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Ön mit vár 2014-től?
Dióssi Csaba polgármester:
Leraktuk a sikeres jövő biztos alapját

Csoma Attila, a József Attila 
Művelődési Központ Igazgatója

– Az elmúlt évek megmutatták, hogy az ösz-
szefogás erejével képesek vagyunk koráb-
ban szinte leküzdhetetlennek tűnő akadá-
lyok ellenében is építő munkába fogni. Az 
önkormányzati ciklus eddigi éveiben egy 
komoly, átgondolt fejlődési pályára sikerült 
állítani városunkat. Az irányok meghatáro-
zása a dunakesziekkel közösen történt, így 
egy eredményes és jól felépített fejlesztési 
időszakon vagyunk túl, amihez elengedhe-
tetlen volt a lakosság aktív részvétele. 

Elmondhatjuk, hogy 2013-ban az inf-
rastruktúra, a környezet, a biztonság, a 
közösségépítés vagy a sport területein is 
sikerült jelentős előrelépéseket elérnünk. 
Köszönöm lakótársaimnak, az intézmé-

nyek dolgozóinak és képviselőtársaimnak, 
hogy a pártpolitikát félretéve mindannyi-
an igyekszünk egy élhető, biztonságos, ki-
számítható jövő érdekében tenni. A város-
ért dolgozó több száz ember mindennapi 
munkájának köszönhetően sikerült megte-
remtenünk egy olyan biztos alapot, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy a város az elkövet-
kező években egyre sikeresebb lehessen, és 
egyre büszkébbek lehessünk otthonunkra. 

Ezen fogok dolgozni képviselőtársaim-
mal ebben az évben is, hiszen még szá-
mos feladat áll előttünk: tovább folytatjuk 
az útépítési programot, óvodát építünk, át-
adjuk a városhoz méltó főteret és megvaló-
sítjuk többi, korábban tett ígéretünket. Bí-

zom a dunakesziek összefogásában, a kö-
zös munkában, ezért továbbra is kérem 
együttműködésüket, hogy a 2014. évi fel-
adatokat is együtt, hatékonyan és sikeresen 
tudjuk véghezvinni.

Mindannyiuknak boldog, sikeres újesz-
tendőt kívánok magam, és Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzatának nevében!

A Szerk.

Nagy reményekkel tekin-
tünk az idei esztendő elé, 

amely egy komoly évfordulót 
is tartogat a számunk-
ra, hiszen száz éve 
annak, hogy 1914-
ben megépült a 
művelődési köz-
pont színház-
terme. 

A centenáriu-
mi évben számos 
érdekes program-
mal, eseménnyel ké-
szülünk, ezek közül az 
új kezdeményezésnek számí-
tó Újévi koncert már megren-
dezésre is került. Február 21-én 
színpadra kerül nálunk a Lili 
bárónő című operett, amely-
nek apropóján helyreállítjuk a 
régi zenekari árkot. Biztos va-
gyok benne, hogy nem akármi-
lyen színházi élményben lesz 
részünk. Néhány héten belül 
egy vadonatúj koncertzongo-
ra érkezik a színházterembe, 
egy helyi polgár, Kállay Gyu-
la nagylelkű adományaként. A 

zongora március 29-én mutat-
kozik be a nagyközönség előtt 
a „Tavaszi zsongás” koncerten. 

Április folyamán a Ma-
gyar Költészet Napjá-

hoz kötődően sze-
retnénk felújítani 
névadónk, József 
Attila szobrát, 
valamint a szo-
bor környeze-

tét is rendbe tesz-
szük. 
Tovább halad-

va az évben, egy sikeres 
NKA-s pályázatnak köszönhe-
tően májusban helyet adunk a 
Pest megyei koncertfúvós ta-
lálkozónak, de szeretnénk még 
színpadra állítani tavasszal egy 
Márai-darabot és szervezés 
alatt van a neves szobrászmű-
vésznő, Józsa Judit kiállítása is. 
Sok tervünk van tehát, remé-
lem, hogy Dunakeszi művelőd-
ni és szórakozni vágyó közönsé-
ge megtalálja nálunk a számára 
megfelelő programot az ide esz-
tendőben is.

Bátai Lajosné, a Bátainé és Fia 
Szolgáltató Kft. vezetője
A 2013-as év nem a legkivá-

lóbb év közé tartozik a cé-
günk szempontjából. Sok volt az 
érdeklődő, de az ingatlan vásár-
lás nagyon minimális volt. In-
kább talán a bérbeadás volt az, 
ami mozgatta a piacunkat.  Az 
öt évvel ezelőtti válság nagyon 
sújtotta az ingatlanpiacot, de 
a 2014-es esztendőre próbálok 
egy kicsit pozitívan tekinteni. 

A makrogazdaság alakulá-
sa, a pénzintézetek tevékeny-
sége remélhetőleg jó irány-
ba mozgatja az ingat-
lan piacot. A pénz-
intézetek most már 
kedvezőbb kama-
tozású hiteleket is 
nyújtanak az ügyfe-
leink részére. Ezért én 
úgy gondolom, hogy 
2014-ben egy ki-
csit nagyobb 
lesz az ingat-
lanvásárlá-
si kedv. Ter-
mészetesen 
áremelke-

dések nem várhatók, mert na-
gyon nagy kínálat van a pia-
con. 

Tudvalévő, hogy a pénzin-
tézeteknél a betétek kamatai 
jelentősen csökkentek, ezért 
nagyon bízom abban, hogy 
a megtakarítással rendelke-
zők 2014-ben elgondolkoznak 
azon, hogy talán jobban meg-
éri nekik, ha ingatlanba is be-
fektetnek. 

Már ez év elején is sok érdek-
lődő keresett fel bennünket, de 

úgy látjuk, hogy még csak 
érdeklődnek, gyűjtik az 
információkat. Reméljük, 
hogy a kedvezőbb hite-
leket kihasználva egyre 

többen jönnek majd konk-
rét ingatlanvásárlás céljá-

ból, az ingatlant el-
adó kedves ügy-

feleinknek pe-
dig javasoljuk, 
hogy éljenek 
az értékbecs-
lés lehetősé-
gével.

Körkérdés
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Ön mit vár 2014-től?

Parádi Sándor, 
a SBERBANK Magyarország Zrt. 
Dunakeszi Fiókigazgatója

Szabó Zoltán, 
a PARTNER Cégcsoport tulajdonosa

Bankunknál márkaváltás 
történt, a tulajdonosunk 

nevét használva 2013. novem-
ber 1-től Sberbank Ma-
gyarország Zrt. né-
ven működünk to-
vább.

A több mint 
170 éves múlt-
ra visszatekin-
tő és 20 ország-
ban jelen lévő 
Sberbank tő-
keerejét tekint-
ve Európa 3. leg-
nagyobb bankja, és 
a világ húsz legerősebb 
bankja között tartják számon. 
Az a tőkeerő, banki kultúra, 
pénzügyi tudás, termékisme-
ret és elkötelezettség, amit a 
Sberbank képvisel, Magyar-
országon garanciát jelent a 
hosszútávú, és stabil műkö-
désre. 

Lakossági ügyfeleink részé-
re a Fair számlacsomagunkat 
ajánljuk, amely az ügyfelek 
pénzügyi aktivitásához iga-
zodó kedvezményeket bizto-
sít. A hiteloptimalizáló cso-
magunkkal pedig a drágább 
hiteleiket tudják kedvező ka-
matozású hitelekre váltani. A 

havi megtakarítási lehetősé-
get keresők figyelmét a Talon 
számlánkra hívjuk fel.

