabadságharc történel-
münk legszebb, legfelemelőbb 

"nagy napot ülünk, a magyar história napjainak legdicsőbbikét. a sajtó ma este 7 óra óta szabad… egy nagylelkű 
nemzethez illő olly dicső, mint méltóságos mérséklettel vitt mozgalomnak voltunk ma szívből résztvevő tanúi 
budapesten!" e sorok a nemzeti újság 1848. március 16-án, csütörtökön megjelent lapszámában voltak olvashatók, 
egy nappal a 165 évvel ezelőtti történelemformáló események után. s ugyanitt nyomtatásban napvilágot látott a 12 
pont és petőfi sándor örökbecsű költeménye, a nemzeti dal.  

Koszorúzási ünnepség 
városunkban
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Új időpont: április 8. 

Írd meg Te Dunakeszi dalát!

Csoma Attila, a Duna-
keszi Programiroda 
vezetője, a rendezvény 

egyik szervezője lapunknak 
elmondta, hogy már napok-
kal a rendezvény előtt aggód-
va figyelték a fejleményeket, 
de még a Viadal reggelén is 
bíztak abban, hogy meg le-
het tartani a műsort. A hagyo-
mányőrzők és a technikai sze-
mélyzet vállalta volna a ne-
hézségeket, de végül azt a fe-
lelős döntést kellett meghozni, 
miszerint a Viadalon szerep-
lő közel 1000 dunakeszi diá-
kot nem lehet kitenni az esős 
és vélhetőleg romló hideg idő-
nek. Ezért reggel 8 óra előtt az 
a döntés született, hogy a ren-
dezvényt elhalasztják és egy 
későbbi időpontban, várható-
an április 8-án, délelőtt fél 11-
kor tartják meg.

A rendezvény iránt egyébként 
olyan nagy volt az érdeklődés, 

hogy a környező településekről 
is bejelentkeztek nyolc busszal a 
Viadalra. 

A szerk.

Részletek:
• Beküldési határidő: 2013. április 30.
• A dalt mp3 formátumban juttasd el hozzánk CD-n vagy e-mai-

len a (programiroda.dk@gmail.com, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.)
• A dal szövegét külön dokumentumban is kérjük eljuttatni
• Pályázni csak saját szerzeménnyel lehet, amely eddig még nem 

került a nyilvánosság elé.
• A dalszövegben szerepeljen, a „Dunakeszi, a Mi városunk!” ki-

fejezés

Kérdéseiddel bátran fordulj a Dunakeszi Programiroda munka-
társaihoz a megadott email címen.

Várjuk a pályázatokat!
Dunakeszi Programiroda

a rendkívül rossz, esős, havas időjárási helyzet miatt 
elmaradt a március 14-ére tervezett dunakeszi viadal 
48-as hagyományőrző műsor és csata a katonadombon.

ha érzel magadban kedvet és tehetséget, hogy meg-
írd dunakeszi, a mi városunk dalát, akkor pályázz és 
nyerd meg a 100.000 forintos díjat. a díj mellé profi 
énekessel ingyenes stúdiófelvétel is jár, valamint a 
győztes dalból videoklipet is forgatunk! a dalokat 
szakmai zsűri fogja elbírálni, de a közönség is bele-
szól majd a végső döntésbe! 

pillanatai közé tartozik, éppen 
ezért eszméinek ápolása szent 
kötelességünk!", zárta beszédét 
a szónok.

A forradalom emlékművénél 
elhelyezte az emlékezés koszo-
rúját Dunakeszi város önkor-
mányzata nevében Dióssi Csa-
ba polgármester, országgyűlési 
képviselő, Erdész Zoltán alpol-
gármester és Dr. Molnár György 
jegyző, a Dunakeszi Járási Hiva-
tal nevében Dr. Szarvas Katalin, 
a járási gyámhivatal vezetője, a 
tankerület nevében pedig Eich 
László és Deák Edit. A további-
akban a képviselő testület tagjai, 
a pártok, a nemzetiségi önkor-

mányzatok, a tanintézmények, 
a társadalmi és civil szerveze-
tek valamint magánszemélyek 
helyzeték el a tisztelet virágait. 
Az ünnepség a Szózat hangjai-
val zárult.

A rendezvényre műsorral ké-
szült a Dunakeszi Fúvószene-
kari Egyesület valamint Babják 
Annamária színművésznő és 
Vincze József költő, előadómű-
vész, ám a zord időjárás miatt 
előadásukra nem kerülhetett 
sor.  Felkészülésükért köszönet 
illeti mindannyiukat.

Katona M. István
Fotó: A szerző és 

KesziPress

Elmaradt a Dunakeszi Viadalt

Indul a „Dunakeszi dala” 
pályázat! 

A tavalyi rendezvénynek  
óriási sikere volt
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2013. évtől átalakult az önkormányzati fel-
adatellátás, ezzel együtt a finanszírozá-
si rendszer is. A változtatás célja és lénye-

ge a rendszer egyszerűsítése, áttekinthetővé, ru-
galmasabbá, hatékonyabbá tétele volt. A koráb-
ban az önkormányzatok által ellátott feladatok 
egy része az államhoz került, ezzel együtt a fel-
adatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatok-
nak átengedett források nagyobb része, illetve 
egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támoga-
tások egy része is átirányításra került a közpon-
ti költségvetésbe.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkor-
mányzati fenntartású intézmények állami fenn-
tartásba kerültek, azonban Dunakeszi Város 
Képviselő-testülete határozatában elkötelez-
te magát a városban tanulók és az érintett in-
tézményekben dolgozók irányában, és vállalta, 
hogy saját forrásai terhére továbbra is biztosít-
ja az intézmények működtetését. 

Városunk 2013. évi költségvetésének főösz-
szege 4,6 milliárd forint. Ezen összeg a fentiek-
ben leírt átalakításoknak megfelelően alakult, s 
20%-al alacsonyabb az előző évinél.

A bevételek vonatkozásában a legnagyobb 
arányt a sajátos működési bevételek képvise-
lik, amelyek az összbevételek 48%-át teszik ki. 
Ezen belül találhatók a helyi adók, amelyek ösz-
szege az előző év tényadatai és az éves kivetések 
alapján várhatóan 2.125.010 e Ft lesz. A helyi 
adók - figyelembe véve a város lakosságának, 
valamint vállalkozásainak teherbíró képessé-
gét - 2013. évre vonatkozóan nem kerültek mó-
dosításra. Városunk lakosainak adófizetési mo-
rálja továbbra is javuló tendenciát mutat, talán 
ez annak köszönhető, hogy látják, az összegek 
felhasználása az ő érdekükben történik. Tehát 
a „Dunakeszi a mi városunk” szlogen tartalma 
a közteherviselés esetében is érvényesülni lát-
szik. Jelentősek az igénybe vehető kedvezmé-
nyek, külön hangsúlyt helyezve a nyugdíjas és 
a nagycsaládos adózóinkra. 

Továbbra is kiemelten kezeljük az adófizeté-
si kötelezettségre vonatkozó bevallást elkerülő 
lakosok felderítését, és az adóhátralékok besze-
dését, hiszen a város további fejlesztése, az in-
tézmény hálózatunkkal kapcsolatos egyre nö-
vekvő igények kielégítése érdekében az Önkor-
mányzatnak szüksége van a megállapított helyi 
adók összegeire.  

A bevételek másik nagyobb arányt képviselő 
összege az állami támogatások, amelyek  költ-
ségvetésünk 20%-át teszik ki, 936.102 e Ft ösz-
szegben. Az idei évtől új finanszírozási struk-
túra került kialakításra, amely elszakadt az ed-
digi jellemzően normatív támogatási rendszer-
től. E szempontból kiemelkedő szerepe van az 

ágazati feladatok meghatározásának, a kötele-
ző önkormányzati feladatok és helyi közügyek 
szétválasztásának, az önkormányzati támoga-
tások a szakmai törvények logikáját követve 
kerültek meghatározásra. 

Önkormányzatunk létszáma 518 fő, mely-
ből 479 fő teljes munkaidős és 39 fő részmun-
kaidős foglalkoztatott. A létszám jelentős mér-
tékű csökkenését a köztisztviselők járási kor-
mányhivatalhoz, valamint a pedagógusok, és 
a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők 

Klebersberg Intézményfenntartási Központhoz 
történő áthelyezése okozta. Az átalakulásokat 
sikerült úgy kezelni, hogy minden kollégának 
találunk helyet, senki nem került az utcára. Az 
idei évben is - a pályázati lehetőségeket maxi-
málisan kihasználva - mind nagyobb számban 
kívánjuk foglalkoztatni azon lakosainkat, akik 
valamilyen okból kifolyólag elveszítették mun-
kahelyüket és a vonatkozó jogszabály alapján jo-
gosultak a közfoglalkoztatási programban való 
részvételre, részükre a költségvetésben tervezés-
re került az önkormányzatot terhelő munkabé-
rek önrész összege és azok járulékai.  

A dologi kiadások is arányában csökkentek 
az elmúlt évihez képest, amely számszerűsít-
ve 1.460.708 e Ft. Az idei évtől a hatékonyabb, 
költségtakarékosabb működtetés elérése érde-
kében valamennyi önkormányzati intézmé-
nyünk működtetése az Önkormányzat 100%-
os tulajdonú cégének, a Közüzemi Kft- nek a 
bevonásával történik. 

Az intézményműködtetésen kívül a kötelező 
feladat ellátás vonatkozásában a legjelentősebb 
kiadásaink a város üzemeltetésével kapcsola-
tos közüzemi kiadások, pl. a közvilágítás biz-
tosítása és karbantartása város teljes területé-
re vonatkozóan. Jelentős összeget képviselnek 
az utak,  a csatorna hálózat fenntartása, tisztí-
tása, téli időszakban a síkosságmentesítés, a he-

lyi közlekedés biztosítása, a zöld területek fenn-
tartása, virágosítás stb. Ezen feladatok ellátásá-
ra az idei évben is  olyan összegben biztosítja az 
Önkormányzat a fedezetet, amely egy jól fejlő-
dő, magas színvonalon működő város fenntar-
tásához szükséges.     

A város üzemeltetésén túlmenően különbö-
ző kulturális és sport programok lebonyolítá-
sára, megrendezésére is kiemelt figyelmet for-
dított a város vezetése. Az önkormányzat to-
vábbra is támogatja a közoktatási és a szociá-
lis intézményeiben megszokott hagyományos 
programokat, valamint a városban működő 
különböző egyesületek működéséhez is nagy-
mértékben hozzájárul. A Programiroda szer-
vezésében több nagyszabású városi rendezvény 
áll előkészítés alatt (pl. az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc méltó megünneplésé-
re rendezett Dunakeszi Viadal, ahol iskolása-
ink nagy örömmel vesznek részt, a város lakos-
sága körében méltán népszerű Dunakeszi Feszt 
stb.). Ezen programokkal igyekszünk a város 
kulturális életét színesíteni és kikapcsolódási, 
szórakozási lehetőséget biztosítani az itt élők 
számára. 

Minden év költségvetésének összeállítása so-
rán a város működtetési kiadásain felül a leg-
fontosabb a fejlesztések témaköre. 2013.évben 
kiemelkedően magas, 1.274.131 e Ft összeg ke-
rült tervezésre a fejlesztések soron, mely ará-
nyában is magasnak mondható, a költségvetés 
27%-át teszi ki. Pályázati támogatásból egy új 
bölcsőde, valamint egy új óvoda kerül megépí-
tésre, amelyekkel reményeink szerint több kis-
gyermekes dunakeszi család életét segíthetjük, 
támogathatjuk. A fejlesztések vonatkozásában 
többek között folytatódik a város útjainak épí-
tése, 2013. évben 13 utca építésére kerül sor, to-
vábbá szintén pályázati támogatással a Sport-
csarnok felújításának 2. üteme, műfüves pályák 
kialakítása stb.. Ezen feladatokon kívül még in-
tézmények felújítására, valamint egyéb fejlesz-
tési feladatokra került pénzösszeg tervezésre. 

Költségvetésünk bemutatásával egyidejűleg 
meg kell említenem azon örvendetes tényt, mi-
szerint a Magyar Állam Dunakeszi Város Ön-
kormányzat adósságállományának 70%-át vál-
lalta át, az összeg járulékaival együtt.   

Dunakeszi Város Önkormányzata a tervsze-
rű és gazdaságos működésének köszönhetően 
megfelelő vagyoni és jövedelmi helyzetben van, 
biztosítani tudja a városi kiadások finanszírozá-
sát, a bevételi és kiadási előirányzatok megala-
pozzák a költségvetés egyensúlyát.   

Pállné Kovács Mária
osztályvezető

pénzügyi osztály

dunakeszi város képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésén elfogadta dióssi csaba polgármester 
által benyújtott költségvetési tervezetet, amely a város 2013. évi működtetésének magas színvonalon 
történő biztosítását tűzte ki célul. 

Átalakult a költségvetés struktúrája

Pállné Kovács Mária 2007 óta vezeti  
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát   
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– Amellett, hogy az SZJA-tól 
való elesés a esetünkben magas 
összeget jelentett az egyik leg-

fontosabb érvünk az volt, hogy 
Dunakeszi az elmúlt időszakban 
rendkívül jól gazdálkodott, s en-

nek köszönhetően nem adóso-
dott el. Erre jó példa, hogy a két 
szomszédos, Dunakeszinél jóval 
kisebb létszámú település egyen-
ként két és félszer akkora hitelál-
lományt halmozott fel, mint mi. 
Dunakeszi a felvett hitelt kizáró-
lag a város oktatási- és egyéb in-
tézményhálózatainak fejleszté-
sére, infrastrukturális beruhá-
zásokra fordította, nem műkö-
dési költségekre – hangsúlyozta 
a város polgármestere. Dióssi 
Csaba országgyűlési képviselő-
ként is sokat tett a sikeres meg-
állapodás érdekében, ám sze-
rinte a jelentős eredménnyel zá-
rult tárgyalásokon mindennél 
nagyobb súllyal bírt az a tény, 
hogy az önkormányzat az elmúlt 
években ésszerű, felelős gazdál-

kodást folytatott. – Ezt a racio-
nális pénzügyi fegyelmet, a tu-
datos városfejlesztő tevékeny-
séget ismerte el a nagyarányú 
adósságátvállalással a kormány. 
Az eredmény azt mutatja, hogy 
komoly partnerként tekintenek 
ránk. Ezzel is elismerve a város 
polgáraiért végzett felelősségtel-
jes munkát.  

A megállapodás értelmében 
Dunakeszi meglévő 1,6 milliárd 
forintos adósságából 1,1 milliárd 
forintot vállalt át az állam. Így 
évente körülbelül 150 millió fo-
rintnyi adósságszolgálattól sza-
badult meg a város, amit újabb 
fejlesztésekre tud majd fordítani 
– zárta szavait Dióssi Csaba.

(Vetési)

– Kik a tanköteles gyermekek, akiket be 
kell iratni az iskolába?

– A Köznevelési törvény értelmében tan-
köteles az a gyermek, aki szeptember 1-jéig 
betölti a hatodik életévét, és az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséget elérte. Az isko-
laérettséget az óvoda vezetője állapítja meg, 
azonban ha nem egyértelmű a gyermek fej-
lettsége, akkor a szakértői bizottság dönt ar-
ról, hogy menjen-e iskolába a gyermek, vagy 
maradjon még egy évet az óvodában. 

– Hogyan fog zajlani a beiratkozás?
– A beiratkozás menete hasonlóan fog zaj-

lani mint a korábbi években. A szülők a kör-
zetileg illetékes iskolába tudják beiratni gyer-
meküket. Ha esetleg más iskolát választot-
tak, akkor a körzetes iskolát felkeresve, a be-
iratkozás megtétele után tudják jelezni azt a 
szándékot, hogy más iskolába kívánják vinni 
a gyermeket. Ugyanakkor fontos felhívni a 
szülők figyelmét arra, hogy az iskolák a jog-
szabályok szerint csak a körzetes tanulók fel-
vétele után fennmaradó szabad férőhelyekre 

vehetnek fel körzeten kívülről gyermekeket.
A beiratkozást egyébként az iskolák a ko-

rábban megszokott gyakorlatuk szerint fog-
ják szervezni, azzal az eltéréssel, hogy idén 8 
és 18 óra között lehet felkeresni az intézmé-
nyeket. Az ügyintézés gördülékenysége érde-
kében fontos, hogy  a hirdetményben szerep-
lő összes dokumentumot feltétlenül vigyék 
magukkal a szülők a beiratkozásra.

Arra is fel szeretném hívni a figyelmét az 
érintett szülőknek, hogy a megadott időpon-
ton belül bármikor megtehetik a beiratást, és 
semmilyen hátrányt nem jelent az, ha vala-
ki nem az első nap reggelén teszi ezt meg. Ta-
pasztalatok szerint ugyanis az első nap elején 
mindig nagy a roham, kora délután pedig jó-
val kevesen vannak a beiratkozáson..

– Mikor válik véglegessé a felvétel?
– A beiratkozást követően az igazga-

tók összesítik a beiratkozott létszámot, utá-
na egyeztetik a körzeten kívülről felvehető 
gyermekeket, majd a fenntartó által engedé-
lyezett osztályok száma alapján döntenek a 

felvételekről. A végleges eredmény április vé-
gére alakul ki, melyről az iskola hivatalos le-
vélben értesíti a szülőket.

– Köszönöm a tájékoztatást!
SzFG

Fotó: Bea István (Gödi Körkép)

dunakeszi adósságának 70%-át, 1,1 milliárd forintot vállalt át a magyar állam – nyilatkozta lapunknak dióssi csaba. 
a város polgármestere nagy fegyverténynek tekinti, hogy az eredeti 40%-os kategóriából sikerült a törvény által 
biztosított maximális mértékig eljutni. a település vezetése olyan méltányolható érveket tudott felsorakoztatni, 
amelyek meg tudták győzni a kormányzat képviselőit a tárgyalások során.

az első osztályos beiratkozás kapcsán kerestük fel eich lászló tankerületi igazgatót, hogy megkérdezzük tőle a 
beiratkozással összefüggő legfontosabb tudnivalókat, aki elmondta, hogy a kormányhivatal 2013. április 8-át és 9-ét 
jelölte ki a tanköteles tanulók beiratkozásának napjául. 

Dunakeszi adósságának 70 százalékát,
1,1 milliárd forintot vállalt át az állam

Elsősök beiratkozása: április 8-án és 9-én lesz

Maximumot érték el: Fegyelmezett gazdálkodás, tervszerű fejlesztések eredményeként 
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A tavasz lassan beköszönt, a 
fagyok elmúltak és csak most 
szembesülhetünk a tél igazi mun-
kájával, már ami a fagykárokat il-
leti. Az utak állapota az előző hó-
napban jelzetthez képest jelentő-
sen rosszabbodott. A kátyúk mel-
lett beszakadt csatorna fedelek is 
„színesítik” már az utakat, melye-
ket egyre nehezebb kerülgetni. 
A bejelentésen túl csak remény-
kedhetünk, hogy a legközelebbi 
írásomkor már a javítások elvég-
zéséről számolhatok be.

Szeretném bíztatni önöket, 
hogy osszák meg velem azon öt-
leteiket, amivel lakókörnyezetünk 
a tavalyi évhez hasonlóan tovább 
épülne, szépülne. Ezt megtehetik 
emailen, vagy postai úton, vala-
mint az alábbiakban jelzett foga-
dóórán.

A báli szezon idén sem múlha-
tott el a Szent István Általános Is-
kolában, ahol idén is megrendez-
ték a hagyományos jótékonysági 
bált. Az iskola tanári és szülői kö-
zössége ismét tanúbizonyságát 
tette a közösség összetartásának 
és az együtt végzett munka ered-
ményességének.

Tájékoztatom Önöket, hogy kö-
vetkező fogadó órám időpontja 
március 28. 18.00 óra, helyszíne a 
Szent István Általános Iskola. Vá-
rom Önöket!

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

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!

körzeti képvi  selőink jelentik
Érdeklődések intézkedések felől

Több folyamatban lévő ügy-
gyel kapcsolatban érdeklőd-
tem az intézkedések eredmé-
nye felől /2. rész/.

 1. A Görgey u. 31. számmal 
szemben lévő oszlopra kért 
lámpatest kihelyezése (első 
megkeresés 2011.08.29.) 2-3. A 
balesetveszély elkerülése ér-
dekében a Kossuth L. u. 18. és 
22. előtt beszakadt, majd a Hu-
nyadi u. 17. előtti megsüllyedt 
rácsos víznyelő helyreállítá-
sa, és a Kossuth L. u. 30. előtti 
„40 km/órás sebesség korláto-
zó” tábla oszlop cseréje (mind-
kettő Magyar Közút Zrt.-hez 
tartozik) 4. A gyártelepi aluljá-
ró töredezett lépcsőinek hely-
reállítása 5. A Batthyány u. 12. 
sz. csapadékvíz elvezetés vizs-
gálata, és annak eredménye 
6. A Rákóczi út 18. sz. előtt az 
új év köszöntése után 1 órával 
egy baleset történt. A karam-
bol következtében egy szgk. 
előbb a villanyoszlopot, majd 
a kerítés előtti akácfát kiütöt-
te, ezt követően pedig az in-
gatlan kerítését is áttörte (sze-
mélyi sérülés nem történt). Az 
ELMŰ munkatársai még aznap 
elvégezték a helyreállítást, de 
az oszlop beállítása következ-
tében a járdát összetörték. A 
helyszíni szemle igazolta a ké-
relmező állítását, mivel bal-
esetveszélyes a járda, ezért 
előbb 01.03-án, majd később 
01.31-én az ELMŰ felé kértem 
intézkedését az osztály illeté-
kesétől, a járda mielőbbi hely-
reállítása érdekében. 

Az ingatlan kerítése a gépjár-
mű felelősségbiztosítása

 alapján fog megtérülni.
7-8. A Kölcsey u. 6. sz. előt-

ti beszakadt telefonakna hely-
reállítását az év elején kértem, 
hasonlóképpen a Kossuth L. u. 
9–17–23. sz. előtt kialakított víz-
akna fedelek melletti kátyúk 
megszüntetését is. Az Invitel 
Zrt. és a DMRV felé való intéz-
kedés eredménye miatt fordul-
tam az osztályhoz (a telefonak-
na helyreállítása folyamatban).        

- A körzet ellenőrzése során 
észleltem, hogy a Klapka u. 46. 
sz. előtt a kiemelt szegélyek 
pótlására szükség van, törede-
zettek, egy részen pedig hiá-
nyosak. A szegélyek kialakításá-
nak kérelmét, a munkálatokkal 
kapcsolatos intézkedését kér-
tem az osztályvezető asszony-
tól (beadvány a polgármesteri 
titkárságon érkeztetve).

- A Klapka u. elején (zsákut-
ca) ismeretlen személyek sze-
metet, különböző holmikat 
hagytak a dombtetőn. Az egyik 
Klapka u.-i lakó e-mailben jelez-
te a problémát, majd az előz-
mények ismeretében a Közüze-
mi Kft. illetékesétől kértem in-
tézkedését. Bauer Márton gyors 
intézkedésének köszönhetően 
másnap elszállították az oda-
hordott lim-lomot. Ugyanitt, a 
Klapka u. elején szükség volt a 
KRESZ tábla oszlopának hely-
reállítására, melynek a havas 
úton nekicsúszhattak gépjár-
művel. A helyreállítás pár nap-
pal később megtörtént.

- Csoportos közvilágítási hi-
bák megszüntetésével kap-
csolatban kértem intézkedést, 
mely főként a Klapka utca la-
kóit érintette. Egy rövid ideig 
problémát okozott a Fóti úton, 
a Huba, a Tábor, a Bródy, és a 
Mátyás király utcában is. Az in-
tézkedés Frankáné Molnár Ju-
dit csoportvezető asszonyt, 
míg a hibák megszüntetése az 
Eurovill Kft. munkatársait di-
cséri.     

- Többen megkerestek alagi 
lakók, mivel a körforgalom kö-
zelében lévő Match Áruház már 
4 hónapja bezárt. Az egyik Bat-
thyány utcai lakó elképzelését 
továbbítottam a Hivatalhoz. A 
városnak az üzletet meg kelle-
ne vásárolnia és az áruház len-
ti területén egy kisebb piacot 
ki lehetne alakítani – ősterme-
lők részére –, a fenti irodákat 
pedig ki lehetne adni gazda-
sági társaság részére. A parko-
lás sem okozna gondot, mivel 
az áruház mögötti terület szin-
tén a multihoz tartozik (a bér-
be adót területen 2012-ben au-
tómosó üzemelt).

- A Kossuth közbe zúzottkő 
kiszállítását kértem, melyre az 
egyik lakó hívta fel figyelme-
met. Várhatóan a közbeszer-
zési tender nyertese a jövő hó-
napban el fogja végezni a zú-
zottkő terítését, gréderezését. 

- A Varsói utca 4. és a 6. sz. 
tulajdonosai kerestek meg, mi-
vel igényt tartanak a járdaépí-
tési hozzájárulásra. Ez ügyben 
az osztály illetékeséhez fordul-
tam írásban, és a nyár végéig 
a szükséges sóder, cement ki-
szállítását kértem. Kizárólag 
a 6-os sz. körzet lakói keresse-
nek, ha igényt tartanak az épí-
tőanyagra!

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Az ingatlan kerítése a gépjármű felelősségbiztosítása  
alapján fog megtérülni.



Tisztelt Lakótelepi Polgárok! A tavasz kö-
zeledtével ismét lehetőség van arra, hogy 
felmérjük, hol milyen feladatok váltak szük-
ségessé a lakókörnyezetünkben! Számom-
ra is fontos feladat ez, ezért kérem a segít-
ségüket továbbra is! Jelezzék, ha valahol a 
tél folyamán olyan műszaki probléma ke-
letkezett, amelynek megoldásában segít-
hetek!

Az utak állapota sajnos ezen a télen na-
gyon sokat romlott, rengeteg a kátyú, de 
örömmel tapasztalhatjuk, hogy amint az 
időjárás engedte, engedi a saját útjainkon 
nekikezdtek, nekikezdenek a javításoknak. 
Sajnos a közutakon ez már nem megy ilyen 
flottul, de ott is jeleztük az illetékeseknek a 
problémát.

A Barátság út 11. előtti területről már fel-
hívott egy ottani lakó, hogy csapadék esetén 
embertelen állapotok uralkodnak a bejárat 
előtti téren, ennek műszaki megoldására, 
annak előkészítésére, véleményezésére, már 
az illetékeshez fordultam, remélem hamaro-
san megoldási javaslatot is kapok tőle!

Nem feledkeztem el a Garas utca elején 
lévő kis aszfaltos területről sem, melyet az 
ott élők kérésére, talán már ezen a nyáron 
át tudunk alakítani egy szép kis zöld rész-
re.

A Nap utcából is kaptam egy kedves 
megkeresést, melyben egy ott élő kisma-
ma ajánlotta fel segítségét, ötleteit. Hama-
rosan személyesen is egyeztetve vele, bizo-
nyára jó néhány javaslatát meg is valósít-
hatjuk majd.

A szervezők már készülnek a következő 
Lakótelepi Piknikre, ehhez továbbra is min-
den segítséget megadok számukra, leg-
utóbb egy jó pályázati lehetőségre hívtam 
fel a figyelmüket, remélem sikeres pályá-
zattal, még inkább színvonalasabb lehet e 
program!

A Casalgrande tér felújításának látvány-
tervei elkészültek, a megvalósításhoz szük-
séges önkormányzati támogatás egy része 
a költségvetésben már szerepel, s bízom 
benne, hogy a nyár folyamán el is indul ez 
a projekt! 

Ismételten köszönöm az eddigi mun-
kámhoz nyújtott segítségüket! Továbbra is 
várom leveleiket, e-mailjeiket, személyes 
megkeresésüket!

s p o r t ig az g at o s ag @ d u n a ke s z i . h u , 
dkgesz@dunaweb.hu, illetve 2120 Dunake-
szi Garas utca 4. címeken. 

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve

körzeti képvi  selőink jelentik
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Tisztelt Dunakeszi Polgárok!

Dunakeszin idén januárban elindult az új 
helyi buszmenetrend, amelyet az év eleji 
tesztidőszak lezárultával, a lakossági vis-

szajelzések alapján véglegesítettünk. 
Az új helyi buszmenetrendet tartalmazó 

kiadványt a napokban 
minden háztartásba eljuttatjuk. 

Kérem, keressék postaládájukban!
Amennyiben valamilyen okból nem jutott 

el Önökhöz, a kiadványt megtalálják a 
Polgármesteri Hivatal portáján is.

Türelmüket köszönjük!

Az új buszjáratok útvonala érinti a Toldi-
Dombliget lakóparkot és a Tóvárost is. A 
meglévő megállók azonban túl messzire es-
tek egymástól. Mint azt a Dunakeszi Polgár 
februári számában írtam, a városvezetés fi-
gyelembe vette észrevételeimet, a lakosság 
jogos igényeit. Ennek megfelelően a Kárpát 
utcai csatlakozás környezetében megállópárt 
létesít, valamint a Szilágyi-Magyar utcák kö-
zötti szakaszon a Duna irányába egy új meg-
álló lesz, egyelőre ideiglenes jelleggel, a vég-
legesítés a tervezés után történik meg, már-
cius hó végéig.

A másik új beruházás, amit már régóta 
kérek a lakosság igényei alapján, a Kossuth 
utcán a Huszka Jenő utca magasságában 
autóbuszmegálló-öbölpár és az itt nagyon 
fontos gyalogátkelőhely. A tervezés folya-
matban van, a Közlekedési Hatóságnál törté-
nő engedélyeztetés után várhatóan a máso-
dik félév elején kerül sor a kiépítésre.  

Az útburkolatban sok kár keletkezet város-
szerte, a kátyúk veszélyesek az autósokra, de 
a gyalogosokra is. Sajnos a rossz utak többsé-
ge állami tulajdonban van. Többször jeleztem 
a Kossuth-Széchenyi utca kereszteződésében 
kialakult kátyúkat, melyek javítása az időjá-
rás melegebbre fordulása után megtörténik.

Köszönöm bizalmukat és a segítő szándé-
kú telefonokat, leveleket.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője

a 9. számú 
választókerület hírei

tisztelt választókerületi polgárok!

Az önkormányzat 
legújabb rendeletei

- Dunakeszi Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 5/2013. (III.06.) ren-
delete a város 2013. évi költségvetésé-
ről
- Dunakeszi Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 6/2013. (III.06.) ren-
delete a településképi véleményezé-
si és településképi bejelentési eljárás 
szabályairól szóló 61/2012. (XII.19.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról
- Dunakeszi Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 7/2013. (III.06.) ren-
delete a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli és természetbeni támoga-
tásokról, valamint a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 62/2012. (XII. 19.) ren-
delete módosításáról

Nyomravezetői díj
Sorozatos gyújtogató 
rongálja a szelektív 

hulladékgyűjtő szigeteket

Dunakeszin az elmúlt 3 hónapban 6 
helyszínen gyújtottak fel szelektív 
hulladékgyűjtő edényt, ezzel több 
mint 2 millió forintos anyag kárt 
okozva a városnak. A rendőrség és a 
polgárőrség nagy erőkkel keresi az 
egyelőre ismeretlen tettest. Dunake-
szi Város Önkormányzata 300 000 Ft 
nyomravezetői díjat ajánl fel annak 
a személynek, aki a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítható személy 
felderítését, a rendőri intézkedést 
segítő információkat oszt meg a ha-
tóságokkal.
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az elmúlt időszakban naponta két-három jelentkező is felkereste a polgármesteri hivatalt, hogy pályázatot adjon be 
a szociális üdülési programra. mint ismert, a magyar nemzeti üdülési alapítvány az idén is pályázatot írt ki a szoci-
ális üdülés támogatására, a nyugdíjasok számára 250 millió, a nagycsaládosok számára 180 millió és a közfoglal-
koztatottak számára 50 millió forint keretösszegben. a városban juhász ádám, a polgármesteri hivatal munkatársa 
koordinálta a programot, segítette a pályázatok elkészítését.

Sikeres 
az Erzsébet-program
Sokan pályáztak a szociális üdülési támogatásra

A pályázatokat március 20-ig 
lehetett, az Erzsébet Tábo-

roknál pedig április 8-ig lehet  be-
nyújtani és mint Juhász Ádám el-
mondta, ha szükséges volt, helyben 
segítettek kitölteni a jelentkezési 
lapot. Ezt a pályázók kétharmada 
igénybe is vette, és tíz-tizenöt perc 
alatt ez meg is történt. A nyugdíja-
soknak a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóság által januárban megküldött 
igazolást kellett magukkal hozni, 
a nagycsaládosoknak, közfoglal-
koztatottaknak munkáltatói iga-

zolást kellett benyújtani. Juhász 
Ádám a feltételekről példaként el-
mondta, hogy azok a nyugdíjasok 
pályázhattak, akiknek a januártól 
érvényben lévő a minimálbér, va-
gyis a 98 ezer forint másfélszeresét 
nem haladhatja meg a nyugdíjuk. 

A hivatal munkatársa szerint, 
a pályázatok elbírálása két-három 
hetet vesz igénybe, és akinek a pá-
lyázatát elfogadják, csekken vagy 
számlán ötezer – közfoglalkozta-
tottak esetében ezer, Erzsébet tábo-
ros pályázatoknál kétezer – forint 

önrészt kell befizetnie, majd kivá-
laszthatja, hol kíván üdülni. Jelen-
leg tíz-tizenöt magyarországi szál-
láshely áll rendelkezésre az elő-, fő- 
és utószezonban, s valamennyi he-
lyen teljes ellátásban részesülnek az 
ott üdülők. A szociális üdülési tá-
mogatás igénybevételére jogosí-
tó Erzsébet kártyát postán küldik 
ki, és az év végéig – december 31-
ig – használható fel, természetesen 
másra nem ruházható át.