Bankunk támoga-
tója az MNB Nö-

vekedési Hitel-
programjának, 
és a KAVOSZ 
által támoga-
tott Széche-
nyi Program 
összes ele-
me elérhető a 

Sberbanknál. 
Fontosnak tart-

juk, hogy test-
re szabott, előnyös 

konstrukciók mellett előse-
gítsük a magyar mikro-,  kis- 
és középvállalkozások FÁK 
országainak piacára történő 
bejutását. Nagyvállalati szin-
ten is kiemelt figyelmet for-
dítunk a közép-kelet-európai 
és FÁK országok közötti ke-
reskedelem finanszírozására.

Összefoglalva átlát-
hatóbb, egyszerűbb és 
személyreszabott termékek-
kel és szolgáltatásokkal vár-
juk ügyfeleinket, akik közvet-
len és barátságos légkörű sze-
mélyes tanácsadás keretében 
dönthetnek pénzügyeikről.  

Cégcsoportunk alapító tagja, 
a Partner Könyvelő Iroda 

tavaly ünnepelte 25. születés-
napját, tehát negyed évszázada 
működünk. A cégcsoportunk 
több lábon áll, kereskedelmi 
és szolgáltatási tevékeny-
ségeket végez. Jelen-
tős forgalmat bo-
nyolít a Kábel-
kereskedelmi 
R é s z v é n y-
t á r s a s á -
gunk, mű-
ködik egy 
é p í t ő ip a-
ri, egy in-
gat lanköz-
vetítő, - fej-
lesztő társasá-
gunk illetve egy 
gépjármű kereske-
dő cégünk is. 

2013-ban meg tudtuk tar-
tani árbevételeinket, sikerült 
megőrizni piacainkat, de csak 
a szinten tartás volt a cél, amit 
sikerült megvalósítani. Kö-
zel 70 fős létszámunkat az el-
múlt év folyamán növelni is 
tudtuk. 

Sajnos a tevékenységek ár-
rés tömege csökken, a műkö-
dési költségeink folyamatosan 

nőnek. Ezért úgy vélem, hogy 
jelentős eredmény ma egy vál-
lalkozás életében, ha szinten 
tudja tartani működését, és 
erre törekszünk 2014-ben is. 

A gazdaság banki finanszí-
rozási hiánya – lakossá-

gi és vállalkozói ol-
dalon egyaránt 

– negatívan 
érinti az in-

g a t l a n o s 
és kábel-
kereske-
delmi te-
v é k e n y -
ségeinket 
is. Kevés 

projekt va-
lósul meg 

mind az állami 
szférában, mind a 

magánszférában. Ezt 
megéreztük 2013-ban is, de 
bízunk benne, hogy a 2014-es 
esztendő tervezhetőbb lesz.

Célunk, hogy a meglévő te-
vékenységeinket kiegészítve, 
esetleg új tevékenységgel bő-
vülve a nehézségek ellenére is 
folyamatosan fejlesszük vál-
lalkozásainkat.

Az összeállítást írta: 
Csonka Mária

Horváth Judit ,
a HÉFAL Kft. ügyvezető igazgatója

A 2014-es év jubileumi év 
lesz számunkra, ugyanis 

45 éves a cégünk, melyet édes-
apám Horváth József alapított 
1969-ben. Cégünk fő tevékeny-
sége forgácsolás, hidegalakítás, 
csőmegmunkálás, csőhajlí-
tás. Az ezen tevékenység során 
gyártott termékeket részben az 
autóipar, részben pedig a má-
sodlagos piacok számára állít-
juk elő, két telephelyen.

2013. év legfontosabb felada-
ta meglévő minőségirányítási 

rendszer továbbfejlesztés volt. 
Év végére az autóipari elvá-
rásoknak megfelelő ISO/
TS16949 szabvány tanú-
síttatásával már 3 minő-
ségirányítási szabvánnyal 
rendelkeztünk. Pénzügyi 
stabilitásunk és megbíz-
hatóságunkat a nemzet-
közileg is elismert AAA 
minősítés igazolja.

2014-ben főként az 
előző évek új te-
vékenységeibe 

fektetett munkánkat és szak-
mai tudásunkat szeretnénk ka-
matoztatni. A tavaly kialakított 
minőségirányítási rendszer el-
mélyítésével, a gyakorlatban 

történő továbbfejlesztésé-
vel, megfelelő minő-

ségű termékek elő-
állításával remél-
jük, hogy további, 
nagyobb megren-
deléseket kapunk 

partnereinktől.
Új beruházá-

sokat is meg-
va lósítunk, 
ezekhez ter-
mészetesen 
pályázati for-

rásokat is felhasználunk. Ha-
marosan ismét átveszünk egy 
új csőhajlító gépet, ami 90 mm-
es átmérőig képes hajlítani csö-
veket. A fékcsőgyártás területén 
is fejleszteni szeretnénk géppar-
kunkat, mert az új technológi-
ákkal nagyobb megbízhatósá-
got tudunk elérni, és ez fontos, 
hiszen termékeink 80 %-át ex-
portra szállítjuk.

Dolgozóink tekintetében el-
sősorban a környék lakóinak 
igyekeztünk munkahelyet biz-
tosítani. Jelenleg több mint 60 
főt alkalmazunk, és elképzel-
hetők további fejlesztések, ha 
a gyártási mennyiségek emel-
kednek. 

Körkérdés
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A 19/2012. (VII. 20.) NGM 
rendelet vonatkozó mó-

dosításának hatályba lépése 
és az abban meghatározott 
2013. december 31-i határidő 
közötti rövid időszak, illetve 
az év végi ünnepek folytán az 
érintettek egy része nem tud-
ta időben leadni a megrende-
lését, ezért a Tigáz-DSO Kft. 
egy hónappal tovább, 2014. 
január 31-ig fogadja fogyasz-
tói felülvizsgálati megrende-
léseit.

A megrendeléseket első-
sorban személyesen, az ügy-
félszolgálati irodákban te-
hetik meg a fogyasztók, 
amelyek feldolgozására ja-
nuárban kerül sor. A felül-
vizsgálatokat a Tigáz-DSO 
Kft. a jogszabályban előírt 
határidő szerint legkésőbb 
2014. szeptember 30-ig vég-
zi el.

A műszaki-biztonsági  
vizsgálat megrendelésével 
kapcsolatos részletes tájé-
koztatás, illetve a megren-
deléshez szükséges űrlapok a 
www.tigazdso.hu honlapon 
találhatóak meg.

Felhívjuk továbbá fo-
gyasztóink figyelmét, hogy 
a 2014 folyamán esedékes 
hitelesítési gázmérőcserék 
időpontjáról a Tigáz-DSO 
Kft. a csere előtt 30 nappal 
írásban tájékoztatja a fo-
gyasztókat, így az 1981. ja-
nuár 1-e után üzembe he-
lyezett felhasználói beren-
dezések felülvizsgálatát csak 
azon fogyasztóknak kell 
megrendelnie, akik ezen ér-
tesítést megkapják. A meg-
rendelést az értesítés köve-
tően lehet megtenni a Tigáz 
személyes ügyfélszolgálati 
irodáiban.

– A MÁV-Start a lakosság 
igényeihez igazodva nyitotta 
meg a konténer jegypénztárt 
Alsón – mondta pénztáros 
hölgy, aki szerint az itt élők, 
az utazóközönség jóérzéssel 
fogadta a vasúttársaság szol-
gáltatásának bevezetését. 

– Az elmúlt időszakban a 
jegyvizsgálók jelezték, hogy 
nagyon sokan voltak, akik 
a vonaton vásároltak jegyet 
arra hivatkozva, Dunakeszi-

Alsón szálltak fel a szerel-
vényre. A konténer pénztár 
a legmodernebb technikai 
eszközökkel van felszerelve, 
melyet a vasúti sínek és a vá-
rosrészen áthaladó közleke-
dési út közé telepítettek.  