Juhász Ádám elmondta azt is, 
hogy az Erzsébet-program tava-

lyi indulásakor Dióssi Csaba pol-
gármester szorgalmazta, hogy 
Dunakeszin minél többen értesül-
jenek erről a lehetőségről, az idén 
pedig már nagyon sokan érdeklőd-
tek, köztük közfoglalkoztatottak 
is. Megvan az első nyertes pályá-
zó is, a nyugdíjas Lengyel házaspár, 
akik természetesen nagyon örültek 
az üdüléshez kapott segítségnek. 
A sikert látva, Juhász Ádám remé-
li, hogy a jövőben még tovább nő a 
megpályázható keretösszeg.

(Vetési)

a dunakeszi diófa nagycsaládosok egyesületével az első 
hivatalos évünket tudhatjuk magunk mögött.  mostanra 
tagjaink száma elérte az 500-at, ez nagy öröm és nagy 
feladat is számunkra. 

„Jövőnk a család”
ÉLET a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesületében 

Az egyesület alapszabályának 
célkitűzéseit követve igyek-

szünk közösséget építeni, segíte-
ni a nagycsaládok mindennapja-
it, igényeiket figyelembe véve és 
segítségükre támaszkodva. A ve-
zetőség, melynek tagjai önkéntes-
ként végzik munkájukat, nem len-
ne képes annyi programot, ötletet 
megvalósítani, mint amennyit a 
tavalyi évben sikerült. A tagok lel-
kes segítő munkája nélkül töredé-
két tudnánk tenni a családokért.

Rendszeressé váltak havonta 
termelői vásáraink, negyedévente 
a Hozd és Vidd - ingyenes ruha és 
használati tárgy csereberék. Ami 
nem talál gazdára, a Családsegí-
tőnek vagy Erdélybe küldjük. A 
heti tornán kívül februártól klu-
bot is indítottunk, ahol beszélge-
tésre, társasjátékozásra van lehe-
tőség, közben néhány szülő korre-
petálást tart gyerekeknek. 

Ott voltunk a Városi Köztisz-
tasági Napon, a Barátság úti la-
kótelepet tisztítottuk meg, majd a 
Gyermeknapon lufihajtogatással, 
kézműves foglalkozással ajándé-
koztuk meg a városi ünnepségre 
kilátogató gyerekeket. Júniusban 
tanévzáró kerti mulatságot tartot-
tunk a Diófa utcai házban, melyet 

az Önkormányzatnak kö-
szönhetően használ-
hatunk jelképes bér-
leti díj ellenében. 
Nyáron alakult meg 
a Dunakeszi Gyü-
mölcskör is, amely-
lyel később az Év kö-
zösségi kezdeményezé-
se elnevezésű pályázaton 
a második helyet értük el. A Gyü-
mölcskör keretében sokszáz kilo-
gramm terményt mentettünk meg 
a kidobástól. Ősszel részt vettünk 
a Dunakeszi Feszten gyermekfog-
lalkoztatással. Decemberben pe-
dig jó hangulatú Mikulás ünnep-
séget tartottunk a Bárdos Iskola 
ebédlőjében. 

Támogatóinknak köszönhetően 
tavaly 6 alkalommal oszthattunk 
élelmiszert, mások tárgyi ado-
mányaikkal segítették program-
jainkat, családjainkat, 23 család-

nak adhattunk iskolakez-
dési támogatást, ka-

rácsony előtt pedig 
több mint 2000 ki-
logrammnyi tartós 
élelmiszert osztot-
tunk szét mintegy 

100 gyermekes csa-
ládnak, ennek túlnyo-

mó részét a fóti úti Tesco 
és az M3-as Metro vásárlóitól kap-
ták önkénteseink. Ezúton is mon-
dunk ezért hálás köszönetet. 

Egyre több cég nyújt helyben 
vásárlási kedvezményt a NOE tag-
kártyára, szintén segítve minket, 
továbbra is várjuk az erre nyitott 
cégek jelentkezését.  

Idén folytatjuk már bevált prog-
ramjainkat, és újakat is tervezünk: 
Egészségnapot, kirándulást, Kör-
nyezetvédelmi napot, ezzel is gaz-
dagítva Dunakeszi város közösségi 
életét, segítve az itt élő nagycsalá-

dosokat. Szeretettel várjuk a tagja-
ink sorába azokat, akik egyetérte-
nek céljainkkal, és szívesen szán-
nak egy kis közreműködést meg-
valósításukra. 

Az egyesületről, belépésről in-
formációkat a http://noe.duna-
keszi.hu honlapon találhat. A 
Facebookon a Dunakeszi Gyü-
mölcskört a http://www.facebook.
com/dunakeszigyumolcskor , a 
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok 
Egyesületét pedig a http://www.
facebook.com/Nagycsaladosok.
Dunakeszi.Egyesulete címen ér-
hetik el.

Ha Ön is segíteni szeretné mun-
kánkat, kérem, keressen minket! 
Akár önkéntesként, akár pénzbeli, 
vagy tárgyi adományokkal is meg-
teheti, közhasznú egyesületként 
NAV igazolást tudunk kiállítani 
adományáról. Folyamatosan foga-
dunk jó állapotú gyermekruhákat, 
játékokat, könyveket, háztartási-
felszerelési tárgyakat, gépeket, is-
kolaszereket, kézműves alapanya-
gokat, repi ajándékokat - gyere-
keknek jutalomnak rendezvénye-
ken, gyümölcsöt, cukrot, tartós 
élelmiszert.

Kaiber Adrienn
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– Viszonylag sűrű volt ön 
előtt a kapitányváltás. Megvi-
selte-e ez a tény az állományt, 
vagy minden rendben volt? Ho-
gyan látja ön az akkori helyze-
tet, amivel átvette a kapitány-
ságot?

– A kinevezésemmel kapcso-
latban annyit mondanék, hogy 
egy törvénymódosítás nyomán 
– úgy tudom, az országban el-
sőként – határozott időre, 2018. 
január 31-ig szól a megbízatá-
som. Három város – Dunake-
szi, Göd, Fót – önkormányzata, 
ellenszavazat nélkül támogatta 
a kinevezésemet.  

Kérdésére válaszolva, mindig 
előre nézünk, nem visszafelé te-
kintgetünk, de azt gondolom, 
hogy viszonylag nehéz helyzetet 
vettem át. Munkám kezdetétől 
szükség volt bizonyos átalakítá-
sokra. Megemeltem a közterü-
leti rendőrök számát, így min-
den városnak 24 órán keresz-
tül megvan az önálló járőrpá-
rosa. Emellett szétválasztottam 
a bűnügyi és közlekedési hely-
színelőket, ami azt jelenti, hogy 
amikor nincs baleset, vagy bűn-
ügyi helyszínelés, akkor ezek 
a kollégák is közterületi szol-
gálat ellenőrzését végzik, vagy 
más egyéb feladatokat látnak el. 
Munkánkat az is segíti, hogy a 
múlt év végén tizenhét fős lét-
számbővítést kapott a kapitány-
ság. Ez év február elsejétől pedig 
nyolc körzeti megbízott kezdte 
el a munkáját területünkön, eb-
ből négy Dunakeszin, kettő Gö-
dön, kettő Fóton teljesít szolgá-
latot. Mindemellett bizonyos te-
rületeken átszervezésekre, veze-
tőváltásokra is sor került. Úgy 
gondolom, ezekkel az intézke-
désekkel elindult egy pozitív fo-
lyamat.

– Milyen kapcsolatokat épí-
tett ki az önkormányzatokkal?

– Mindhárom városban 
önálló egységek működnek, 
Fóton és Gödön rendőrörs, 
Dunakeszin kapitányság. Ha 
bármilyen probléma adódik, a 
polgármesterekkel, jegyzőkkel 
a nap huszonnégy órájában hív-
hatjuk egymást. Dunakeszin 
hetente egyeztetünk a városve-
zetéssel, közvetlen együttmű-

ködésünk van a különböző iro-
davezetőkkel. 

– Hogyan értékeli a közterü-
leten szolgáló rendőrök intéz-
kedési kultúráját?

– Amióta itt vagyok, nagyon 
sokat foglalkozunk azzal, hogy 
a közterületen lévő rendőrök 
intézkedése legyen határozott 
és kulturált. Ezzel kapcsolat-
ban már többször kaptam po-
zitív visszajelzést mind a há-
rom városból. 

– Tehát egyfajta viselkedés-
kultúrát is elvárnak?

– Természetesen, hiszen sok 
fiatal kollégánk van, és sen-
ki nem születik rendőrnek. Ezt 
a szakmát meg kell tanulni, a 
jogszabályváltozásokat napra-
készen kell tudni, mert az in-
tézkedések során mindig jogi 
döntéseket kell hozni. A civil 
szféra nagyon érzékeny a hely-
telen rendőri fellépésre.

– Megbízatása kezdetén be-
vezette, hogy szükség esetén 
a szolgálatot teljesítő járőrö-
ket mobil telefonon, a 06-70-
291-3170-es számon közvetle-
nül hívhatják az állampolgár-
ok. Bevált ez az újítás?

– Összességében igen, bár 
azt a célt nem érte el teljesen, 

amiért létrehoztam. A lénye-
ge az, hogy a reagáló képessé-
günket minél hatékonyabbá te-
gyük. Sajnos sok esetben későn 
kapunk jelzést, ha a polgárok 
gyanús eseményt tapasztalnak. 
Pedig adott esetben már az ut-
cában hosszú ideje utasokkal 
együtt parkoló ismeretlen gép-
jármű bejelentése is hasznos 
információ lehet számunkra. 
Ráadásul a bejelentőnek még a 
nevét sem kell közölni, csak a 
tényt. 

– A rendőrség feladata 
Dunakeszin is a közrend és a 
közbiztonság védelme.

– Az állampolgárok felé ez a 
kettő a legfontosabb. Téli idő-
szakban bűnmegelőzési szem-
pontból figyelni kell a hajlékta-
lanokra, az egyedül élő idősek-
re, vagy akár az ittas egyének-
re is. Ők potenciális áldozatai, 
sértettjei lehetnek egy-egy bűn-
cselekménynek. Az egyedülál-
ló időseknél elsősorban a meg-
tévesztés jelent veszélyt. Nincs 
olyan hét, hogy a három vá-
rosban ne történjen olyan eset, 
amikor valakitől pénzt csalnak 
ki. Ne engedjenek be senkit 
a lakásba, ha nincs megfelelő 
kontroll. Mi törekszünk a saj-

tóban, egyéb más formákban 
erre felhívni a lakosság figyel-
mét. De egy település közbiz-
tonsága nem kizárólag rendőr-
ségi feladat. Kell a polgárőrség, 
az önkormányzatok, és az ál-
lampolgárok együttműködése 
is. A kapitányság területén mű-
ködő polgárőrségekkel a közel-
jövőben találkozunk, és példá-
ul a segítségükkel is szeretnénk 
elterjeszteni a SZEM (Szomszé-
dok Egymásért) mozgalmat. 
Ezen túl a közbiztonságnak na-
gyon lényeges kérdése a térfi-
gyelő rendszerek kiépítése.

– Összességében, eddigi ta-
pasztalatai alapján hogy íté-
li meg Dunakeszi közbizton-
ságát?

– A kapitányság egész terü-
letén, éves szinten 2500-2900 
bűncselekményt regisztrálunk. 
Ez összehasonlítva más hason-
ló nagyságrendű településekkel 
nem tekinthető nagynak. Per-
sze, mindenkinek a saját prob-
lémája a legnagyobb, ez ért-
hető. Közös teendőnk ennek a 
bűncselekményszámnak a visz-
szaszorítása. Felajánlottam va-
lamennyi képviselőnek, hogy 
a saját területén, fogadóóráik-
ra elmegyünk, és a közbizton-
ságot érintő kérdésekről beszél-
getünk az állampolgárokkal. A 
város közlekedési szempont-
ból is frekventált helyen van, 
nagy az átmenő forgalom, s ez 
egy olyan kihívás, amivel meg 
kell küzdenünk. Azt nem gon-
dolom, hogy nem lesz bűncse-
lekmény és abban sem vagyok 
biztos, hogy valamikor annyi 
rendőr lesz, hogy mindenhová 
jut egy. De közösen megteremt-
hetjük a legoptimálisabb hely-
zetet, hozzátéve, hogy a mi dol-
gunk kiélezettebb, mert a fel-
derítés a mi kötelezettségünk. 
Tervezzük, hogy április máso-
dik felében nyílt napot rende-
zünk, amire meghívjuk az isko-
lásokat, felnőtt állampolgárokat 
egyaránt, hogy ismerjék meg te-
vékenységünket, s azt szeret-
nénk, hogy kerüljünk egymás-
hoz közelebbi kapcsolatba. 

Katona M. István
A szerző felvétele

amint azt lapunk múlt évi októberi számában hírül 
adtuk, dr. mihály istván r. dandártábornok, pest megye 
rendőr-főkapitánya szeptember 16-án megbízta tóth 
csaba r. alezredest a dunakeszi rendőrkapitányság 
vezetésével. ezt követően 2013. február elsejével a 
megyei főkapitánytól az alezredes úr átvehette végle-
ges kinevezését. ez alkalomból kértük a kapitányságve-
zetőt, vonja meg a megbízása óta eltelt néhány hónap 
mérlegét. 

A közrendért, a közbiztonságért
Beszélgetés Tóth Csaba rendőr alezredessel, Dunakeszi új rendőrkapitányával
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- A váratlanul megüresedett kép-
viselői helyre a FIDESZ frakció Önt 
kérte fel. Mit szólt a megkereséshez?

- Örömmel fogadtam a megtisz-
telő felkérést, amelyet több egyezte-
tés is követett, mielőtt vállaltam vol-
na a jelöltséget. A családom támoga-
tása és a szakmai munkámmal való 
összeegyeztethetőség is fontos volt 
számomra, de döntésemben megha-
tározó szempont volt az is, hogy ké-
pes vagyok-e valóban a helyi közös-
ség érdekeit képviselni. Tudok-e elég 
időt és energiát fordítani a képvise-
lőségre, hiszen ezt nem lehet tessék-
lássék módjára csinálni. Ahogyan 
eddig, úgy ezután is szeretnék min-
den lakótársamnak tiszta lelkiisme-
rettel nézni a szemébe, mindezeket 
mérlegelve vállaltam a képviselője-
löltséget. Szeretném, ha problémá-
inkra valódi megoldásokat talál-
nánk, ha céljainkat közösen valósí-
tanánk meg.

Polgármester úr ígéretet tett arra, 
hogy a programomban vállaltakat 
Együtt a Várossal valóra tudjuk vál-

tani. Úgy gondolom, Dióssi Csaba 
adott szaván túl garanciát jelente-
nek azok a szemmel látható, tetten 
érhető fejlesztések, amelyek az el-
múlt időszakban megvalósultak vá-
rosunkban.

- Régóta él Dunakeszin-alsón, és 
a közéletben való aktivitása sem új 
keletű…

- A városrészhez már közel 20 
éve kötődöm, pedagógus feleségem-
mel itt élünk két kisgyermekünkkel. 
A családomon és a munkámon túl 
mindig is fontosnak éreztem, hogy 
szűkebb-tágabb környezetem iránt 
felelősséggel legyek, a helyi közélet-
ben a tőlem telhető módon aktívan 
részt vegyek. Éppen egy évtizede, 
2003-ban alapítottam a Zöld Alsó 
című újságot, amellyel alapvető cé-
lom volt, hogy az alsói lakosokat 
első kézből, tárgyilagosan tájékoz-
tassam a településrész ügyes-bajos 
dolgairól. Magam is meglepődtem, 
hogy még ma is milyen sokan em-
lékeznek az akkori kis kiadványra, 
és hogy az itt lakók mennyire a ma-
gukénak érezték a Zöld Alsót. A lap-
ban már akkor is rendszeresen han-
got adtam a lakókörnyezetünkkel 
kapcsolatos építő kritikai vélemé-
nyemnek, lakótársaim igényeinek, 
aminek köszönhetően közösen hoz-
zá tudtunk járulni körzetünk fejlő-
déséhez. 

Megválasztásom esetén ezt a kö-
zös munkát szeretném folytatni. 
Már a programom összeállításához 
is kértem lakótársaim és a Duna-
keszi Alsóért Egyesület segítségét, 

valamint elindítottam a „Közös-
ségi Párbeszéd” elnevezésű kérdő-

ívemet, amelyet már számos lakó-
társam visszajuttatott hozzám, és 
amely online formában Facebook-
oldalamon elérhető és március 23-
án éjfélig még kitölthető. Ezúton is 
köszönöm, hogy hasznos észrevéte-
leikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy 
közösen találjunk megoldást az előt-
tünk álló feladatokra.

Amennyiben lakótársaim bizal-
mat szavaznak nekem, dolgomat a 
legjobb tudásom szerint, az itt élők 
szolgálatában fogom végezni.

- Mit gondol, mi most a mostani 
választások tétje?

- Attól hangos az országos média, 
hogy a dunakeszi időközi választás 
az Együtt 2014 és az MSZP országos 
csatáinak egy állomása. 

Én viszont azt gondolom: nem 
ez a tét. Egy városrész lakóinak éle-
te nem lehet eszköze országos poli-
tikai pártok csatározásának. A vá-
lasztás az itt élő emberekről kell, 
hogy szóljon. Fontos felismernünk, 
hogy a választáson most arról dönt-
hetünk, hogy az itt élő emberek sze-
retnének-e a város fejlődésének ré-
szesei lenni? Szeretnének-e aszfaltos 
utcákat, járdát, bölcsődét, játszóte-
ret gyermekeiknek; szeretnénk-e a 
problémáikra közösen megoldást 
találni, valódi közösséggé válni; sze-
retnének-e érdemi és eredményes 
önkormányzati képviseletet a vá-
rosrésznek?

A mostani választás tétje tehát 
az, hogy lakóhelyünk tud-e Együtt 
a Várossal fejlődni. Ön erről dönt 
március 24-én.

mint az már köztudott, dunakeszi 7. számú választókörzetében fodor sándorné képviselőasszony sajná-
latos halála miatt március 24-én időközi választást tartanak. a fidesz benkő tamás alsói lakost indítja 
képviselőjelöltként, aki közel 10 éve kapcsolódott be a helyi közéletbe, most pedig önkormányzati képvise-
lőként szeretné képviselni lakótársai érdekeit.

MI A TÉT? – Interjú Benkő Tamás képviselőjelölttel

Programon:
KÖZBIZTONSÁG
- Közbiztonság azonnali és érzékel-
hető megerősítése, javítása
• Rendszeres és állandó körzeti 
megbízotti jelenlét a 7. sz. választó-
körzet területén
• Fokozottabb polgárőri jelenlét a 
körzetben
 
KÖZLEKEDÉS
- A mi körzetünkben folytatjuk a 
legintenzívebben az utak aszfal-
tozását
• 2013: Ágnes utca, Lilla utca, 
Piroska utca
• 2014: Klimscha Albert utca, 
Sajdik Sándor utca, Fóti úti feny-
ves, Zsófia utca
- Folytatjuk a kerékpárút-hálózat 
bővítését, a Posta utcától a Kápolna 
utcáig
- 1,5 méter széles járdát épí-
tünk a Muskátli utcától a 
káposztásmegyeri vasúti átjáróig
- Zebrát alakítunk ki a Pálya utca 
Bojtorján utcai szakaszán
- P+R parkoló építése mindkét 
vasútállomásnál
 
KÖZÖSSÉG
- A lakossági igényeknek megfe-
lelően használjuk ki a Közösségi 
Házat
- Bölcsődét építünk a Posta utcában
 
KÖRNYEZET
- A szükséges helyeken szemetese-
ket helyezünk ki
- Folytatjuk a faültetés programot

Dunakeszi Város Helyi Válasz-
tási Bizottsága a választási el-

járásról szóló 1997. évi C. törvény 
105/A. § (2) bekezdésének j) pont-
jában megállapított hatáskörében 
eljárva Dunakeszi Város 7. számú 
egyéni választókerületében 2013. 
március 24. napjára időközi ön-
kormányzati képviselő választást 

tűz ki. A Helyi Választási Bizottság 
közleménye szerint az időközi vá-
lasztáson négy képviselőjelelt in-
dul, akik neve az alábbi ábécé sor-
rendben kerül fel a szavazólapra: 
Benkő Tamás (FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség), Bernáth Kris-
tóf (Jobbik Magyarországért Moz-
galom), Feketéné dr. Miczki Melin-

da (Magyar Szocialista Párt), Oláh 
Noémi (Független).

A választás egyfordulós lesz, és 
az nyeri el a képviselői mandátu-
mot, aki a legtöbb szavazatot kap-
ja. A választás érvényessége és 
eredményessége nincs részvéte-
li küszöbhöz kötve. Szerkesztő-
ségünk mind a négy képviselője-

löltnek azonos bemutatkozási fe-
lületet kínált fel díjmentesen. Ezen 
felül ugyancsak felkínálta a fize-
tett politikai hirdetés lehetőségét 
is, mellyel két jelölt élt. 

A szerk.

időközi önkormányzati képviselő választást tartanak a város 7. számú egyéni választókörzet-
ben 2013. március 24-én. a dunakeszi-alsót és a vasúti nagyállomás lakókörnyezetét magába 
foglaló választókörzetben azért vált szükségessé az időközi választás, mert a körzet fideszes 
képviselője, fodor sándorné 2012. december 22-én elhunyt, mandátuma megszűnt.  

Időközi önkormányzati képviselő választás
Négy jelölt indul a március 24-i voksoláson  
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FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség jelöltje

Magyar Szocialista Párt jelöltje

Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje

a Párbeszéd Magyarországért 
és az Együtt 2014 
Független jelöltje
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Időközi önkormányzati képviselő választás 
a 7. számú választókörzetben

Időpont: 2013. március 24. • Képviselő-jelöltek:

Benkő Tamás

Feketéné dr. Miczki Melinda 

Bernát Kristóf

Oláh Noémi

Benkő Tamás vagyok, 37 
éves, Dunakeszi-alsói la-

kos. A városrészhez gyermek-
korom óta kötődöm, pedagó-
gus feleségemmel pedig itt ala-
pítottunk családot, itt neveljük 
két kisgyermekünket.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Pest megyei igazgatója-
ként az ország legnagyobb te-
rületi sportszövetségét irányí-
tóm immár 2004 óta. Büszke 

vagyok arra, hogy 2003-ban 
önerőből megalapítottam, 
majd ingyenesen jelentettem 
meg a helyi közéleti újságot, 
a Zöld Alsót, amelyet idén év 
elején indítottam újra. 

Köszönöm lakótársaim és 
a Dunakeszi Alsóért Egyesü-
let segítségét programom ösz-
szeállításában, amelyben nagy 
hangsúlyt helyezek a közbiz-
tonság javítására, a közlekedés 
fejlesztésére, a közösségi élet 
élénkítésére és környezetünk 
megóvására, szépítésére. 

Hiszek abban, hogy képvi-
selőként hatékonyan és ered-
ményesen tudnám képvisel-
ni az itt élők érdekeit. Együtt 
a Várossal, a magam dinamiz-
musával felvértezve, képes va-
gyok a településrész fejlődé-
sét szolgálni. Ehhez kérem az 
Önök bizalmát, felhatalmazá-
sát, együttműködését.

Mesterházy Attila és 
Feketéné dr. Miczki Me-

linda régi ismerősök, sok kö-
zös munka van már mögöttük. 
Melinda személye jó példája az 
MSZP megújulásának, jó példa 

arra, hogy egy 32 éves, két dip-
lomás családanya helyt tud áll-
ni a közéletben és a magánélet-
ben egyaránt. Szociálisan érzé-
keny ember, aki segít a rászo-
rultakon, találkozhattak vele 
étel- és ruhaosztáson, család-
jával évente többször támogat-
ta az Iványi Gábor lelkész nevé-
vel fémjelzett Oltalom Karita-
tív Egyesület Dankó utcai sze-
gény sorsú gyerekeket.

Cselekvő közösségi ember, 
aki nem válogat a munkában. 

Tisztelt Választópolgárok! 
Az Önök érdekeit egy olyan 
ember tudja hitelesen képvisel-
ni, aki immár harmadik éve bi-
zonyítja képességeit a Pest Me-
gyei Közgyűlésben is.

Kérjük, szavazzanak biza-
lommal Feketéné dr. Miczki 
Melindára!

Bernát Kristóf, 28 éves duna-
keszi lakos vagyok. Az el-

múlt hetekben képviselőjelölt-
ként alaposabban gondolkoz-
tam el azokon a problémákon, 
melyekkel eddig itt lakó polgár-
ként találkoztam. Programo-
mat több oldalon tudtam rész-

letesen kifejteni, így 600 karak-
ter még címszavainak bemu-
tatására sem elegendő. De azt 
tudom, súlyos problémát jelent 
az ott lakók szerint a bűnözés, 
ezen belül a prostitúció. Úgy 
gondolom, ígéretek helyett erre 
lehet azonnali megoldást talál-
ni s ez megválasztásom esetén 
elsődleges feladataim között 
lesz. Kérem, olvassa el a közbiz-
tonság javítására, a helyi érté-
keink védelmére, a közlekedés-
fejlesztésre és a közösségi lehe-
tőségek bővítésére vonatkozó 
elképzeléseimet, melyet szemé-
lyesen próbálok meg minden 
háztartásba eljuttatni, de www.
dunakeszi.jobbik.hu honlapun-
kon és a Kesző Népében is meg-
található. 

2005-ben érettségiztem a 
Radnóti Miklós Gimnázi-

umban. Diplomámat az ELTE 
Társadalomtudományi Karán 
szereztem. Jelenleg az ELTE-n 
vagyok politikatudomány mes-
terszakos hallgató. Dolgoztam 
oktatáspolitikai tanácsadóként, 
jelenleg pedig a Párbeszéd Ma-
gyarországért pártigazgatójá-
nak a munkáját segítem.

A helyi önkormányzat mű-
ködését a sikerpropaganda el-
lenére nem a lakossági érdek és 
nem az emberközpontú város-
vezetés, hanem a puszta politi-
kai zsákmányszerzés hatja át. 

A város lakóival együtt én is a 
saját bőrömön érzékelem, hogy 
Dunakeszin korszakváltás kell. 

Kérem, szavazatával támo-
gassa a korszakváltást!
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Azonban sajnos a választá-
sok időszakára jellemző, 

hogy a képviselőjelöltek plakát-
jaikkal teleragasztgatják a vil-
lanyoszlopokat, szemeteseket, 
és minden szabad felületet, míg 
végül az egész várost elborítják 
a plakátok, szóróanyagok…

Az időközi önkormányzati 
választás közeledtével a korábbi 
évek elkeserítő példáján szeret-
tünk volna változtatni. Számos 
budapesti kerületben és vidé-
ki nagyvárosban választották a 
plakátozás egy sokkal kulturál-
tabb módját: a választási plaká-
tok számára mobilparavánokat 
helyeznek ki, amelyek a kam-
pányidőszak lezárultával köny-
nyen eltávolíthatók, majd újra 
felhasználhatóak. 

Ezt a módszert „ellesve” a 
Dunakeszi Programiroda az-
zal a javaslattal kereste meg az 
önkormányzatot, hogy a ren-
dezett városkép és a környeze-

tünk megóvása érdekében a je-
löltek kössenek egy úgyneve-
zett „plakát megállapodást”. 
A megállapodás arról szólna, 
hogy az időközi választás idejé-
re az önkormányzat mobil hir-
dető oszlopokat helyezne ki, 
azokat kisorsolná az indulók 
között, és a jelöltek plakátjaikat 

csak ezekre a felületekre he-
lyezhetnék ki. A javasolt mód-
szer nemcsak környezetbarát, 
de a jelöltek számára egyenlő 
megjelenési módot is biztosí-
tott volna.

A megállapodást kezdetben 
az összes párt támogatta, ám az 
MSZP és az Együtt 2014 - Pár-

beszéd Magyarországért jelölt-
je végül nem kívánt csatlakozni 
ehhez az együttműködéshez. A 
két jelölt visszalépésének elle-
nére a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom és a FIDESZ jelöltje 
úgy döntött, hogy tenni szeret-
ne a városkép megóvása érde-
kében, ezért elfogadták a meg-
állapodás tartalmát.

 Sajnáljuk, hogy nem 
minden jelölt csatlakozott eh-
hez az együttműködéshez, de 
mindenképpen pozitívan ér-
tékeljük, hogy az indulók fele 
ezt a kulturált plakátkampányt 
választotta, és sikerült megten-
ni az első lépéseket a városkép 
megóvása érdekében. Remél-
jük a 2014-es választások alkal-
mával már ez a módszer lesz 
az uralkodó, és a város a kam-
pányidőszakban is meg tudja 
őrizni eredeti arcát.

Dunakeszi 
Programiroda

közös célunk, hogy környezetünket szebbé, élhetőbbé tegyük. a városvezetés eddig is sokat tett azért, hogy a város-
kép rendezettebb legyen: megalkotta a reklámtábla rendeletet, aminek köszönhetően a város megtisztult a plakát-
rengetegtől, bevezette a mezőőri szolgálatot, hogy a városban megszűnjenek az illegális szemétlerakók.

„PLAKÁT MEGÁLLAPODÁS” AZ IDŐKÖZI VÁLASZTÁS IDEJÉRE
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Feketéné dr. Miczki Melinda, 
az MSZP képviselőjelöltje

Feketéné dr. Miczki Melinda:
Elnökségi tag vagyok a Thomas Mann Kulturális és Hagyomány-
őrző Egyesületben, valamint a Hét Olajfa Egyesületben. Tagja va-
gyok választókerületünk legnagyobb civil egyesületének, a veres-
egyházi ÉVÖGY egyesületnek, melynek fő tevékenysége a gyere-
kek és a környezet védelme.
Elfogadhatatlan számomra, hogy a dunakeszi 7. sz. választókör-
zetben élők a tervszerűtlen lakópark- építések miatt igen mostoha 
körülmények között kénytelenek élni. Az új, fiatal lakók gyerme-
keinek még mindig nincs bölcsődéjük, óvodájuk, miközben már 
lassan iskolát is kellene építeni. Nincs megoldva a belső közössé-
gi közlekedés, további járdák kialakítására is szükség lenne, és be 
kellene fejezni a kerékpárút építését is. Jogos az igény egy közös-
ségi házra, sportpályák létesítésére, illetve ATM-szolgáltatás biz-
tosítására.

Nem tudom elfogadni, hogy a 2010-es választási ígéreteknek 
mostanáig csak nagyon kicsi töredéke teljesült. Nem tudom el-
fogadni, hogy miközben egy lakossági fórumon a rossz közbiz-
tonságra vonatkozó kérdésre a polgármester válaszában a kevés 

pénzre hivatkozott, addig a Kinizsi Sport Klubot - ahol Szijjártó 
Péter focizik - 10 millióval támogatja az önkormányzat. Számom-
ra nem elfogadható a bölcsődehiánnyal kapcsolatos kérdésre 
adott válasz sem, vagyis: „a Kincsem utcában bővítettük a férőhe-
lyek számát, az nincs olyan messze Alsótól”! Nincs messze? Nincs 
buszközlekedés és autó nélkül az a csak néhány kilométer bizony 
nagyon soknak tűnik a Napraforgó térig.

Ismét csak ígéreteket kaptunk, de uniós pályázatot nem nyer-
tünk, az önkormányzatot kivéreztette a kormány, akkor hát miből 
és konkrétan mikorra lesznek megoldva a problémáink?

Tisztelt Választók! Egy erős civil kontrollal ki lehet járni, hogy 
a 7. sz. választókörzetben, Budapesttől néhány száz kilométerre, 
megkapjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek 2013-ban már ré-
gen elvárhatók lennének.

Kérem, fogjunk össze és támogatásukkal tegyük rendbe a dol-
gainkat! Én készen állok a feladatra! Számomra a képviselői mun-
ka nem megélhetési kérdés. Ezért ajánlottam és ajánlom fel most 
is, hogy ha az Önök bizalmából megválasztanak képviselőnek, 
úgy felajánlom tiszteletdíjamat a 7. számú választókörzet közös-
ségének: használják azt fel a legjobb belátásuk szerint.

mszp „családi napot rendez” 2013. március 22-én, pénteken, 
14-órától. két helyszínen egy időben:  - sport utcai játszó-
tér előtti területen, - dunakeszi-alsón a muskátli utcai 
cba parkolóban. mindenkit szeretettel várunk. a rendezvé-
nyen részt vesz mesterházy attila, az mszp elnöke is!

Mesterházy Attila és Feketéné dr. Miczki Melinda régi isme-
rősök, sok közös munka van már mögöttük. Melinda sze-

mélye jó példája az MSZP megújulásának, jó példa arra, hogy egy 
32 éves, két diplomás családanya helyt tud állni a közéletben és a 
magánéletben egyaránt. Szociálisan érzékeny ember, aki segít a 
rászorultakon, találkozhattak vele étel- és ruhaosztáson, család-
jával évente többször támogatta az Iványi Gábor lelkész nevével 
fémjelzett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai szegény sor-
sú gyerekeket.

Cselekvő közösségi ember, aki nem válogat a munkában. 

32 éves családanya. férjével egy hat éves 
kislányt nevelnek. 2002-ben győrben szer-
zett közgazdász diplomát, majd 2008- ban 
az elte jogi karán doktorált. jelenleg egy 
gazdasági társaság ügyvezetője. 2010-től a 
pest megyei közgyűlés szocialista képvise-
lőjeként a jogi és önkormányzati bizott-
ságban dolgozik aktívan.

Bilinszky Ferenc, 
az MSZP Dunakeszi városi elnöke:

Azért javasoltuk Feketéné dr. Miczki Melindát 
képviselőjelöltnek, mert a jelöltek közül neki van 
olyan szakmai felkészültsége, önkormányzati 
tapasztalata, amellyel folyamatában azonnal be 
tud kapcsolódni az önkormányzati munkába.

Közgazdász és jogi végzettségével nagyban hozzá tud járulni
problémáink megoldásához. Kérjük, szavazzanak bizalommal 
Feketéné dr. Miczki Melindára! Fi
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A Nemzeti Köznevelésről 
szóló törvény tanköte-
lezettségről szóló (Nkt. 