Mint megtudtuk a pénz-
tárban teljes árú, valamint  
kedvezményes vasúti menet-
jegyeket és bérleteket, illet-
ve a gyorsvonati pótjegyeket 
és InterCity vonatokra szó-
ló pót-és helyjegyeket lehet 
megvásárolni.

Az utazási szokásokhoz 
igazították a konténer jegy-
pénztár nyitva tartását, 
amely a hét minden napján 
6:15-17:45-ig fogadja az uta-
zókat. Az ettől eltérő időben 
utazók továbbra a vonaton 
válthatják meg menetjegyü-
ket a jegyvizsgálótól. 

B. Szentmártoni

Felhívjuk ügyFeleink Figyelmét, hogy a tigáz-DSo kFt. 
2014. január 31-ig meghoSSzabbítja az 1981. január 1-je 
előtt, vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett 
FelhaSználói berenDezéSek 19/2012. (vii. 20.) ngm ren-
delet szerinti kötelező műszaki-biztonsági felülvizs-
gálatára vonatkozó megrenDeléSek beFogaDáSának 
határiDejét. 

a dunakeszi-alsón élők, a kertvárosba és a hor-
gásztóhoz vonattal érkezők számára az elmúlt 
időszak egyik pozitív változásának számít, hogy a 
vaSútállomáSon november 1-jén moDern eSzközökkel 
felszerelt vasúti konténer jegypénztár kezdte meg 
SzolgáltatáSait.  

Tigáz felhívásaKonténer vasúti 
jegypénztár Alsón

Pályázási lehetőség 
az Erzsébet-program keretében
Magyarország Kormánya ki-

emelt feladatának tekinti a 
szociálisan hátrányos helyzetű-
ek megsegítését. Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány a 2014-
ben harmadik évébe lépő üdülési 
programra az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából származó pénz-

ügyi eredményből 3,5 milliárd 
forintot biztosít. A szociális üdü-
lési pályázatok, tematikus és ál-
talános Erzsébet-táborok mellett 
újdonságként jelent meg a nyug-
díjasok számára meghirdetett 
fürdőbelépésre jogosító kiírás. 
A fürdőjegy pályázatra február 
15-ig, a szociális üdülési pályá-
zatokra február 28-ig, az Erzsé-
bet-tábor kiírásaira március 20-
ig, a T.E.S.I táborra június 30-ig,  
míg az Őszi kirándulásra július 
31-ig lehet jelentkezni. A szoci-
ális pályázatokat idén nagycsa-
ládosok, fogyatékossággal élők, 
valamint nyugdíjasok vehetik 
igénybe.

A Magyar Nemzeti Üdülé-
si Alapítvány által meghirdetett 
pályázatok automatikusak, azaz, 

aki a feltételeknek megfelel, a ke-
retösszeg kimerüléséig sikeres 
pályázóvá válnak. 

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata szívesen áll ilyen jó 
ügy mellé, így szeretnénk segít-
séget nyújtani a pályázatok meg-
írásában. A tájékoztatásban a 
Programiroda munkatársai ad-
nak segítséget. 

Ügyfélfogadás hétfőtől csütör-
tökig 8:00-16:00, pénteken 8:00-
12:00 

Telefonszám: 06-27-542-815
Email: programiroda@duna-

keszi.hu  
A pályázatok a www.

erzsebetprogram.hu  oldalról 
tölthetők le.

A tavalyi év sikere után bízom 
benne, hogy idén még többen 

használják ki ezt a kikapcsolódá-
si lehetőséget.

Dióssi Csaba
Polgármester
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Újabb családtámogatást 
és nyugdíjemelést hozott az újév
2014. január 1-jén lépett életbe a 

gyeD extra, amellyel a FiDeSz kor-

mány a gyermekvállaláSt kívánja 

öSztönözni. emellett emelkeDett a 

nyugDíj, éS küSzöbön a harmaDik re-

zSicSökkentéS.  

Az újév elkezdődött, számos új kormány-
zati intézkedés lépett életbe. A változá-

sokról, a családtámogatási rendszer kibőví-
téséről, a rezsicsökkentés harmadik üteméről 
és a nyugdíjemelésről Tuzson Bence választó-
kerületi elnököt kérdeztük. 

– Hogyan és milyen eszközökkel csökkenti 
a Kormány a magyar lakosság terheit?  

– Még mielőtt kitérnénk a részletekre, en-
gedjen meg egy kis visszatekintést. A Fidesz 
kormány jelenlegi intézkedéseivel támogat-
ja a családokat, a munkavállalókat, a nyug-
díjasokat. De honnan is kellett indulnunk?  
2010 előtt Magyarország a csőd, az összeom-
lás szélén állt, Görögország szintjén álltunk.  
Hatalmas adósságot halmoztak fel a szocia-
lista kormányok. Egyik megszorítást követ-
te a másik, a magyar emberek pedig csak fi-
zettek. Eközben a bankok mérhetetlenül ma-
gas nyereséggel működtek a magyar embe-
rek kárára. Mára Magyarország gazdasága 
stabil, tartós növekedési pályán az ország. A 
magyar emberek terhei pedig tovább csök-
kennek! Míg az említett Görögország annak 
ellenére, hogy százmilliárd eurós hitelt ka-
pott, semmit sem tud felmutatni, ugyanott 
tart mint évekkel ezelőtt. Magyarország hi-
tel nélkül állt talpra, és ma már Európa szer-
te tisztelik és elismerik az elért eredménye-
inket. 

A Fidesz kormány visszafizette a Bajnai 
kormány által felvett IMF hitelt, így az or-
szág visszanyerte önállóságát. Elértük, hogy 
az EU megszüntette a 9 éve óta tartó túlzott 
deficit eljárást Magyarország 
ellen. Ez pedig azt jelzi a be-
fektetők irányába, hogy Ma-
gyarország gazdasága stabil, 
nem hitelből él, nem mások 
pénzét költi, mint tették azt 
korábban a szocialista kormá-
nyok. Sikerült a költségvetési 
hiányt folyamatosan 3 száza-
lék alatt tarta-nunk, amely azt 
fejezi ki, hogy az ország annyit 
költ, amennyit megtermel.  Ez 
pedig azt jelenti, hogy jó gaz-
daként gazdálkodunk az erő-
forrásainkkal. Amíg a szoci-
alisták kormányzása miatt az 
ország fizetésképtelenné vált, 

addig most ott tart Magyarország, hogy ön-
erőből, hitel nélkül működik a gazdaság és 
megindult a családok, munkavállalók, idő-
sek támogatása. 

– Nézzük a konkrét intézkedéseket. Mi-
lyen elemeket tartalmaz a Gyed extra?  

– A Gyed extra ösztönzi a gyermekválla-
lást, segíti a gyermeknevelést és kedvezőbb 
feltételeket biztosít a kisgyermekes anyák 
munkába állásához. A gyes és gyed folyósí-
tása mellett újra vállalható munka a gyermek 
egyéves kora után. Vagyis, a gyermek egy-
éves kora után az anyukák, - ha akarnak – 
akkor dolgozhatnak, és jogosultak maradnak 
a gyedre, gyesre. A juttatást továbbra is meg-
kapják a gyerek két, illetve három éves korá-
ig.  Második gyermek születése esetén pedig 
dupla gyedet kap az édesanya.