45.§) rendelkezései értelmében 
2013. január 1-től főszabály, 
hogy az a gyermek, aki 2013. 
augusztus 31-ig betölti 6. élet-
évét, tanköteles korba lép. Ez a 

törvényi változás tehát a nyá-
ron született gyermekeket is 
beemelte abba a körbe, akiknek 
megfelelő fejlettség esetén meg 
kell kezdeniük általános iskolai 
tanulmányaikat. Fontos hang-
súlyozni, abban a tekintetben 
nem történt törvényi változás, 
hogy a tankötelezettség kez-
dete továbbra is a gyermek fej-
lettségétől, érettségétől függ. A 
tankötelezettségről alapeset-
ben az óvoda vezetője dönt. 
Azokban az esetekben, amikor 
a gyermek nem járt óvodába, 
vagy fejlettsége nem egyértel-
mű, mert az óvodai vélemény 
és a szülők véleménye egymás-
tól eltér, a pedagógiai szakszol-
gálat iskolaérettségi vizsgálata 
alapján születik meg a döntés 
a tankötelezettségről, vagy an-
nak elhalasztásáról.

Az iskolaérettség a megfe-
lelő testi (súly, magasság, fog-
váltás), érzékszervi, érzelmi, 
akarati és szociális érettségen 
túl több, a tanuláshoz szüksé-
ges alapkészség megfelelő fej-
lettségét, és ezeknek a készsé-
geknek az összehangolt műkö-
dését jelenti. Az 5.-7. életév kö-
zötti gyermekek egy rendkívül 
lendületes, érzékeny, befogadó 
fejlődési szakaszhoz érkeznek, 
amikor a fejlődésbeli változá-
sok felgyorsulnak, az önkén-
telen folyamatok szándékossá 
válnak, a gyermek akaratlago-
san is képes a figyelemre, kon-
centrálásra, megjegyzésre, ki-
tartóbb gyakorlásra, együtt-
működésre, önszabályozásra, 
kivárásra és még hosszan so-
rolhatók azok a területek, me-
lyeken a szülők ezeket a vál-
tozásokat észlelhetik. Fontos, 
hogy a gyermek beszédkész-
sége, tiszta hangképzése, ko-
ordinált, harmonikus mozgá-
sa, grafikai készsége, számolá-
si gondolkodása, térbeli tájéko-
zódása, logikus gondolkodása, 
megfigyelőképessége, emléke-
zete megfelelő fejlettségi szin-
tet érjen el és még ehhez meg-
legyen a kellő érzelmi stabilitá-
sa, önbizalma, együttműködési 
készsége is. A fejlődés azonban 
nem mindig töretlenül gyors és 
egyenletes, lehetnek benne ki-
sebb-nagyobb lemaradások, 
melyek szűrése, felzárkóztatá-
sa, korrekciója pedagógusok, 
gyógypedagógusok, pszicho-
lógusok közreműködésével, a 
szülőkkel közösen érhető el. 

Bizonytalan helyzetekben az, 
hogy a gyermek további fejlő-
dése szempontjából az óvodai 
vagy az iskolai környezet fog-
ja e jelenteni a nagyobb húzó-
erőt, és biztosítja a fejlődéshez 
szükséges legoptimálisabb fel-
tételeket, a gyermek vizsgálata 
és a szülőkkel folytatott párbe-
széd, közös gondolkodás folya-
matában dől el. Az indokolat-
lanul késleltetett, elhalasztott 

iskolakezdés legalább annyira 
ártalmas lehet a gyerek számá-
ra, mint a korai, elhamarkodott 
beiskolázás. A szülők részéről a 
túlzott teljesítmény-elvárás, a 
sikerkultusz, mely nincs tekin-
tettel a gyermek terhelhetősé-
gére, teherbírására vagy éppen 
a túlzott kényeztetés, a gyer-
meki önállótlanság, függőség 
fenntartása, esetleg a szülői el-
várások, korlátok hiánya a ne-
velésben, ugyanúgy (mint a 
gyermek éretlensége) háttérté-
nyezői lehetnek az iskolai ku-
darcoknak, a gyermek figye-

lemproblémájának, tanulási, 
beilleszkedési, magatartási ne-
hézségének.

Az iskolakezdésnek tehát el-
sődlegesen a gyermek fejlődé-
si üteméhez, fejlődési perspek-
tívájához, és érettségéhez kell 
igazodnia.

Tolnai Márta
pedagógiai 

szakpszichológus
Dunakeszi Oktatási 

Központ, Általános Is-
kola és Pedagógiai Szak-

szolgálat mb. Igazgatója

Gondolatok az iskolakezdésről 
dunakeszi város nevelési tanácsadójában szeptember óta fokozott a szülői megkeresés, érdeklődés, vizs-
gálati igény a tanköteles korú gyermekeket nevelő családok részéről. elsősorban minden szülőt az fog-
lalkoztat, hogy iskolába kerülő gyermeke vajon eléri-e azt a fejlettségi szintet, amivel iskolai beválása, 
tanulmányi sikeressége, eredményessége remélhető. a szülői kételyek, aggodalmak oka, mértéke nagyon 
sokféle lehet, de talán kimondható, hogy leginkább a törvényi változásokkal állnak összefüggésben.

HIRDETMÉNY
Dunakeszi Város Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, 
hogy az általa fenntartott intézményekben a 2013/2014-es 

nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja
2013. április 15-16-án (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óráig lesz.

A beíratás helye: A gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda.
Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható Dunakeszi 

Város honlapján, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri 
Hivatalának hirdetőtábláján.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, 

TAJ-száma,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: 
szakértői vélemény

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült 
határozat

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a 
gyermeke 2013. augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, 

továbbá azokat, akiknek gyermeke 2013. szeptember 1-je 
és 2013. december 31-e között tölti be 3. életévét (ezeket a 

gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában.)
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, 

amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
Az óvodavezető 2013. május 15-éig írásban értesíti a szülőt a 

felvételi eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő 

a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati 
( felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz 

Dunakeszi Város Önkormányzata felé.
Dunakeszi Város Önkormányzata



17Dunakeszi Polgár

Sok kisgyermeknek segítenek

köztudott, hogy az ortopédiai szakrendelésekre csak 1-2 vagy több hónap várakozás után lehet bejut-
ni. ezért van nagy jelentősége annak, hogy a piros óvodában dr. moravcsik bence ortopéd szakorvos 
ingyenes ortopéd szűrővizsgálatot vállalt, amit dióssi csaba polgármester úr is támogatott. a szűrő-
vizsgálat után, akinek szüksége van rá, az egyedi ortopéd cipők gyártását egy gyógycipőket készítő cég 
készíti el. az ötletet hevérné csordás melinda vetette fel, aki saját gyermekei mellett állami gondozott 
gyermekeket is nevel és a gyermekei a piros óvodába járnak. másfél éve került kapcsolatba a medishoe 
magyarország kft. céggel és az anyuka úgy jellemezte, hogy ez egy megbízható cég megbízható ortopédi-
ai szaktudással.

Dr. Moravcsik Bence a 
vizsgálatokat önkén-
tes munkaként végez-

te, neki is van 3 kiskorú gyerme-
ke, így szülőként is érzi ennek a 
tevékenységnek a fontosságát. A 
szűrővizsgálat célja az ortopédi-
ai fejlődési rendellenességek ide-
jében történő felismerése, meg-
előzése. Szükség esetén további 
vizsgálatok, kezelési javaslatok 
felállítása. 

Póczik Miklósné, a Piros Óvo-

da vezetője a szülői javaslatot és 
a polgármester úr támogatását is 
figyelembe véve, lehetőséget biz-
tosított az ortopédiai szűrővizs-
gálatra. 

Több mint 300 szülőtől kértek 
írásbeli nyilatkozatot, hozzájá-
rulást a vizsgálathoz, melyet vé-
gül 140 szülő igényelt. A számok 
magukért beszélnek, 80 kisgyer-
meknek van szüksége speciá-
lis cipőre. Az orvosi beutalókat 
a szülők megkapták, majd a fent 

említett cipőkészítő cég képvi-
selője felvette a méreteket és a 
kisgyermekek hamarosan hoz-
zájuthatnak a kedvezményesen 
megkapott gyógycipőjükhöz. 

A kedvezményt a cég mögött 
álló támogatók, alapítványi tá-
mogatás, illetve a cipők előál-
lításához szükséges minőségi 
alapanyagok kedvező árfekvésű 
beszerzése is biztosítja. Az óvo-
da vezetője elmondta, hogy ők 
ezen túl is sokat tesznek a gyer-

mekek egészségéért, Dr. Ercsei 
Katalin gyermekorvos ajánlása-
it is figyelembe véve. A napi tor-
nába beépítik a lábtornát is, hi-
szen ez legalább olyan jelentő-
séggel bír, mint a gyógycipő. Az 
ortopédiai vizsgálat hamaro-
san tovább folytatódik a Játszó-
ház Óvodában, illetve a Vasút a 
gyermekekért óvodában. 

Csonka Mária

Ortopédiai szűrés a Piros óvodában

Ezúton értesítjük a tisztelt 
lakosságot, hogy a bölcsődei 

felvétellel kapcsolatban 
léteroztunk egy felvételi irodát.  
Információkat , tájékoztatást, 

a  kérelmet , a következő 
elérhetőségeken lehet elérni;

Markarián Éva
Telefon: 0670/331-58-81

email cím: hszk.
felvelteliiroda@gmail.com

2120, Dunakeszi, 
Bajcsy- Zsilinszky u 32

www.dunakeszi.hu

Hétfő:13:00-17:30
Szerda:

8:00-12:00   13:00-16:00
Péntek :8:00-12:00

A kitöltött felvételi kérelmeket, 
és a hozzá szükséges 

dokumentumokkal a fent 
említett címen adhatják le, 

a megadott nyitvatartási időben.

Felvételi kérelem benyújtása:
Dunakeszi Város 

Önkormányzat Képvieslő-

tesületének 62/2012 ( 
XII.19.) rendelete a szociális 

rászorultságtól függő 
pénzbeli  és természetbeni 
támogatásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról

„ 2 § ( 1 ) A bölcsődei 
felvételre irányuló kérelmet az 
e rendeletben meghatározott 

mellékletekkel együtt
a) tárgyév szeptember-
december hónapokra 

irányuló felvételi időpontokra 
vonatkozóan a tárgyév március 

1. és április 30. közötti 
időszakban

b) az a) ponttól eltérő 
felvételi időpontra 

vonatkozóanlegkorábban 
a felvétel kért időpontját 

megelőző 6 hónapon 
belül a gondozási év alatt 

folyamatosan lehet benyújtani.”

Humán Szolgáltató Központ
2013.03.07

Értesítjük az érintett szülőket, 
hogy a 2013/2014. tanévre 

történő általános iskolai 
beíratásokra az alábbi 

időpontokban kerül sor:
2013. április 8–9. (hétfő, kedd) 

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. 
augusztus 31-ig született 

gyermekét a szülő köteles a 
lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerinti 

illetékes iskola első 
évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő 
beíratáskor az alábbi 

dokumentumokat kell 
bemutatni:

1./ a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát

2./ a gyermek és a szülő 
lakcímét igazoló hatósági 

igazolványt (lakcímkártyát)
3./ a gyermek iskolába 

lépéséhez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást

 (óvodai szakvéleményt 
vagy a szakértői bizottság 

szakvéleményét)

A beiratkozás a körzetes 
iskolában, az iskola által 

kijelölt helyszínen történik.

A felvételről első fokon 
az iskola igazgatója dönt, 

elutasítás esetén a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 

Dunakeszi Tankerületének 
igazgatója hivatott a felül 
bírálati kérelmet elbírálni.

"Az egyes iskolákhoz 
tartozó körzetek leírását 

megtalálhatják az intézmények 
honlapjain, Dunakeszi 

Város honlapján, valamint 
az óvodákban kifüggesztett 

felhívásokon."

Dunakeszi, 2013. február 28. 
Eich László sk.

Tankerületi igazgató

Tájékoztató 
a bölcsődei felvétel változásáról

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Dunakeszi Tankerülete fenntartásában működő 
általános iskolákba történő beíratásra
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Jó pap volt, kitartó és állhatatos
dr. brusznyai józsef, a dunakeszi szent mihály templom egykori esperes-plébánosa február 23-án 
vehette át mádl dalma asszonytól a parma fidei, hit pajzsa kitüntetést. a felemelő ünnepségre 
egykori szolgálati helyén került sor.

A díjat 2002-ben Horváth 
Béla egykori  országgyűlé-
si képviselő és Gyurkovics 

Tibor, azóta már elhunyt író ala-
pította, s azóta minden évben a 
kommunizmus áldozatainak em-
léknapján Mádl Dalma asszony 
adja át a díjat egy olyan élő egyhá-
zi személyiségnek, aki a kommu-
nista diktatúra alatt is hű maradt 
hitéhez és magyarságához. 

 - Életünk igazi csillagai azok 
az emberek, akik helyesen tud-
tak élni, ők a remény világító fé-
nyei – idézte megnyitójában a 
díjalapító Horváth Béla XVI. Be-
nedek pápa szavait. Ezt követőn 
Beer Miklós váci megyéspüspök 
áldotta meg a templomot zsúfo-
lásig megtöltő ünneplő közössé-
get.

Ezt követően Szijjártó Péter, 
Miniszterelnökség külügyi és 
külgazdasági ügyekért felelős ál-
lamtitkára mondott köszöntő be-
szédet. Mint fogalmazott, a kom-
munizmus áldozatainak emlék-
napján, s a mostani díjátadó ün-
nepségen is olyan emberekre 
emlékezünk, akik az embertelen 
korban is emberek tudtak marad-

ni, s embertelen kínzóiknak fo-
galmuk sem volt, miért nem tud-
ták megtörni őket. Ezek az em-
berek adtak reményt az többi-
eknek a nagyon sötét időkben. S 
jelentenek követendő példaképet 
a mi számunkra is. A diktatúra 
elég sötét volt ahhoz, hogy elhigy-
gye, a vallás néhány év alatt meg-
szüntethető, de ebben is tévedtek. 
- Brusznyai József atya egy példa-
kép, egy hős, a mi hősünk. Ezek-
nek az előttünk álló szolgáló hő-
söknek a lelkületét vigyük el mi is 
magunkkal, s ez a lelkület adjon 

Brusznyai József nyugalmazott dunakeszi plébános vehette át idén a Hit pajzsa kitüntetést

Mádl Dalma és dr. Brusznyai József

Szijjártó Péter

Kozsuch Zsolt, Wittner Mária és Dióssi Csaba

erőt Krisztus követéséhez – zárt 
szavait Szijjártó Péter.

A laudációt - mint 2002 óta 
minden évben - dr. Bolbericz Pál 
mondta el.  - Miért kapja Brusznyai 
József a Hit pajzsa kitüntetést? – 
tette fel a kérdést, amelyre maga 
a jeles teológus professzor adta 
meg a választ is: - Nem pusztán 
azért, mert testvére volt annak a 
Brusznyai Árpád tanárnak, akit 
1956 miatt ártatlanul kivégeztek, 
s nem is azért, mert a kistarcsai 
internálótáborban együtt szenve-
dett Meszlényi Zoltánnal, a bol-

doggá avatott vértanú püspökkel, 
hanem azért mert jó pap volt, ki-
tartó és állhatatos. 

A kitüntetés átadását követő-
en Dióssi Csaba polgármester, 
országgyűlési képviselő méltat-
ta a település egykori plébánosát, 
majd Wittner Máriával közösen 
egy díszzászlót adott át a jeles nap 
alkalmából a Szent Mihály plébá-
niának, melyet Kozsuch Zsolt plé-
bános vett át.

- Meg vagyok hatva, annyi szé-
pet mondtak rólam, s bárcsak a 
fele igaz lenne – kezdte humor-
ral átszőtt beszédét Brusznyai Jó-
zsef, a díj kitüntetettje, aki meg-
emlékezett Mádl Ferenc egykori 
köztársasági elnökről, Gyurkovics 
Tibor elhunyt íróról és testvéré-
ről, Brusznyai Árpádról is. Mint 
mondta, a díjat megőrzésre ve-
szi át, s amikor majd tudja, átadja 
Árpád testvérének, aki nála sok-
kal jobban megérdemli. A ma-
gyar költészetből vett idézetekkel 
gazdagon átszőtt visszaemléke-
zését egy megszívlelendő tanács-
csal zárta. Mint mondta, amíg az 
űrön túli tengerek felé el nem visz 
a rakétája, talált egy nagyszerű re-
ceptet, melyet meg is osztott min-
den megjelenttel: „Most nem sie-
tek, most nem rohanok, most nem 
tervezek, most nem akarok, most 
nem teszek semmit sem, csak en-
gedem, hogy szeressen az Isten.”

A szerk.
Fotó: MTI és Sás Benedek
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És nincs megállás…

"Szüleim a fóti Gyermekvárosban 
dolgoztak, ott jártam általános és 
középiskolába. Táncolni már gyer-
mekkorom óta akartam, de végül is 
Kecskeméten a Tanítóképző Főis-
kolát végeztem el. Pedagógus ideá-
lom már akkor kialakult, ugyanis, 
amikor a felvételi vizsgán megkér-
dezték, miért ide jelentkeztem, leg-
kedvesebb tanítónőmre hivatkoz-
va azt válaszoltam: én is Julika néni 
szeretnék lenni…

Első és immár huszonegy éve 
egyetlen munkahelyem a Kőrösi is-
kola, itt kezdtem pályafutásomat 
Kollár Albin igazgató úr irányítá-
sa alatt, aki mindmáig példaké-
pem. Egyébiránt a múlt évben kap-
tam meg két évtizedes munkámért 
a Kőrösi emlékérmet. És annak ide-
jén, amikor a városban megalapítot-
ták az Év pedagógusa kitüntetést, 
elsőnek én vehettem át az elismerést 
a polgármester úrtól. Később aztán 
a tanácsosi címet is megkaptam…

Nem tagadom, jólesnek az elis-
merések, de nem ezért dolgozom. 
A hivatásom az életem nélkülöz-
hetetlen része lett. A tantermem, a 
pedagógiai munkám, a gyerekek-
hez, szülőkhöz és számomra na-
gyon kedves kollégáimhoz fűződő 
kötődésem, úgy érzem, bizonyíté-
ka annak, hogy iskolámat többször 
inkább első, mint második ottho-
nomnak s tanítványaimat családom 
részének tekintem…

Történelmi- és népi játszóház ve-
zetői, illetve történelmi tánc oktatói 
tanfolyamot is végeztem. Bársonyné 
Papp Rózának, az önkormányzat 

művelődési osztálya egykori veze-
tőjének támogatásával húsz éve lét-
rehoztam, és évekig vezettem a la-
kótelepi családoknak értékes hétvé-
gi programot kínáló Cinege játszó-
házat kiváló kollégáimmal együtt. 
Alig egy évig tanítottam az iskolá-
ban, mikor kezdeményeztem a jóté-
konysági bál megszervezését. Azóta 
már a huszadik rendezvénynél tar-
tunk. A műsorokat, a vendégek szó-
rakoztatását én szervezem…

Tanítás, tánc, színjátszás. Nem 
tudok rangsort felállítani, mind 
fontosak számomra. Mindig is az 
volt a célom, hogy a tanítványaim, 
művészeti csoportjaim kicsinyei és 
nagyobbjai élményként éljék át a ve-
lem töltött időt s ettől gazdagabbak, 
a művészetek iránt érzékenyebb fel-
nőttekké váljanak. Dunakeszin – 
ahol ugyancsak több mint húsz éve 
élek vállalkozóként tevékenykedő 
férjemmel, akit itt ismertem meg – 
rendszeresen szerepelnek csoport-
jaim városi rendezvényeken, és a te-
lepülés hírnevét a rangos versenye-
ken, testvérvárosi találkozókon, 
külföldi turnékon fellépő tánccso-
portommal elvisszük. Szeretem a 
várost, az iskolámat, a munkámat. 
Már elkezdtem betanítani a "zász-
lósokat", akik majd a Körősi gálán 
szerepelnek. Elkezdődnek az idei 
nyelvvizsgák a hetedik-nyolcadiko-
soknak. A táncosoknak beindul az 
idei versenyévad, meg kell védeni az 
A kategóriát, és természetesen nincs 
megállás…"

Katona M. István
A szerző felvétele

háromszoros európa-bajnok 
musical tánccsoportot vezet 
a farkas ferenc művészeti is-
kola égisze alatt. ugyancsak 
az intézmény bázisán irá-
nyítja már jó ideje az angol 
nyelvű színjátszó csoportot. 
munkahelyén, a kőrösi csoma 
sándor általános iskolában 
angol nyelvet oktat, tanít-
ványai nagy többsége már 
hetedik-nyolcadik osztályban 
nyelvvizsgát tesz. az iskolai 
rendezvényeknek – kőrösi 
napoktól a jótékonysági 
bálokig – nélkülözhetetlen 
szervezője, alkalmi szülői és 
tanári tánccsoportok lelkes 
betanítója. mindez és még 
sok minden más egy személy-
ben nagyné szöllősi márta, 
akinek még arra is jut ideje, 
hogy most ötödik gimnazista, 
martin nevű kisfiával napon-
ta együtt tanuljon. 

„Drága szüleim az alföldi táj-
ról telepedtek le ebbe a csodaszép 
Dunamenti faluba a második világ-
háború borzalmait követően. Fan-
tasztikusan érezték magukat, és 
nem is költöztek el innen soha töb-
bet. Jómagam is ide születtem, és az 
első kórházban töltött napok kivéte-
lével mindvégig idetartoztam.

Igazi otthon számomra ez a város, 
sőt, több is annál. Akárhova vetett a 
Sors a munkám miatt, mindig visz-
szavágytam, és visszajöttem Duna-
keszire. Itt élek most már a saját csa-
ládommal, két gyermekemmel és a 
feleségemmel. A szüleim házát ala-
kítottam át az évek során úgy, hogy 
előbb egy saját életteret hoztam lét-
re, majd jött a többi. Édesanyám 
lakrésze azóta is olyan, ahogy akkor 
nézett ki, amikor elment közülünk. 
Egyszerűen még nem volt erőm át-
alakítani, de ahogy nőnek a gyere-
kek, előbb-utóbb erre is rá kell szán-
nom magam. Maga a település már 
messze nem olyan, mint a születé-
sem idejében, igazi várossá nőtte ki 
magát. Egy biztos, már elérte a be-
fogadóképessége határát. Most még 
élvezni lehet a vidéki élet szépségeit, 
és abban bízom, hogy a nagy átépí-
tések, fejlődés és a növekedés idejét 
a minőségfejlesztés váltja majd fel.

Nagyon sokat ront a városképen 
az a bizonyos, még az átkosban épí-
tett betonlakótelep, ami a város leg-
szebb területeit csúfította el. Ugyan 
a mostanában épült lakóparkokat 
sem tartom megoldásnak, de ezek-
ben legalább minimális zöld terü-
lethez és megfelelő életfeltételekhez 
juthatnak az ott lakók.

Viszont az nagyon fáj a szemem-
nek és a lelkemnek is, hogy ezek a 
lakóparkok egyáltalán nem illenek 

bele a magyarországi képbe. A medi-
terrán stílus olasz, görög és a horvát 
tengerpartok mellett jól mutatnak, 
de idehaza a magyar identitásunkat 
kellene a házainknak is kifejezni. A 
Balaton melletti, vagy egyéb kifeje-
zetten magyarlakta területeken lát-
ható tornácos házak sokkal inkább 
közelebb állnak hozzánk, sokkal in-
kább kifejezik a magyarságunkat.

Noha az újabban épített renge-
teg kerékpárút többségével egyet-
értek – ám van olyan hely, ahol ez 
szűkítette az életteret, a mi környé-
künkön például parkolási gondokat 
okoz, annak ellenére, hogy egy vá-
rosi parkoló is épült ide –, ám ezek-
kel természetesen képes vagyok 
együtt élni.

Sok minden mellett kulturális és 
egyéb téren is pozitív változások ko-
rát éli Dunakeszi. Épül, szépül, lát-
szik, hogy fontos a városkép a mos-
tani vezetésnek. Nagyon jó kezde-
ményezés, hogy egyre több helyi 
program közül lehet választani, így 
nem kell bemennem a fővárosba, ha 
egy színvonalas koncertet, agy akár 
egy színházi előadást szeretnék 
megnézni. Az itt élő ifjúság, így az 
én gyermekeim számára is fontos, 
hogy a múlt megismerésének előse-
gítése érdekében olyan programok-
ra is sor kerül, mint a Dunakeszi 
Viadal a korabeli jelmezek segítsé-
gével. Főleg a mogyoródi huszárok 
bevonulását várjuk a kisfiammal 
együtt a legjobban. Szívesen csatla-
kozom én is ezekhez a kezdeménye-
zésekhez a családommal együtt.

Mert, ahogy azt már mondtam, 
igazi otthon számomra ez a város, 
sőt, több is annál…

(lejegyezte: 
Molnár László)

szülei már a ii. világhá-
borút követően a város-
ban telepedtek le. első 
pillanattól kezdve itt él, 
legfeljebb szakmája miatt 
költözött el rövidebb ideig. 
ma már a szülei átalakí-
tott házában él család-
jával – feleségével és két 
gyönyörű gyermekével –, és 
úgy véli, a jó irányba fejlő-
dő város egyetlen hibája, 
hogy az építési vállalkozók 
az építkezéseknél a magyar 
jellegzetességek helyett 
a mediterrán divatot ré-
szesítsék előnyben. kaszás 
géza színművész vallomása 
dunakesziről.
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JELENTÉS A "VÉGEKRŐL"

oltár megáldás és antimenzion elhelyezés az 
épülő szent péter és pál görögkatolikus temp-
lomban dunakeszin.

A görögkatolikusságnak 
bizonyára szórvány 
számba menő, főváros 

közeli Dunakeszin 2013. febru-
ár 3-án lélekemelő eseménynek 
voltunk résztvevői. Fülöp püs-
pök atyánk hathatós szemé-
lyes közreműködésével, Bubrik 
Miklós parókus úr az altemp-
lom oltármegáldásig juttatta el 
eddigi templom építési fárado-
zásainkat.

Nehéz lenne híven vissza-
idézni az egész délelőttöt ki-
töltő szépséges szertartás igazi 
hangulatát, ha nem sorolnánk 
elő azokat a szubjektív eleme-
ket, amely kezdetleges élmé-
nyek, a  ma embere számára 
már ritkán adódó alkalomnak 
számítanak.

"Forráshiányos" helyzetünk-
ből adódóan az idei telet az ép-
pen elkészült altemplomban 
töltjük, amit leginkább is beton  
katakombának nevezhetnénk, 
ha őskereszténynek lennénk 
méltók minősíttetni magunkat.  
Képzeljünk el egy tágas, jó be-
osztású, csupasz beton termet, 
melyet máris Bubrik-Johan 
Viktória tisztelendőasszony ál-
tal alkotott ikon-vásznak tesz-
nek korai keresztény századok 
hangulatát idéző különös szen-
téllyé. A puritán építészetet 
csak ellenpontozza a mi pom-
pázatos bizánci főpapi drapéria 
– kultúránk, és mindezt a mél-
tóságteljesen hömpölygő szer-
tartás fogja egybe és viszi elő-

re, miközben a hívek nagyobb 
része a hidegben párálló ajkak-
kal, állva kíséri énekével a gyö-
nyörű keleti liturgiát. Bizony 
az "Emberek a havason" csoda-
szép magyar film  karácsony-
esti hangulatát éreztem felidé-
ződni ezekben az órákban.

Lám, a sztereotípiák elma-
radása, hogy engedi röptet-
ni a lelket! Minden olyan más, 
nem szokványos volt a nagy 
lelkes akarástól, mely most itt 
el tudott tekinteni a megszo-
kott és megkívánt,  már-már 
elvárt,  "polgári" befejezettség-
től és protokolltól. A lelkes, pu-
ritán, lényeget  árasztó atmosz-
féra töltötte el a "katakombát" 
és minket.

 Az egyelőre rendkívül puri-
tán Istenháza és a kezdetleges 
épített viszonyok és a várako-
zásunkat meghaladóan néhány 
év alatt  jelentősre nőtt hívőse-
reg, az átható szent szövegek és 
énekek (ha ez utóbbi kicsit még 
"egységesítésre szorulva" is), a 
pompázatos és méltó szent vi-
seletek, az érezhető lelkes at-
moszféra, a  kispapság jelenléte 
szép éneklésével, Isten igéjének 
különösen közelről ható érvé-
nyessége,  a mindannyiunkban 
ott ágaskodó vágy, hogy legyen 
Istenházunk, ahol otthon érez-
hetjük magunkat olykori el-
esettségünkkel, meg-megfo-
gyatkozó reményeinkkel, élet-
szorongatásainkkal, árválko-

dó szomorúságainkkal.  Ez a 
sok ölelkező kontraszt, mindez 
felforrósította a hívek általában 
vett rezerváltságát. Jó volt most 
ott lenni annál a ritka élmény-
nél, hogy valamit nagyszerű, 
a mi jelentéktelen kis életünk 
tanuskodása mellett, kezd meg-
történni. Hogy tanúi vagyunk 
nagy dolgok születésének! A 
dunakeszi görögkatolikusok 
ezt a napot, hiszem, nem fog-
ják könnyen felejteni.

Hazafelé menet ismét rákez-
dett havazni  és a később hal-
kuló hóesésben bandukolva, 
püspök úr szentbeszédének ha-
tása alatt, - ahogy az már lenni 
szokott, - az ember a maga pa-
rányi kis múló életének tanúsá-
gára, elkezdtem szálazni a fel-
teendő kérdéseket: mi végre is 
vagyunk hát ezen a világon?

Az erősödött meg:
- mindazt, amiről önként le-

mondotok, százszorosan visz-
szakapjátok

- az a sok ész (!) a morális 
döntések kényszere alól nem  
ment fel.

Úgyhogy : csak LEGYEN 
MEG A TE AKARATOD 
URAM!

És majd egyszer a "Dunake-
szi Havasokban", a kis bizánci 
stílusú bazilikában, itt valahol, 
folytatjuk…

 Dr. Kisida Elek
Dunakeszi, 

2013. február 6.

„Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?”

Az áruló Júdás kérdé-
se ez, melyet a főpap-
okhoz intéz. A válasz 

az, hogy harminc ezüstpénzt 
megér nekik, ha Júdás kezükre 
adja a názáreti Jézust. Ennyi az 
ára. Nem is alkudoznak soká-
ig, megállapodásuk hamar lét-
rejön. Jézus azután a kezük kö-
zött még másnap meghal. Ke-
resztfára adják, ahol a kivégző 
eszközre feszítve néhány órás 
szenvedést követően kilehe-
li lelkét. Testét leveszik ugyan, 
a helytartó udvarába viszik, de 
nem történik vele semmi. 

Ekkor jön el Pontius Pilátus-
hoz arimátiai József, a nagyta-

nács egyik tekintélyes tagja, és 
elkéri a holttestet. Pilátus át-
adja neki, hogy eltemethessék. 
Ez sebtében meg is történik: a 
közeledő ünnep miatt gyorsan 
kell a szertartást elvégezni. 

Aztán csend, nagyszom-
bat csendje. Jézus a sírban fek-
szik három napot, ahogyan an-
nak idején Jónás próféta is há-
rom napig volt a cethal szájá-
ban. Nem véletlen a párhuzam. 
Jézus előre figyelmezteti kor-
társait, hogy ez a jel fog adat-
ni nekik. A Pál apostol felisme-
ri a jelet. 

Rómába írt levelében a célt 
is kimondja: Jézus „a bűneink 

miatt adatott halálra”. János-
tól pedig az okot is megtudjuk: 
„Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött fiát adta.” Jé-
zus tehát adatik. Olyanformán, 
ahogyan annak idején a mate-
matikai példákat kezdtük az is-
kolában: „Adva van egy…”. Jé-
zus adva van. Életünknek alap-
adottsága. Benne gyökerezik a 
valódi élet, ha megértjük és el-
fogadjuk az általa kiábrázolt is-
teni szeretetet. 

Az a Jézus, aki egész életútja 
során végig önállóságot, nagy-
fokú autonómiát mutat, a vég-
történetben hagyja, hogy tehe-
tetlenül adják-vegyék. Ez az en-

gedelmessége, alázata megrá-
zó. Isten Fia, és mégis odaadja 
életét miértünk? Mi vezérli Őt? 
„Isten elhatározott döntése és 
terve szerint adatott oda Jézus” 
– írja Lukács. Ős idők óta ter-
vezi tehát Isten, hogy szeretetét 
így fejezi ki, a szívét így adja ne-
künk. És neked. 

Neked adatik ez a Jézus. 
Mennyire drága ez az ajándék 
neked? Húsvétkor, a megfeszí-
tés és feltámadás ünnepén fe-
leljünk Isten megszólító szere-
tetére. 