– Mit jelent pontosan a Diplomás gyed?    
– A diplomás gyed érinti egyrészt a felső-

fokú alapképzésben, szakképzésben, felsőok-
tatási szakképzésben és a szakirányú tovább-
képzésben tanulókat; ők a minimálbér alap-
ján kapnak majd gyedet. Azok pedig, akik 

mesterképzésben, egységes osztatlan kép-
zésben vagy doktori képzésben végeznek, a 
garantált bérminimum alapján kapják meg 
a gyedet. A diplomás gyeddel lehetővé vá-
lik, hogy a felsőfokú képzés nappali tagoza-
tán két aktív félévet meghaladó hallgatói jog-
viszonnyal rendelkező anya a gyermek egy-
éves koráig gyedre szerezzen jogosultságot, 
ezt követően pedig gyes mellett végezheti a 
tanulmányait.  

– Mit jelent a munkavédelmi akcióterv ki-
bővítése a gyakorlatban? 

– A  három- vagy többgyermekes anyá-
kat, illetve munkaadójukat érinti. Ennek lé-
nyege, hogy a munkavédelmi akciótervben 
már meglévő hároméves szociális hozzájá-
rulási adókedvezményt további két évvel ki-
terjeszti a Kormány. Így a negyedik és ötödik 
évben csak az adó 50 százalékát kell a mun-
káltatóknak befizetniük az érintett munka-
vállalók után. Emellett természetesen az egy- 
és kétgyermekeseket érintő hasonló munka-
adói kedvezmények is megmaradnak. A gyed 
extra a nők, az édesanyák iránti megbecsü-
lésről szól. A jövőben nem kell az anyáknak 
választaniuk a munka, vagy a tanulás és a 
gyermeknevelés között.

– Ezekben a napokban kapják kézhez a 
nyugdíjasok az idei első emelt összegű nyug-
díjat. Milyen mértékű emelésre számíthat-
nak az érintettek? 

– Január 1-jével inflációkövető módon, 2,4 
százalékkal emelkedtek a nyugellátások. A 
nyugdíjakkal együtt ugyanennyivel emel-
kednek a rokkantsági és a rehabilitációs el-
látások, valamint a baleseti járadék is. Ez az 
intézkedés összesen 2,8 millió embert érint 
Magyarországon.

– Mit tudhatunk a rezsicsökkentés har-
madik üteméről? 

– A rezsicsökkentésnek kö-
szönhetően november 1-től 
összesen eddig 20 százalék-
kal csökkent a gáz és a távhő, 
villamosenergia ára. Egy csa-
ládnak a rezsicsökkentés 1 év-
ben körülbelül 100 ezer forin-
tos megtakarítást jelent. Az a 
célunk, hogy a rezsidíjak meg-
közelítsék az európai átlagot.  
A földgáz és villamosenergia 
világpiaci árának  csökkené-
sére számítunk, és azt kíván-
juk elérni, hogy  a  fogyasztók 
Magyarországon az árcsök-
kenést meg is kapják idén. 

Dávid Szonja

H
IR

D
E

T
É

S



88 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

tisztelt Dunakesziek!
Először is engedjék meg, hogy 
mindannyiuknak eredményes 
és sikeres, boldog újévet kíván-
jak!

Az Önök segítségének, építő 
jellegű kritikáinak és együttmű-
ködésének köszönhetően iga-
zán sikeres évet hagyhattunk 
magunk mögött. 
járdaépítés
Ahogy azt a tavalyi év végén je-
leztem, a Széchenyi István Ál-
talános Iskolával szemközti ol-
dalon a buszmegállóhoz eddig 
nem vezetett szilárd burkolatú 
járda. 

A Lakosságszolgálati Osztály 
munkatársaival az ősz folyamán 
jártuk be a helyszínt. Még a tél 
beköszönte előtt sikerült befe-
jezni a munkálatokat, így elké-
szülhetett az említett járdasza-
kasz viacolor burkolása. Sok visz-
szajelzés érkezett, hogy a járda 
kiépítése nagy segítség, főleg a 
csapadékos időszakban.
Faültetés a körzet több pontján
A Lakosságszolgálati Osztály 
munkatársaival még nyár végén 
bejárást tartottunk a körzetben, 
hol lenne szükség fák ültetésé-
re, kiszáradt fák pótlására, kü-

lönös tekintettel az újonnan le-
burkolt utcákra.

Minden év novemberében 

esedékes városszerte a fák, 
bokrok ültetése, így körzetünk-
ben is kerültek ki csemeték a 
Mátyás Király – Tisza utca sar-
kán és az Albert utca mentén.

városi mikulásünnepség
Ahogy az újságban olvashat-

ták, az óvodások és bölcsődé-
sek számára az önkormányzat 
biztosította a mikulás csomago-
kat. Jómagam a MÁV Óvodába 
és az Alagi tagóvodába látogat-
tam el, ahol a Mikulással közö-
sen osztottuk a vidám kisgyer-
mekeknek a csomagokat.

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

Az óév utolsó hónapjának beszámolója
Engedje meg, hogy a 2014-es esztendő-
re sok sikert és az előzőnél még eredmé-
nyesebb évet kívánjak, valamint nagyon jó 
egészséget Önnek és szeretteinek!

- A Varsói u. 21. sz. sarokingatlan előtti ket-
tétört betonoszlop elszállítása után pár nap-
pal, a vasoszlop kihelyezése megtörtént. 

- Árkok takarítását a Vadász u. 2/A és a 
Király–Zápolya u. sarkon a közmunkások el-
végezték. 

- A hírlevél kihordása során észleltem, 
hogy a Klapka u. és a Zalán u. sarkon talál-
ható „Elsőbbségadás” tábla oszlopa ki van 
törve, melynek helyreállítása azóta megtör-
tént.

- A Görgey u. 24. sz. sarok ingatlan tulaj-
donosa azzal a problémával keresett meg, 
hogy a nagyobb esőzésekkor az ingatlan 
előtti csatornaszem eldugul. Egyúttal kérte 
a Kálmán utca oldalán kialakított földárok 
mederlapozását. Beadványomban az ingat-
lan helyszíni szemléjét, és a csapadékvíz el-
vezetés problémájának kivizsgálását kér-
tem.

- A Rákóczi út és a Sződi u. találkozásá-
nál lévő kátyúzási munkálatokat a Közüze-
mi Kft. elvégezte. 

- Az időjárás okozta csoportos közvilágítá-
si hibák helyreállítását a következő címeken 
kértem írásban: - Hunyadi u. (Mátyás király-
Bocskai szakaszon), - Bajtárs u., - Thököly u., 
- Fóti út elején a Báthory u.-ig, valamint a 
Báthory u., a Mihály u., a Kálvin János u., a 
Kossuth L. u., az Alkotmány u., a Brassói u., 
és a Királyhágó u.-ban. A hibák megszünte-
tését a következő héten elvégezték.

- A Kölcsey u.-ban kért fekvőrendőr meg-

építését ellenzik az ott lakók. Mivel ehhez 
szükség lenne valamennyi ott lakó bele-
egyezésére, valamint azoknak a lakóknak a 
külön írásos belegyezése, akik előtt kiépül-
ne. A lakók támogatásának hiánya miatt 
nem  kerül kialakításra. Hasonló a helyzet a 
Barázda u.-i fekvőrendőrök építésével kap-
csolatban, mivel a lakosság véleménye meg-
oszlik az elképzelésen. 

- A „K” szegélyek munkálatai a Rákóczi út 
3. sz., 5. sz., 54/A. sz., és a Rákóczi út 4. sz. 
előtt, valamint a Dobó u. 8. sz., illetve a Baj-
társ-Mikszáth u. sarkokon, végül a Klapka u. 
46. sz. előtti kiemelt szegélyek helyreállítá-
sa, pótlása megtörtént. A Rákóczi út 40. és 
46. sz. ingatlanok elé kért szegélyezést az 
osztály nem tartja indokoltnak, ezért a mun-
kálatok nem valósulnak meg.

- A Mányoki Ádám téren lévő szelektív 
hulladékgyűjtő sziget közelében a betonjár-
da összetört, melyet 2 év után a tavalyi év-
ben sikerült végre megvalósítani. Valószínű, 
hogy a sérülést a gyalogos átkelőhely kivite-
lezője a Kvadrát Kft. teherautója okozhatta. 
A garanciális munka elvégzésével kapcso-
latban kértem intézkedését az osztály főta-
nácsosától.

- Egy Bajza u.-i hölgy telefonon tájékozta-
tott egy örömteli hírről, ugyanis 12.16-án a 
MÁV a gyártelepi aluljáró letöredezett lép-
csőinek helyreállítását megkezdte, egyben 
megköszönte az intézkedések sorozatát. 
Sőt, az aluljáró oldalfalát is lefestették, mely 
hosszú évek óta felújításra szorult.

- Csőtörés volt a Tábor u. 45. sz. előtt, mely-
nek helyreállítását aznap, a betonozást pár 
nappal később végezték el. A végleges hely-

reállítást, az aszfaltozás időpontját az időjá-
rástól teszik függővé.  

- Az előző hónapban már jeleztem, hogy 
változás történt a fejlesztési munkálatokat 
illetően. A földárok mederlapozása helyett, 
a József u. 2-4 sz. előtti csapadékvíz elveze-
tés megoldása érdekében, hó közepén egy 
szikkasztókút aknája került kiépítésre. A víz-
nyelő, valamint annak bekötését a kivitele-
ző január hónapra ígérte, melynek megva-
lósítása szintén időjárásfüggő.

- A Klapka u.-i gyalogos felüljárón – a volt 
fahíd – a háló több helyen kiszakadt, melyet 
az egyik Hunyadi u.-i lakó jelzett. A szem-
lét követően, és az ünnepekre való tekintet-
tel 12.27-én e-mailben kértem intézkedést a 
MÁV illetékeseitől.

Üdvözlettel: 
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Egy időre eltűntek a korszakalkotó művek.
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BOLDOG és SIKEREKBEN GAZDAG Új Évet Kívánok minden 
kedves olvasónak!

Egy dolgos évet hagytunk magunk mögött, többek között 
elkészült a Klapka utca, melyet szilárd burkolattal láttunk el, 
az utcába fákat telepítettünk. Felújításra került a Madách 
utca - Tábor utca kereszteződése. Az átkelőhely térkővel ke-
rült kialakításra. Az elmúlt évben is folytatódott az iskola-
újítás, ugyanis a Fazekas Mihály Általános Iskolában is több 
felújítás történt. Szükség volt az iskolában egy új első osztá-
lyos tanterem kialakítására, többek között az első osztályo-
sok új tanteremmel gazdagodtak, a gazdasági iroda helyére 
pedig egy új számítástechnika terem került kialakításra. Az 
iskola mellett pedig az iskola évnyitóján ünnepélyes keretek 
között került átadásra az új műfüves pálya. Rendőrég mö-
gött az állomás felé haladva a járdán több ponton is prob-
lémát okoznak az eldobott cigaretta csikkek, üres üvegek, 
ezért kértem, hogy az érintett szakaszon köztéri szemete-
sek kerüljenek kihelyezésre. Hamarosan kezdetét veszi, az 
új köztéri padok, és további kutyapiszok szemetesek beszer-
zése és telepítése. 

Ha januárban beköszönt az igazi tél és havazás is elérheti 
városunkat. A Közüzemi Kft. tájékoztatása szerint, az utakat 
éjjel és hajnali órákban tisztítják. A hideg tél, és az utak erős 
igénybevétele miatt szükség van a kátyúk megszüntetésé-
re, így a tavasz kezdetével, több címen aszfaltozási munká-
latok elvégzését is kértem.

Idei évben tovább dolgozom a körzetünk fejlesztésén, 
hogy megvalósítsam a választási programomban kitűzött 
célokat.

Közeljövő fejlesztései:
• P+R parkoló kialakítása a gyártelepi vasútállomásnál a 

rendőrség és a vasút között
• Kamerás biciklitároló kilakatási a rendőrség épülete mö-

gött
• Klapka György utca végén az északi vasúti aluljáró fej-

lesztése
• További növényültetés
Amennyiben Ön is fel kí-

vánná, venni velem a kap-
csolatot a választókerületet 
érintő ügyekkel kapcsolat-
ban ezt megteheti az aláb-
bi elérhetőségemen:

http://botkagabor.hu/  - 
kapcsolat menüpont alatt.

Ha nem biztos, hogy az 
általam képviselt válasz-
tókerületben lakik, meg-
tekintheti az utcajegyzé-
ket a honlapomon: http://
botkagabor.hu-n a választá-
si körzet menüpontban.

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt Dunakeszi lakosok!
kedves olvasók!MINDENEKELŐTT NAGYON BOLDOG, 

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJÉVET KÍVÁ-
NOK A 2. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET 
VALAMENNYI LAKÓJÁNAK!

Az új esztendő első napjaiban sze-
retném felidézni, hogy az itt élő kö-
zösség mindennapi életkörülménye-
it, lakóhelyi közérzetét milyen fejlesz-
tésekkel, beruházásokkal igyekez-
tünk kényelmesebbé, komfortosabbá 
tenni 2013-ban. A jelentős változások 
sorából ki kell emelni azt a parkoló 
építési koncepciót, melynek köszön-
hetően az önkormányzat az elmúlt 
időszakban évről évre 12 parkolót 
épített a Szent István Park környe-
zetében. Tavaly jelentős arányban 
bővült a Meder utcai és a Barátság 
úti parkolóhelyek száma, miközben 
arra is figyeltünk, hogy ne csökken-
jen a zöldterület. A Barátság út 18-
as és 20-as számú épület előtt léte-
sült parkolók kiépítésénél helyet biz-
tosítottunk a fák telepítésére is. Ezen 
beruházások, fejlesztések a lakos-
ság természetes igényét elégítik ki, 
akik szeretnék biztonságban és lát-
ható közelségben tudni gépjárműve-
iket. A tudatos fejlesztésnek köszön-
hetően sikerül mind nagyobb arány-
ban eleget tenni a lakosság elvárása-
inak, akik nyugalmát és biztonságát 
szolgálja az is, hogy a parkolók építé-
se révén tehermentesültek a szerviz 
utak. Ezt különösen fontosnak tar-
tom, mert egy esetleges tűz vagy be-
tegség miatt érkező megkülönbözte-
tett jelzésű gépjármű akadály nélkül 
juthat el bajbajutott embertársaink-
hoz. Ezért nagyon kérem a lakókö-
zösség tagjait, hogy ezt mindig tart-
sák szem előtt, ne parkoljanak a szer-
viz úton.  

Az elmúlt időszakban mindvégig 
jelentős energiát fordítottam arra, 
hogy a 2. számú választókerületben, 
mindannyiunk lakókörnyezetében 
minél több fát ültessünk lakótársa-
ink igényei szerint. Örömmel mond-

hatom, hogy 2013-ban megdupláz-
tuk az évente elültetett fák számát. 
Tavaly több mint harminc fával gaz-
dagodott lakókörnyezetünk, melyek-
nek köszönhetően – ahogy nőnek, te-
rebélyesednek – kellemesebb, üdébb 
lesz a Szent István Park környezeté-
nek levegője. Ezúton is köszönöm a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osz-
tályának támogatását, segítő együtt-
működését. Az elmúlt évben bővült a 
kutyafuttatóban elhelyezett játékok 
kínálata. Reményeim szerint ez hoz-
zájárul ahhoz, hogy a kutyatulajdo-
nosok odaviszik kedvenceiket, ezzel 
is elősegítve a kulturált, harmonikus 
együttélést a körzetben.