Szőke Attila Szilárd
református lelkész

(Máté evangéliuma 26:15)
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Telefon: (27) 542-800/169-es mellék  
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre  
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

A Dunakeszi Programiroda  
márciusi programajánlata

Húsvéti Játszóház

Időpont: március 22. péntek
Húsvéti játszóház a Fazekas Mi-
hály Általános Iskola aulájában 
ahol tavaszköszöntés és hagyo-
mányőrző játékok várják az ér-
deklődőket. 
Helyszín: Fazekas Mihály Általá-
nos Iskola, Radnóti Miklós u. 29.
Információ: napközis munkakö-
zösség

Kiállítás a Víz Világnapja 
alkalmából

Időpont: március 22. péntek – 
április 21. vasárnap
Kiállítás a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola aulájában a tanulók és 
a RajzStúdió munkáiból a Víz Vi-
lágnapja alkalmából. 
Helyszín: Bárdos Lajos Általános 
Iskola, Iskola sétány 18.
Információ: 
Filyó Gábor, 27/341-204

Dunakanyar Hangja

Időpont: március 23. szombat 
19:00 óra – 22:00 óra
Dunakanyar Hangja - tehetség-
kutató énekverseny: döntő a 
VOKE József Attila Művelődési 
Központban. 
Helyszín: VOKE József Attila Mű-
velődési Központ, Állomás sé-
tány 17.
Információ: 27/543-225,
www.vokejamk.hu és 
www.dunakanyarhangja.hu

Nyílt napok- leendő 
1. osztályosoknak

Időpont: március 25. hétfő – 
március 27. szerda
Nyílt napok- leendő 1. osztályo-
soknak a DOK Szent István Általá-
nos Iskolában. Az érdeklődő szü-
lők betekintést nyerhetnek az is-
kolában folyó munkáról. 
Helyszín: DOK Szent István Álta-
lános Iskola, Táncsics Mihály u. 4.
Információ: Laczkovich Krisztina, 
27/341-716

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. MÁRCIUS HAVI PROGRAM
VOKE József Attila Művelődési Központ

Március 20. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub 

kirándulása:
Tavaszi séta Dobogókőn

Március 21. csütörtök 11-18 óra
Városi véradás

Március 22. péntek 19 óra
Uray György Színház:

Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft

Március 23. szombat 18 óra
Dunakanyar Hangja

Tehetségkutató Énekverseny
Döntő

Belépő: 1.200.-Ft

Március 27. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

„Megelőzni a bajt!” Vendég: A Pest 
megyei R.K. Bűnmegelőzési Csoport

Április 6. szombat 17 óra
Palásti Renáta festő önálló kiállítása

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Felhívása
Az iskolA fennállásánAk 50. évfordulójánAk AlkAlmából  
évkönyv  kiAdását tervezi. ehhez  keressük AzokAt A vállAlkozó 
kedvű egykori kollégáinkat és diákjainkat,  akik írásos visszaem
lékezéseikkel szívesen hozzájárulnának  az elmúlt 50 év tör
ténetének minél teljesebb bemutatásához. bővebb információ a 
30-437-8172 telefonszámon.  emAil: titkAR@DkRMG.sulinet.hu

Késő-Római Kikötőerőd Kiállítás
2120 Dunakeszi Duna sor 28.

www.dunakeszierod-fortlet.org
Várjuk érdeklődésüket!

Bejelentkezés: Hirschberg Attila 06 30 933 5436
Langmayer Katalin 06 70 503 1316

E-mail cím: langmayerk@gmail.com

Nyílt nap: április 28., vasárnap, 10-től
Tárlatvezetés: 11-től

Tel.: 06-30-740-6780
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Az emberek türelmesen 
várakoznak, mindenki 
sorra kerül. Akad édes 

és sós sütemény, kifli, zsem-
le is. A már korábban elkészí-
tett csomagokat gépkocsiba te-
szik és elindulnak családok-
hoz, egyedülálló idősekhez, 
akik nem tudnak eljönni. De 
nekik is jut a mindennapi ke-
nyérből…

Két éve, egy budapesti nagy-
családos egyesületnél, valame-
lyik este Denke Emma, város-
unkban élő nyugdíjas, ismert 
színházi személyiség beszél-
getett egy ismerősével, aki este 
kilenc órakor elköszönt, mert 
ment a pékhez kenyérért. Kide-
rült, hogy a megmaradt kenye-
reket kapja meg és viszi a rá-
szorultaknak. Emma asszony 
rögtön arra gondolt, hogy ezt 
Dunakeszin is meg lehetne va-
lósítani.

A katolikus egyházközség 
nevében leveleket írt, válaszo-
kat kapott s hamarosan kinyíl-
tak a kapuk. Lett kenyér, ami 
megmaradt a boltokban, elein-
te egyedül szállította gépkocsi-
val, a Szent Imre templomban 
akadt egy helyiség, ahol tárol-
ni és osztani lehetett. S hogyan 
ment ennek híre? Kért tájékoz-
tatást a közeli Széchenyi István 
Általános Iskolában azokról a 
gyerekekről, akik nem fizetnek 
ebédet s tudják, hogy tízórait 
sem hoznak. Felkereste a csa-
ládokat, hogy jöjjenek kenyé-
rért, péksüteményért. Aztán 
az emberek már egymásnak 
mesélték, és egyre többen jöt-
tek. Hamar kiderült számára, 

hogy olyat vállalt, amit egye-
dül nem tud megoldani. A ke-
nyérosztásban akadtak segítői, 
de a szállítás már meghaladta a 
lehetőségeit. Megkereste Szabó 
Józsefet, a városunkban már 

húsz éve működő Élő Remény-
ség Alapítvány munkatársát, s 
ettől kezdve már volt mikro-
busz. Felvették a kapcsolatot 
a városhatárban, Fót közelé-
ben lévő bevásárlóközponttal, 

s reggelente onnan kapják az 
előző napról megmaradt pék-
árut. Az alapítvány egyébiránt 
húsz éve működik, devianci-
ába jutott embereknek a tár-
sadalomba való visszaillesz-
kedését segíti. Korábban egy, 
mostanra megszűnt üzletlánc-
cal voltak kapcsolatban, soká-
ig tőlük szállítottak élelmiszert 
a rászorulóknak. S amikor ez a 
lehetőség elmaradt, akkor jött 
Emma kérése. 

Másfél éve helyszínt változ-
tattak, ettől kezdve az evangé-
likus templomnál osztják a ke-
nyeret. Jó szívvel adta a hely-
színt az Evangélikus Gyüleke-
zet nevében Chikán Katalin. 
Megmaradt a segítő, ökume-
nikus közösség, mindenki ön-
ként, bensőből fakadó alázat-
tal végzi vállalt feladatát, nincs 
hivatalos szervezet, nincs bü-
rokrácia, csak a segíteni aka-
rás mozgatja valamennyiüket 
a szállítástól a kenyérosztá-
sig. A lelkésznő azt is elmond-
ta, hogy ha felfigyelnének tevé-
kenységükre, és kapnának va-
lamennyi támogatást, a kenyér 
mellett másféle szükségleti 
cikkeket is tudnának adni. Ám 
a testi táplálék mellett a regge-
lenkénti áhitat lelki vigaszt is 
nyújt számukra. Denke Em-
mával és Szabó Józseffel együtt 
vallják, hogy Isten segítségé-
vel, hittel végzik ezt a munkát, 
s számukra az az öröm, a juta-
lom, hogy segíthetnek mások-
nak. Legalább a mindennapi 
kenyérrel… 

Katona M. István
A Szerző felvételei

- Az emberek úgy szerettek, mintha az ő 
családjuk tagja lettem volna – mondta Ma-

rika néni. - A drága kollegáimtól is nagyon 
nehezen váltam meg, őket is a szívem-
be zártam és mindig is ott maradnak lel-
kemben. Hálát adok a sorsnak, hogy ilyen 
hosszú időt adott nekem, erőben és egész-
ségben. A több mint három évtized alatt 
egy nap sem telt el, hogy betegség miatt ne 
dolgoztam volna. Engem a munka éltetett, 
mert boldog voltam, hogy dolgozhattam, 
a fáradságot nem ismerve. A hosszú évek 
alatt egy napra sem kértem segítséget, de 
mindenhol segítettem, ahol lehetett. Tud-

tam volna még dolgozni, de saját magam 
megálljt parancsoltam. 2000. januárjától 
nyugdíjasként dolgoztam 2012. december 
31-ig – mondta csillogó tekintettel Mari-
ka néni, aki február 11-én töltötte be 70. 
évét. Igazi célja, hogy drága családjával és 
az unokákkal együtt tölthessen el minél 
több évet, erőben és egészségben. 

Köszönjük Marika néni munkáját, akit a 
körzet szívébe zárt!

Kép és szöveg: 
Solymosi László

Kenyérmese

Marika néni 34 éven át szolgálta a lakosságot

hetente kétszer, kedd és csütörtök reggel nők és 
férfiak gyülekeznek a városi evangélikus templom 
oldalsó, kerti bejáratánál. hol ötvenen, hol szá-
zan is várnak türelemmel. kilenc órakor köszönti 
őket chikán katalin lelkésznő és szabó józsef, az 
élő reménység alapítvány munkatársa, majd kez-
detét veszi egy rövid áhitat. meghallgatnak egy-
egy tanulságos bibliai történetet, elhangzik egy 
imádság. ki magában, ki hangosan mondja a szent 
szavakat. s mikor ennek vége, kinyílik a bejárati 
ajtó és elkezdődik a kenyérosztás. 

a postások élete nem könnyű, napsütésben, esőben, jó és rossz időben járják az utcákat, hogy munkájuk-
kal kiszolgálják a lakosságot. közéjük tartozott a 70. évét betöltő zetkó antalné marika, aki 34 éven át 
hűségesen járta dunakeszi tizenhatos körzetét.

Akik segítenek a rászorultakon...
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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.  

– Először szóljunk a „főszereplő-
ről”. Az aflatoxin több, mint 50 
éve felfedezett baktérium. 1960-
ban Angliában mintegy 100 ezer 
fiatal pulyka pusztult el a barom-
fitelepeken néhány hónap alatt. A 
kórokozót kutatva megállapítot-
ták, hogy egy földimogyoró dará-
ban talált gomba volt a felelős mér-
gező anyag, ami az  Aspergillus 
flavus (1961) nevet kapta. A belőle 
származó toxin(méreg)  neve ezek 
betűiből épül fel  (A.flavus - Afla 
+ toxin).  Az aflatoxinok gyakran 
előfordulnak a növények termő te-
rületein is, és amennyiben a beta-
karított termény szárítása késik, a 
nagy víztartalmú takarmánynö-
vényeken különböző penészgom-
bák megtelepedhetnek, ezt a sza-
badban élő rovarok, rágcsálók, pa-
raziták valóságos penész invázió-
vá tudják fokozni. Ezért fordulhat 
elő, hogy a növényekben (kuko-
rica, földimogyoró, dió, mandu-
la, füge, és különféle fűszernövé-
nyeken is) esetenként kimutatha-
tóak. A háziállatok által a „takar-
mány feldolgozási folyamatába” is 
kerülhet ezekből – a közelmúlt tej 
megsemmisítései erre hívták fel a 

figyelmet – és ezek által válhat fer-
tőzötté a tej, tojás és néha a húsipa-
ri termékek is.

– Ezek szerint veszélyeztetik az 
embert is…

– Pontosan! 1988-ban az 
aflatoxin B1 verziója felkerült az 
emberi rákkeltő anyagok listájára. 

Az emberek ki vannak téve a 
szennyezett élelmiszerekből ké-
szült termékek fogyasztásával a 
veszélynek.  Annak ellenére, hogy 
az erősen szennyezett élelmiszer-
ellátást  a fejlett országok szigorú 
közegészségügyi rendszabályok-
kal  igyekszenek kiszűrni, de saj-
nos ez a szervezett piacokon kívü-
li kereskedelemre nem terjedhet 
ki. Ugyanígy neuralgikus és ag-
godalomra okot adó terület Ázsia 
és Afrika jónéhány szegmense. Az 

elmúlt időszakban sajnos több bi-
zonyságot szolgáltatott erre az 
úgynevezett harmadik világ több 
országa,  mint Tajvan, Uganda, In-
dia, és még sokan mások. A  nagy-
mennyiségű méreganyag tünetei 
– ez ritkábban fordul elő – eléggé 
jellemzőek: hányás, hasi fájdalom, 
tüdőödéma, görcsök, kóma, agyi 
ödéma és végül halál. 

A megtámadott szervek közül el-
sődlegesen a máj, a vesék, és a szív 
az érintettek. Kis mennyiségben, 
rendszeresen fogyasztva, azonban 
májrákot okoz, és ez a gyakoribb 
hatása. Látni kell azonban, hogy 
az életkor, az egészségi  - ezen be-
lül is az immunrendszer – állapota 
és nem utolsó sorban a környezeti 
tényezők eredményeként a mérge-
ző anyagok személyenként eltérő 
hatást gyakorolhatnak. Sajnos, eb-

ből a szempontból is a fiatalabb és 
persze az idősebb korosztályt lehet 
a legveszélyeztetettebbnek tekinte-
ni. Jogosan vetheti fel bárki a meg-
előzés kérdését. 

A dolog rendezett keretek kö-
zött zajlik: elsődleges az emberi fo-
gyasztásra szánt élelmiszerek fo-
lyamatos ellenőrzése (monitorozá-
sa), de ugyanígy gyakori a környe-
zeti, termelési feltételek rendszeres 
vizsgálata, a gombás fertőzés-
re alkalmas helyszínek vizsgálata 
is. Talán egy kis reménysugár le-
het egyes német kutatók vélemé-
nye arról, hogy a rendszeresen fo-
gyasztott friss táplálkozási zöld-
ségek – például a sárgarépa és a 
zeller – jelentősen csökkentik az 
aflatoxin rákkeltő hatását. Ameny-
nyiben nem aflatoxin-veszélyes te-
rületen termelték azokat…

pár éve az anthrax, most meg az aflatoxin került be a híradások centrumába, eléggé nagy riadalmat 

keltve. ekkora veszélyben vagyunk? - kérdezzük   a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési ta-

nácsadójától, dr.metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvostól 

Más ez a gomba…
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Tavaszi kedvezmény a sződligeti 
KINCSEM LOVARDÁBAN

MÁRCIUS és ÁPRILIS hónapokban érkező lótartóknak 
kedvezményes áron kínáljuk szolgáltatásainkat!

Bokszos tartás 40.000 Ft/hó

Rideg tartás 35.000 Ft/hó

Több lóval rendelkező lótulajdonosok számára 
további 10% kedvezményt biztosítunk 

a bértartás árából!

További információkért érdeklődjön a 
0670-617-84-81 -es telefonszámon vagy ker-
essen fel bennünket személyesen a Kincsem 

Lovardában (Sződliget, Szeszgyár utca)!
http://kincsemlovarda.hu

A vendégeket két „betyár” 
(Laczkovich Krisztina 

igazgatónő és Mittli Adrienne, 
a Szülők Közösségének elnö-
ke) köszöntötte, kereplővel, 
láncos bottal, vidám farsangi 
versikével. A mókás megnyi-
tót a nyolcadikos diákok ke-
ringője követte, majd a máso-

dikos tanulók produkciója, il-
letve a pedagógusok bajor sör-
tánca következett. Végül a 
„Magic Mothers” szülői tánc-
kar teremtett hamisítatlan ha-
waii hangulatot.

A háromféle menüből álló 
remek vacsorát a Fatányéros 
étterem készítette és szolgálta 

fel. Tíz órakor lépett fel az est 
sztárvendége, városunk büsz-
kesége Kováts Vera. Hangu-
latos, kedves előadása után a 
tombolahúzáson több mint 
100 ajándékot sorsoltak ki a 
szervezők. Éjfélkor követke-
zett a szülők hagyományos 
meglepetés műsora. A vendé-

gek közül sokan hajnalig rop-
ták a táncot, akár egy igazi há-
zibuliban.

A befolyt összeget a szülői 
közösség az iskola két alapít-
ványának ajánlotta fel, ezáltal 
támogatva az iskolai progra-
mokat és az iskola berendezé-
si tárgyainak fejlesztését.

Jótékonysági Bál 
a Szent István Általános Iskolában

a szent istván általános iskola és a szülők közössé-
ge 2013. február 16-án rendezte meg hagyományos 

jótékonysági bálját, melynek fővédnöke szabó józsef 
önkormányzati képviselő volt.
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Megkezdődött a 2013. évi tava-
szi szezon, mindkét csapatunk 
vereséggel rajtolt, csak az ifjú-
ságiaknak sikerült az őszi vere-
ségért visszavágni.
NB II Északi csoport
Dunakeszi K.-Gyömrő 33-36 (Gd: 
Csuka 8, Tóth 6, Kenéz 6, Szőcs 5, 
Susányi 3, Baity 3, Szemenyei 2.

Ifjúsági: Dunakeszi K- Gyömrő 
37-34 (Gd: Czverkon 11, Volentics 
9, Gaál B 8, Horváth 3, Tóbik 3, 
Jávor 2, Páll 1)
Pest megyei junior bajnokság
Dunakeszi K – Jászárokszállás 
23-30 (Gd: Tarján 7, Valasek 5, 
Páll 5, Farkas 2, Hrachovina 2, 
Cserpán 2)

KÉZILABDA

Safar Tony hivatalosan is magyar lett
safar tony, a dunakeszi kinizsi nb ii-es futsal csapatának európa-hírű 27 éves kiválósága március 
8-án a külker sc elleni hazai bajnoki mérkőzés előtt ünnepélyesen tette le a magyar állampol-
gársági esküt. dióssi csaba polgármester után szép magyarsággal mondta az eskü szövegét a 36-
szoros román válogatott játékos, akinek eskütételét kitörő örömmel fogadta a radnóti miklós 
gimnázium sportcsarnokában ünneplő közel ezerfős kinizsi szurkoló tábor. 