Örömmel jelenthetem be, hogy 
2014-ben újjáépül a Szent István 
Parkban lebontott játszótér, ami nem 
felelt meg az uniós szabványoknak. 
Szeretném megnyugtatni a gyerme-
kes szülőket, hogy az önkormányzat 
tavasszal kihelyezi az új, a hivatalos 
szabványoknak megfelelő játékokat. 
Az idei esztendő tervei között újabb 
parkolók építése szerepel a Barátság 
út 16-18-20. számú lépcsőházak kele-
ti oldalán, ahol szerencsére már si-
került kiépíteni egy zebrával ellátott 
gyalogos átkelőt, amely nagyban 
szolgálja a közlekedők biztonságát. 

2014-ben a legfontosabb projekt-
ként kezelem a Barátság út 16-22. 
számú épület mellett, a Szent István 
Parkban kiépített parkolókhoz ve-
zető földes út leaszfaltozását, a ká-
tyúk, vizes gödrök felszámolását. En-
nek megvalósítását határozottam tá-
mogatja Dióssi Csaba polgármester 
úr, aki az elmúlt években mindig se-
gített abban, hogy a lakók kéréseit 
eredményesen oldjuk meg. Az út ter-
vei elkészültek, az engedélyeztetés 
folyamatban van. 

Az idei esztendőben tovább szeret-
ném bővíteni a Meder utcai parkolók 
számát, megoldani a járdaépítési igé-
nyeket is. Lakókörnyezetét óvó, az itt 
élő közösségek biztonságát előtérbe 
helyező képviselőként nagyon szeret-
ném, ha a Barátság út néhány épüle-
tében sikerülne kiépíteni a kamera-
rendszert, melynek érdekében inten-
zív tárgyalásokat folytatok az önkor-
mányzat támogatásával. 

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet  

képviselője

2014-ben is folytatjuk a fejlesztéseket
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Tisztelt Választókerületi 
Polgárok!

A 2013-as évben számos fejlesz-
tésen vagyunk túl, azonban két, 
a lakosság szempontjából fon-
tos, tervbe vett beruházást nem 
sikerült megvalósítani. Ezeket 
tartom a 2014. év legfontosabb 
feladatának.

A Kassa utca közepén, az utca 
legmélyebb pontján lakók éle-
tét megkeseríti, hogy az esővíz-
elvezetés még mindig megol-
datlan. A Kassa utca-Szabadka 
utca sarkán már évekkel ezelőtt 
kiépített ugyan az önkormány-
zat egy nagy befogadó képes-
ségű víznyelőt, de ez nem elég a 
nagyobb esőzések idején. A Kas-
sa utca ezen szakaszán lakók in-
gatlanjait, garázsait minden 
esetben elárasztja víz, amellyel 
a lakók kénytelenek megküzde-
ni. Ugyanakkor a tó vízszintje in-
gadozó, mivel csak a csapadék-

víz táplálja. Kézenfekvő megol-
dás lenne a tóba vezetni a vizet. 
Ennek a problémának a megol-
dásán dolgozik az Önkormány-
zat, ebben az esztendőben min-
denképpen meg kell születnie a 
megoldásnak.

A másik megoldatlan feladat 
a Kossuth utcán, a Chili cukrász-
dánál, a Huszka Jenő utca ma-
gasságában kialakítandó zebra, 
s ugyanott egy új buszmegálló-
pár kiépítése buszöbölbe helye-
zéssel. Amint arról már a 2013-
as évben többször is beszámol-
tam, a tervek elkészültek, csak a 
Közlekedési Hatóság engedélyé-
től függ a beruházás megkezdé-
se. Az eredeti tervek szerint a 
2013-év második félévében el 
kellett volna készülnie a beru-
házásnak, de a Közlekedési Ha-
tóság több ízben újabb és újabb 
kiegészítésekhez ragaszko-
dott, amelyeket az önkormány-
zat minden esetben benyújtott. 

Ebben az évben bizonyára meg-
kapja a város az engedélyt.

Súlyos veszélyeket rejt magá-
ban a Széchenyi-Kossuth utcai 
kereszteződés. Rosszul belátha-
tó, a Fót felől jövő autók több-
nyire nagy sebességgel, gyak-
ran a megállóban lévő autó-
buszt megelőzve érkeznek a ke-
reszteződésbe. Már legalább 4 
éve eldőlt – szakvélemény alap-
ján -, hogy ott körforgalom ki-
alakítása a megoldás, amelyet 
a terület nagysága is lehetővé 
tesz. Az első adandó alkalom-
mal a város pályázatot nyújtott 
be, amelyet elutasítottak, azzal 
indokolva, hogy vannak veszé-
lyesebb területek, itt még nem 
történt halálos baleset. Azóta a 
közlekedési helyzet nagyon so-
kat romlott, a Toldi-Dombliget 
lakóparkból érkezők is itt csat-
lakoznak be a kereszteződésbe. 
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a 
gyalogosok csak az úton átkelve 

tudják megközelíteni a két busz-
megállót. A városvezetés ismeri 
a helyzetet, várjuk, hogy kiírja-
nak újra pályázatot, mert önerő-
ből, támogatás nélkül nem tud-
ja finanszírozni az önkormány-
zat a beruházást.

A választókerületben már 
csak a Perczel Mór és a Mikes 
Kelemen utcának nincs szilárd 
burkolata. Ebben az évben ez is 
– a korábbi évekhez hasonlóan 
– megvalósul.

A terveimben több járdaépí-
tés is szerepel, ezeket a szoká-
sos módon támogatja az önkor-
mányzat. Természetesen lesz-
nek olyan fejlesztések is, ame-
lyek időközben szükségessé 
válnak.

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

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

események a 9. számú választókerületben

Tisztelt Lakótelepi Polgárok, ez-
úton is szeretnék minden itt 
élőnek Boldog és Eredmények-
ben Gazdag Új Esztendőt kíván-
ni 2014-re!

Először szeretném egy saját 
örömömet megosztani Önök-
kel! December 24-én, megszü-
letett harmadik gyermekünk, 
András! Egy újabb lökés lesz ez 
számomra, hogy még szebbé, 
jobbá próbáljam változtatni vá-
rosunkat, s benne természete-
sen a Lakótelep Szívét!

Visszatekintve a 2013-as esz-
tendőre, ha a körzetet nézzük, 
igen sok apró és nagyobb vál-
tozás, fejlesztés történt, me-
lyekről már beszámoltam Önök-
nek több írásomban is az elmúlt 
év folyamán. Csak néhányat ki-
emelve: újabb parkolók kerültek 
átadásra a Barátság úton, el-
készültek a zebrák a szükséges 
helyeken, s egyben azok hasz-
nálhatósága is kényelmeseb-
bé vált, a körzetben lévő iskola, 
bölcsőde, és óvodák is fejlesz-
tésre, felújításra kerültek több 
tíz millió forint értékben. Több 

úthibát is ki kellett javítani, kü-
lönösen a Garas utcában, ezek 
is megtörténtek. Sok helyen ül-
tettünk fákat is, s ezt, ha igény 
van rá, szeretném, ha folytatód-
na 2014-ben! Kihelyezésre ke-
rültek olyan szemetes edények 
is, amelyek mellé kutyapiszok 
gyűjtő zacskó is van kitéve, ez-
zel tovább szeretnénk javítani 
az együttélést kutyatartók, és 
nem kutyatartók között!

A kis parkunk a buszmegálló 
mellett, nem csak új nevet visel, 
de új padot is kaptak az oda sé-
tálni járok, várakozók. A padok-
ból lesz még lehetőség több 
helyre is kitenni, persze előze-
tes lakossági egyeztetés után.

A közösségi élet fejlődése szá-
momra eddig is az egyik legfon-
tosabb feladat volt, s ebben is 
léptünk előre. A Lakótelepi Pik-
nik immár hagyománnyá válva 
igen sok itt élőnek nyújtott vi-
dám és emlékezetes közös él-
ményt! Az Adventi rendezvé-

nyek a Casalgrande téren ismét 
a városunk központjává vará-
zsolta otthonunkat! Olyan szín-
vonalas koncertek, előadások 
színesítették a vásárt, amilyen-
re eddig nem volt példa! A han-
gulat remek volt, finomságok 
sorát fogyaszthatták az odalá-
togatók! Különösen a gyerme-
keknek nyújtott igazi ünnepi él-
ményt ez a több hetes rendez-
vénysorozat!

Szeretném, ha az együtt vég-
zett munkánk, tovább erősödne, 

javulna ebben az évben is ezért 
sok régi és új ötletet várok, ho-
zok, tárgyalok meg Önökkel is-
mét! Igyekszem a már megígért, 
s elkezdett ügyeket befejezni, 
minden itt élő megelégedésére! 
Nagyon fontos számomra, hogy 
a helyszínen, az érintettekkel be-
széljük meg a problémákat! Több 
mint 100 alkalommal jártam kint 
magam ilyen ügyekben, de igye-
keztem az adott terület szakér-
tőit is kihívni, hogy azonnal szak-
szerű válaszokat, megoldási ja-
vaslatokat adhassunk.

A Lakótelep Szívének és vá-
rosunk megújulásának is fon-
tos éve kell, hogy legyen ez az 
esztendő! Véget ér ez az önkor-
mányzati ciklus, s olyan munká-
val szeretném befejezni, amire 
gyermekeim is büszkék lehet-
nek majd! Bízom benne, hogy 
az itt élők többségének elvá-
rásainak megfelelhetek, s kö-
zös otthonunk, és „kis” közössé-
günk tovább fejlődik, szépül!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep Szíve
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Elöljáróban engedjék meg, hogy 
az előttünk álló 2014. évre sike-
rekben gazdag Boldog Új Esz-
tendőt kívánjak önöknek!

Hosszú ideje fennálló prob-
lémát sikerült megoldanunk a 
Vasút utcában az elmúlt év vége 
felé. A földhivatalt, a birkózó 
centrumot, valamint az asztali-
tenisz szakosztály edzőtermét 
magába foglaló épület előt-
ti területen a parkolási gondok 
megoldásaként parkolókat ala-
kítottunk ki, amelynek során le-
fedésre került a vizesárok, ezzel 

szélesebbé vált az utca, ezzel is 
elősegítve az időnkénti áldatlan 
állapotok megszüntetését.

Folytatódnak az Önkormány-
zati ciklus elején meghatáro-
zott útépítések. Körzetünkben 
jól állunk ebben a tekintetben. 
Már csak egy utca vár arra, hogy 
2014. évben szilárd útburkola-
tot kapjon. Ezt követően a pro-
jekt lezárásaként 2014 év végé-
re elmondhatjuk, hogy Dunake-
szi város azon kevés magyaror-
szági települések közé tartozik, 
ahol szinte minden utca szilárd 
burkolattal rendelkezik.

Az elmúlt év decemberében 
az óvodások és bölcsődések 
számára az Önkormányzat biz-
tosította a mikulás csomagokat. 
Jómagam az Eszterlánc Óvodá-
ban és a János utcai tagóvodába 

látogattam el, ahol a Mikulással 
közösen osztottuk a vidám kis-
gyermekeknek a csomagokat.

A körzetünk szempontjából 
fontos beruházásról döntött 
még 2013 júniusában a képvise-
lő-testület. Az ülésen a testület 
elfogadta a városközpont közte-
rületi rehabilitációját, ami gya-
korlatilag a Dózsa György tér és 
a Szent Mihály tér átalakítását 
jelenti. Örömmel tölt el, hogy 
egyre több lakótársam érdek-
lődik a régóta várt fejlesztésről, 
izgatottan várják, hogy a város-

hoz méltó főtér végre megépül-
jön. A beruházásra az idei évben 
kerül sor, és ígérem, folyamato-
san beszámolok majd a beruhá-
zás aktuális állásáról. Úgy gon-
dolom, hogy ezzel az átalakítás-
sal nemcsak képviselői progra-
mom egyik legfontosabb pontja 
valósul meg, hanem az ebben a 
körzetben lakók álma is megva-
lósul. 

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom a következő 
elérhetőségeken:
E-mail: 
joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25.

Üdvözlettel
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

tisztelt lakótársaim!
Egy évvel ezelőtt vezettük be az 
új városi menetrendet, ugyan-
akkor, egy éves szerződéssel - új 
buszos szolgáltatóval kezdett a 
város dolgozni. A szolgáltató cég 
év végén ismét elnyerte a helyi 
tömegközlekedés működteté-
sét. Továbbra is nyer tehát a vá-
ros, és vele az adófizetők, mert a 
2013 előtti évekhez képest keve-
sebb közpénzt kell fordítanunk 
erre a feladatra, és nyernek az 
utasok is, mert díjmentesen le-
het igénybe venni a helyi autó-
busz szolgáltatást. 

A 2013-as év sok utcában a csa-
padékvíz elvezetés megoldásá-
ról szólt. 

Az előző beszámolómban a 
Legindi és Faludi utcák kapcsán 
még csak az ez irányú beruházá-
sok kezdeményezéséről írtam, 
az év végére azonban a Faludi 
utcában kialakításra került egy 
csapadékvíz elnyelő akna, a 
Legindiben pedig az építkezés 
folyamatban van, sajnos az itt ta-
lálható közművek miatt lassabb 
a haladás. A fent említett két ut-
cában lévő körforgalom belső te-

rének szilárd burkolattal való be-
fedését az itt lakók kérésére kez-
deményeztem a Polgármeste-
ri Hivatalban, és természetesen 
a Közüzemi Kft. a kavicsos asz-
falt tisztítását tavasszal is el fog-
ja végezni. 

Szintén decemberben számol-
tam be arról, hogy megkezdő-
dött a gyalogos átkelőhely épí-
tése a Repülőtéri úton a Gérecz 
utca bejáratánál, nos, örömmel 
jelentem, hogy az ott lakók ál-
tal régóta várt projekt befejező-
dött. 

A Fenyő Lakópark Egyesület 
szervezésében tavaly december 
végén ismét megtartottuk az 
immár hagyománnyá vált sza-
badtéri előszilveszteri bulit, ahol 
a résztvevők sparhelten sütött 
gesztenye és krumpli, valamint 
forró tea és forralt bor mellett kí-
vántak egymásnak boldog ünne-
peket. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

tisztelt Dunakesziek!

Mindenekelőtt, kérem enged-
jék meg, hogy eredményekben 
gazdag boldog új évet kívánjak 
Önöknek. Örömmel közlöm, hogy 
a 2013. évre tervbe vett fejleszté-
seket megvalósítottuk. A 2013-ra 
tervbe vett öt utca aszfaltozása, 
térkövezése, valamint az Alsógödi 
utca járdájának térkővel való bur-
kolása elkészült; befejeződött a 
Stromfeld utcai csapadékvízelve-
zető-csatorna II. ütemének kiépí-
tése; a Katonadomb területének 
egy része térkő burkolatot ka-
pott; körzetünkben több helyre 
került pad, szemetes és közel 20 
darab fa kiültetése történt meg. 

Természetesen 2014. évben is 
folytatódnak a fejlesztések. Szi-
lárd burkolatot kap a Katona-
domb utca, az Örvény köz, a Po-
zsonyi utca, valamint a Fő út mel-
letti szervízút; befejezésre kerül 

a Stromfeld utcai csapadékvíz el-
vezető-csatorna; parkolóhelyek 
kerülnek kialakításra a Katona-
domb utcába.