A Máramarosszigetről 
származó nagysze-
rű adottságokkal meg-

áldott játékos magyarországi 
karrierjét a keleti határ men-
ti Berettyóújfalu csapatában 
kezdte, amellyel kétszeres baj-
noknak és kétszeres Magyar 
Kupa-győztesnek mondhat-
ja magát. Ezt megelőzően ját-
szott a spanyol Gran Canaria 

és a szlovák PKP Kosice együt-
tesében is. Dunakeszire tavaly 
nyáron igazolt, s az óta a Kini-
zsi egyik legnépszerűbb játosa 
lett a közönség és a csapat kö-
rében egyaránt. Az NB II Nyu-
gati csoportját fölényesen ve-
zető Kinizsi 202 góljából Safar 
Tony 37 találattal büszkélked-
het, köztük az évtized futsal-
góljaként csodált briliáns moz-

dulattal, melyben az egész világ 
gyönyörködhet az egyik nem-
zetközi internetes sportoldal-
nak köszönhetően. 

Az ünnepélyes pillanatok 
után meghatottan nyilatko-
zott az immár hivatalosan is 
magyar Safar Tony: - Nagysze-
rű érzés, csodás pillanatokat 
éltem át. Igazából ez egy meg-
lepetés volt a számomra a csa-
pattól. Ők intézték úgy, hogy a 
közönség előtt tegyem le az es-
küt. Csodás pillanatok – ismé-
telte csillogó tekintettel a sze-
mében.

Tony szülei is magyarnak 
tartják magukat, nagyszülei is 
magyarok voltak. - Anyai ágon 
a nagyapám például magyar ka-
tona volt. Ezért szerettem volna 
magyar lenni én is. Szeretnék itt 
is letelepedni – mondta, majd 

hozzátette: – Magyarország-
hoz húz a szívem. Jól is érzem 
itt magam, amiben az is szere-
pet játszik, hogy a barátnőm is 
ideköt.

A (sport)történelmi per-
cek után a Dunakeszi Kinizsi 
– Külker SC bajnoki mérkőzés 
kezdő rúgását az egykori kiváló 
válogatott labdarúgó, Mészöly 
Kálmán végezte el. A Szijjártó 
Péter csapatkapitány vezény-
letével futsalozó hazai együt-
tes magabiztos, 7-3-as győzel-
met aratott a bajnoki tabella 3. 
helyén álló Külker SC ellen.  A 
mérkőzés első gólját az 1. perc-
ben, az immár kettős állampol-
gárságú, Safar Tony szerezte…  

Vetési Imre
Fotó: Dunakeszi Kinizsi 

Facebook
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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

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

 Húsvéti meglepetésekkel várjuk! – Nagy öröm számomra, hogy 
most Dunakeszin mutathatom 
be tudományomat – fogalma-
zott. – A Dunakanyar terü-
letén már tizenöt éve úszom, 
de most került rá először sor, 
hogy egyeztetve Dióssi Csaba 
polgármester úrral, a város la-
kói is láthatják, mire vagyok 
képes. 

Azt is megtudtuk, hogy a 
vízbe merülés előtt semmi-
féle hőszigetelő krémet nem 
használ, edzettsége, mentá-
lis és fizikai felkészültsége a 
biztosíték arra, hogy rend-
re megismételje különleges 
sportteljesítményét.  Még tar-
tott egy rövid bemelegítő fu-
tást, melyre a polgármester-
rel együtt gyerekek, felnőt-
tek nagy számban elkísérték, 
majd a közönség lelkes bizta-

tása közepette motorcsónak-
ba szállt egy mentőbúvár és 
Dr. Babcsányi Judit orvos tár-
saságában s elindultak a folyó 
közepe felé. Figyelembe véve a 
folyó áramlási irányát, mint-
egy négyszáz méterrel feljebb 
merült vízbe, és ahogyan úsz-
va közeledett a parthoz, úgy 
erősödött a közönség bizta-
tása, amire Gyuri többször is 
lelkes integetéssel reagált. S 
aztán megérkezett a kikötő-
be, a hideg víztől kivörösö-
dött felsőtesttel, de vidáman 
köszönte meg a lelkes bizta-
tást az őt szorosan körülve-
vő dunakeszi embereknek. – 
Ezt a napot szívembe zártam 
– mondta búcsúzóul a közön-
ségnek a "nemzet rozmárja".

Katona M. István
A szerző felvételei

a sűrű hóesés ellenére több mint ezer lelkes 
rajongó "szállta meg" február 10-én a duna-par-
ti sétányt a horányi révnél, hogy tanúja legyen 
schirilla györgy, a "nemzet rozmárja" különleges 
sportteljesítményének, a duna átúszásának. 

kéményépítés 
• javítás 
• bélelés

mindenféle 
tüzelőberendezéshez

kéményes alapanyagok 
 ipari alpinista munkák
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40 éves Dunakeszi Kinizsi sakk szakosztálya

Interjú Kapuvári Gábor olimpikonnal

„a sakkjáték éppen úgy, mint a tudományos 
munka, elsősorban szenvedély. jó sakkozó is 
csak az lehet, akit ez a belső szenvedély, belső 
kényszer hajt” (szentgyörgyi albert)

a magyar sport aranykönyvében birkózóink nemzetközi sikerei szép fejezetet alkotnak. kapuvá-
ri gábor dunakeszin élő sportvezető pályája ennek a fejezetnek a része. életútjáról, munkájáról 
a lakótelepi sportiskolában kérdezetem a rokonszenves szakembert.

Városunkban először 
1936-ban alakult sakk-
csapat Dunakeszi Ma-

gyarság néven, amely a hábo-
rú után 1949-ben szervező-
dött újjá, és 1954-ig működött. 
A dunakeszi sakkélet folytatá-
sára majd 20 évet kellett vár-
ni, amikor 1973. február 15-én 
Solymosi László tanár úr veze-
tésével megalakult a Dunakeszi 
Városi SE sakk szakosztálya. 

A tagok létszáma gyorsan 
gyarapodott, év végére már el-
érte a 23 főt.

A csapat az első néhány év 
kivételével (amikor is a Buda-
pest XIII. kerületi bajnokságba 
nevezett) a Pest megyei bajnok-
ság legmagasabb osztályában 
szerepelt, ahol a legjobb ered-
ményt 1994-ben, majd 1997-

ben érte el: bronzérmes lett.
Az egyéni eredmények közül 

említésre méltó, hogy Szabó Já-
nos kétszer, Molnár Péter pedig 
egy alkalommal bekerült az or-
szágos ifjúsági bajnokság dön-
tőjébe.

A csapatot 1993-ig Solymosi 
László vezette, aki amellett, 
hogy szervezte a szakosztály 
életét, könyveket írt (Sakkoz-
zunk Gyerekek, Sakkozzunk 
Fiatalok, Magyar Bajnokok), 
kiadványokat szerkesztett 
(DSE sporttörténete, Dunake-

szi Sportévkönyvek), újságíró-
ként vezetője volt a Pest Me-
gyei Hírlap sakk rovatának, és 
1982-től máig a Pest Megyei 
Sakkszövetség elnöke. Mind-
emellett szinte egy személy-
ben neki köszönhető az iskolai 
sakkélet felvirágoztatása, vá-
rosi és megyei diák versenyek 
szervezése. Miután Solymosi 
tanár úr 1993-ban megalapí-
totta az Alagi Diák SK sakk kö-
rét, a csapat vezetését Gáspár 
Rezső, majd 2002-től Molnár 
Péter vette át.

A csapatnak (amely 2003-
tól Dunakeszi Kinizsi Után-
pótlás SE néven szerepel) az el-
múlt 40 évben közel 200 iga-
zolt játékosa volt. A maiak kö-
zül Szabó János alapító tag, de 
1 év híján 40 éve tagja a csapat-
nak Repcsik Gábor, Fenyvessy 
György, Molnár Péter és ifj. 
Molnár Sándor is. Közössé-
günk ez idő alatt sok fájdalmas 
veszteséget is elszenvedett: sze-
retettel őrizzük Jugovics Lász-
ló, Buránszky Nándor, Fehér 
János, Horváth Béla, Stugel Jó-
zsef, Grósz György, id. Molnár 
Sándor, Gáspár Rezső, id. Fü-
löp József és sajnálatosan fia-
talon elhunyt barátunk, Batisz 
Miklós emlékét.

Molnár Péter
szakosztályvezető

– Minden fiúgyerek 
próbálja erejét - leg-
többször baráti körben 
- a birkózásban. Te mi-
kor és hogyan találkoz-
tál a sportággal?

– Iskolánkban tobor-
zás volt, bátyámat hív-
ták először, majd ami-
kor megnéztem egy 
edzést, kedvet kaptam 
hozzá én is, ez hét éves 
koromban volt. Emlék-
szem, az első edzés után 
nagyon elfáradtam, de 
mivel nagyon jó érzés-
sel töltött el, hogy le-
győztem ellenfelemet, 

éreztem, hogy nekem 
ezt a sportot kell űz-
nöm.

– Szüleid támogatták 
a sportolással kapcsola-
tos elképzeléseid?

– Igen, gyerekkorom-
ban mindig elkísértek 
az edzésekre és verse-
nyekre. Szegény anyu-
kámat minden mecs-
csem alatt az ájulás ke-
rülgette, annyira izgult 
értem.

– Mi volt első nagy 
sportsikered?

– 1988-ban Cegléden 
a diákolimpián kötött-
fogásban első lettem és 
ugyanebben az évben a 
Szombathelyen rende-
zett  serdülő VB-n pe-
dig ötödik helyezett.

– Kiemelkedő eredmé-
nyeiddel tekintélyt sze-
rezhettél barátaid, isko-
latársaid előtt. Mennyi-
re volt „ragadós” a pél-
dád?

– Tekintélyt valóban 
szereztem, iskolatársa-
im elismeréssel figyelték 
sportpályafutásom ala-

kulását és mindig szur-
koltak nekem. Ennek el-
lenére barátaim közül 
senki sem választotta 
ezt a sportágat, nem vál-
lalták a kemény edzések 
terheit.

– Mikor és melyik fo-
gásnemben kerültél a 
válogatott csapatba?

– 18 éves korom-
ban kötöttfogásban ke-
rültem a válogatottba. 
1998-ban Pozsonyban 
indultam először – sza-
badfogásban – világver-
senyen, ahol ötödik he-
lyezést értem el. Ez arra 
ösztönzött, hogy a ké-
sőbbiekben ennél a fo-
gásnemnél maradjak. 

– Sikeres pályát fu-
tottál be. Mi áll remek 
eredményeid hátteré-
ben?

– Úgy gondolom, 
hogy az akaraterő és a 
kitartás óriási jelentősé-
gű minden sportágban, 
hiszen kisgyerekkortól 
kezdődően nagyon sok 
lemondással jár. Amíg 
a barátok játszottak, ad-

dig én edzésre, edzőtá-
borokba, versenyekre 
jártam.

– Legemlékezetesebb 
mérkőzésed?

– A 2000-ben Bu-
dapesten rendezett EB 
harmadik helyéért ví-
vott küzdelmem, amely-
ben az 1999-e EB ezüst-
érmes román birkózó 
volt az ellenfelem.

– Mit tartasz a legna-
gyobb sikerednek?

- Számomra a legna-
gyobb sikert a 2000-es 
Sidney-i olimpiára való 
kijutásom jelenti.

– Jelenleg az UTE bir-
kózó szakosztályának 
vezetője vagy. Vannak-e 
szakosztályodban du-
nakeszi sportolók?

– Dunakesziről je-
lenleg hat gyerek jár az 
edzésekre, valameny-
nyien az itteni Kőrösi 
Csoma Sándor Általá-
nos Iskola tanulói. 

– A krónikák őrzik a 
Dunakeszi Vasutas SE 
egykori birkózóinak ha-
zai és nemzetközi sike-

reit. Tudsz ezekről az 
eredményekről?

– Hallomásból tu-
dom, hogy Dunakeszin 
korábban virágzó birkó-
zó élet volt, de ez sajnos 
ma már csak emlék. A 
Növényi Sportakadémia 
jóvoltából talán ismét si-
keres lesz ez a szép, kihí-
vásokkal teli sportág… 

– Bizonyára téged is 
megrázott a NOB nem-
régiben hozott dönté-
se, miszerint a birkózás 
2020-tól nem szerepel 
az olimpia műsorán…

– Remélhetőleg még 
nem végleges ez a dön-
tés! A birkózóknak már 
az ókori olimpiákon so-
kan szurkolhattak! Vé-
leményem szerint a sza-
badfogású küzdelmek 
látványosabbak, bizo-
nyára több nézőt is von-
zanának.

– Köszönöm a beszél-
getést! Sok sikert kívá-
nok edzői-szakvezetői 
munkakörödben!

Kollár Albin
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Költöztetés,  
mINDeNNemű 

árufuVarozás, 
autószállítás  

és meNtés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

• veszélyes fák kivágása alpin 
tech nikával, kosaras da ru val, 
elszállítással megoldható! 
t.: 06-27/337-353, 
+36304634070 
• költöztetés a hét végén is, 
fuvarozás. igény szerint ruti
nos rakodókkal. tüzelő, homok, 
sóder, termőföld szállítás bil
lenős gépkocsival. állandóan 
hívható: +36-30-623-1481, 
0627/337353

Apróhirdetések

– Edzéseket január közepén 
kezdtük el, ráhangoló jelleg-
gel, majd a hónap végétől heti 
három alkalommal tréningez-
tünk. A bajnoki rajtig tíz edző-
mérkőzést játszottunk. A ta-
vaszi bajnokság sorsolása nem 
mondható ideálisnak, de mi 
óriási lelkesedéssel készülünk 
az ifjúsági és felnőtt csapattal, 
hogy megnyerjük a bajnoksá-
got. Thamó Bálint kapust le-
igazoltuk. Nekünk továbbra is 
azaz igazi erősítés, hogy együtt 
maradunk, így törzscsapattal 
folytathatjuk a bajnokságot. 
Teljes erővel készültünk, ezt 
érezni a fiúk hozzáállásán is.

– Úgy hallom kapusképzést 
szeretnétek bevezetni?

– Igen, igény van rá, már ré-
gebben is szerettünk volna. 
Idén felügyeletem mellett Vizi 
András, Angyal Tamás kapu-
sok foglalkoznának a gyere-
kekkel, különböző korcsoport-
okban. Elérhetőségek a Kini-
zsi honlapján megtalálhatók. 
Hívhatnak engemet is a 06-20 
– 5150-709 számon.

Sok sikert a Kinizsi labda-
rúgó csapatának a tavaszi sze-
repléshez, álmaik megvalósí-
tásához. A Sportegyesület lab-
darúgó csapata jövőre március 
1-én ünnepli 100. évfordulóját.     

Március 2-án a 
tavaszi első mér-
kőzésen Mogyo-
ród ellen Szabó 
góljával megnyer-
ték a mérkőzést.  
Ezen a mérkőzé-
sen, egy nagysze-
rű sportember hi-
ányzott, a 76 éves 
Kiss József, aki 
több mint 45 éven 
át hűséges látoga-
tója volt a duna-
keszi labdarúgó 
mérkőzéseknek. 
Fiai és unokája já-
tékában ezer örö-
met talált, febru-
ár 27-én helyez-
ték örök nyuga-
lomba. 

Solymosi 
László

nagy erővel készült a kinizsi labdarúgó csapata a tavaszi 
rajtra, a tét nagy, erről beszélgetek leboniczki imre edzővel.

Cél: az arany

CseRélJe 
téli GuMiJÁt 

nyÁRiRA 
- Nálam megvárhatja!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat 
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet

épületén belül hétköznap 7-19 óráig.

Vásárlóinknak igény szerint
törzsvásárlói kártyát biztosítunk.
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SAKK

Dunakeszi K-Dunaharasz-
ti 2-8 (döntetlen: Molnár Pé-
ter, Gránicz János, Kiss István, 
Mundi György)

Érd – Dunakeszi K 5-5 (győz: 
Molnár P, Fenyvessy, Sergyán, 
Konyári, döntetlen: Molnár S, 
Nádasdi)

Pest megye csapatbajnokság 
I. osztály

Alagi DSK – Szigetszentmiklós 
6.5-3,5 (győz: Béki, Péczeli, Czap, 
Nógrádi, Deák, Bernát P, döntet-
len: Viola)

Alagi DSK – Göd  3-7 (győz: 
Nógrádi, döntetlen: Péczeli, 
Czap, Lapis, Naán)

Vác – Alagi DSK 4-6 (győz: 
Béki, Péczeli, Gyombolai, Petró, 
döntetlen: Czap, ifj. Dióssi, Vio-
la, Csete)

***

Pest megye 2012-2013. évi Di-
ákolimpián V. korcsoportban 
Halák Miklós, a dunakeszi Rad-
nóti Miklós Gimnázium verseny-
zője első lett és bejutott az or-
szágos döntőbe. Gratulálunk!

A 34. Pest megyei nyílt orszá-
gos egyéni sakkverseny 4. for-
dulójában, a III. korcsoportban 
7. Kovács Dániel (Alagi DSK)

SolymoSi láSzló

Pest megyei csapatbajnokság, szuper csoport:

Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetben, Fő út 75-81. II. em. 219.
  

neurológus szakorvos, elektrofiziológus, epilepszia specialista
• rosszullétek • migrén • idegzsába  

• valamint végtagzsibbadások  
• alagút szindrómák • fájdalom  

• izomgyengeség diagnosztikája: EMG-ENG vizsgálat
Rendelési idő:  

péntek: 8-12 óra

Bejelentkezés: 06-70-382-7043
www.eremabt.hu
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