Ezúton is tájékoztatom Önö-
ket, hogy minden szombaton in-
gyenes autóbuszjárat közlekedik 
a temető és a rév között.

Kérem, hogy esetleges észre-
vételeikkel, ötleteikkel a jövőben 
is bizalommal szíveskedjenek 
keresni, mint azt eddig is tették 
(tel.: 30-528-4550, e-mail: vincze.
geza56@gmail.com).

Vincze Géza
1. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt dunakesziek! tisztelt révdűlőiek!



Dunakeszi Polgár

Szeretetteljes figyelmesség
az aDventi várakozáS SzeretetteljeS hangulatához méltó volt az az oDaFigyeléS, 
amellyel dunakeszi város önkormányzata a lakosság segítő együttműködésével 
igyekezett kellemeSSé Formálni a nehezebb SorSú cSaláDok karácSonyát, maraDan-
dó élményt nyújtani a gyermekek számára szervezett programokkal, a 65. életévü-
ket betöltött szép korú dunakeszi polgároknak otthonukban átnyújtott ünnepi 
ajánDékokkal. 

Tartós élelmiszerosztás 
a rászorulók számára

Az év közbeni segítségnyújtás 
mellett különös odafigyeléssel 
fordult a nehézsorsú családok 
felé az önkormányzat, melynek 
tagjait a karácsonyi készülődés 
időszakában tartós élelmisze-
rekkel ajándékozta meg a vá-
ros. - 2000 fő számára igényel-
tünk meg tartós élelmiszert a 
Magyar Élelmiszer Bank Egye-
sülettől, amelyet a Humán 
Szolgáltató Központ munka-
társainak koordinálásával osz-
tottunk szét a rászorulók kö-
zött. Ahogy minden évben, a 
csomagokat első körben most 
is a szolgálattal rendszeresen 
kapcsolatban álló családoknak 
adtuk át, a fennmaradó adagot 
pedig a jövedelem alapján osz-
tottuk szét az arra jelentkezők 
között. Az 1 főre jutó élelmi-
szercsomagban 2 kg liszt, 3 cso-
mag instant tészta, 3 csomag 
orsó tészta és 1 kg keksz volt 
– vonta meg az akció mérlegét 
Dióssi Csaba. – Az akcióval, az 
élelmiszercsomagok átadásával 
a nehéz sorsú családok és a rá-
szoruló magánszemélyek kará-

csonyi ünnepét kívántuk kelle-
mesebbé, gondtalanabbá tenni 
– mondta a város polgármes-
tere, aki az adománycsomagok 
átadásakor személyesen fejezte 
ki ünnepi jókívánságait a csa-
ládoknak.  

Városi Mikulás ünnepség 
Levente Péterrel

Több mint 25 év után decem-
berben újra megrendezésre ke-
rült a Városi Mikulás ünnepség 
a VOKE József Attila Művelő-
dési Központban. A gyermekek 
délelőtt és délután Levente Pé-
ter és bűvésztársa vidám és ma-

gával ragadó előadását nézhet-
ték végig. A műsor végén pedig 
természetesen ide is ellátoga-
tott a Mikulás, akinek köszön-
hetően az előadás varázslatos 
élménye mellett minden gyer-
mek ajándékcsomaggal térhe-
tett haza. 

Generációk tisztelete – 
ajándékcsomag szépkorú 
lakótársaink számára
A városi önkormányzat kiemelt 
célja egy jól működő közösség 
felépítése, a különböző korosz-
tályok és társadalmi csopor-
tok bevonása Dunakeszi életé-
be. Ezen belül évek óta külön 
figyelmet fordít időskorú lakó-
társainkra. Ennek szép példá-
ja, hogy tisztelete és nagyrabe-
csülése jeléül minden 65. élet-
évét betöltött személynek eljut-
tatott egy ajándékcsomagot a 
karácsonyi időszakban. Céljai 
között szerepel, hogy a városi 
események, akciók, rendezvé-
nyek közelebb hozzák egymás-
hoz a generációkat, a fiatalokat 
az idősek tiszteletére nevelje. 
Ezen elhatározás kiteljesedé-
se vezérelte, amikor városunk 

kisdiákjait kérte meg arra, 
hogy a csomagba elhelyezett 
üdvözlőlap egyik oldalára raj-
zoljanak szépkorú lakótársaik-
nak egy karácsonyi képet, ezzel 
szerezve nekik örömet. A cso-
magok kézbesítését pedig ön-
kéntes gimnazista diákok vál-
lalták, melynek köszönhetően 
az akció minden mozzanatá-
ban megmutatkozott a generá-
ciók egymás felé fordulása.

Ismét sikeres volt 
az adománydoboz akció
– 2012 decemberében indítot-
tuk útjára az adománydoboz 
akciót, amelyhez ismét sokan 
csatlakoztak, így most is több 
száz adománydobozt oszthat-
tunk szét a Dunakeszin élő 
családok, idősek, egyedülálló-
ak között. Az adománydoboz 
akció sikere is bizonyítja szá-
munkra, hogy a Dunakeszin 
élők képesek összefogni, segí-
teni lakótársaikon a közösség 
erejével – mondta a köszönet 
hangján az önkormányzat szó-
vivője.  

Városi Adventi Vásár

Az elmúlt év végén immár má-
sodszorra rendezte meg a vá-
ros az adventi vásárt. A szerve-
zők és az érdeklődők nagy örö-
mére esténként megtelt a tér, 
és családok, ismerősök, bará-
tok időt szakítottak arra, hogy 
egy-egy bögre forralt bor mel-
lett beszélgessenek, időt töltse-
nek egymással. Advent mind 
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Dunakeszi város Önkormányzatának képviselői!
Szeretnék köszönetet mondani a "Mi városunk" összefogás 
keretében útjára indított szép korú lakosság odafigyeléssel, 
figyelmességgel és rendkívül jól eső meglepetéssel történő 
karácsonyi ajándékozásukért. Magam és szomszédaim 
reagálása alapján köszönjük az odafigyelést, a szeretetteljes 
átadást, amit az átadó fiatalok nyújtottak. Mint nyugdíjas 
óvodapedagógus nagyra értékeltem az iskolás gyermekek 
alkotását.

Tisztelettel:
Kasza Bálintné

Dunakeszi lakos

a négy hétvégéjén a helyi egy-
házi közösségek bevonásával 
a résztvevők átélhették közös 
gyertyagyújtás élményét, ame-
lyek előtt koncertek szórakoz-
tatták a látogatókat. 

Idén az Önkormányzat 
biztosítatta a Mikulás cso-
magot városunk óvodása-
inak és bölcsődéseinek

– Az eddigi gyakorlat szerint 
a gyermekek minden évben 
egy kisebb csomagot kaptak 
az óvodai mikulás ünnepsé-
gen, amelynek költsége a szülő-
ket terhelte. A felelős gazdál-
kodásnak köszönhetően lehe-
tőségünk nyílt arra, hogy ezt 
a terhet levegyünk a dunake-

szi családok válláról, és város-
unk összes óvodásának és böl-
csődésének mikulás csomagját 
mi biztosíthassuk az intézmé-
nyi ünnepségen.

Városunk óvodáiban és böl-
csődéiben polgármester úr mel-
lett jelen voltak képviselőink is, 
akik az ajándékosztásban vol-
tak segítségére a Mikulásnak, 
így tanúi lehettek a csomagot 
átvevő gyermekek őszinte mo-
solyának, énekeinek, verseinek 
– tájékoztatott Szabó Katalin, 
Dunakeszi Város Önkormány-
zatának szóvivője. 

Polgármesteri köszönet
– Céljaink között szerepel, 
hogy eseményeink, akcióink 
során közelebb hozzuk egy-
máshoz a generációkat, a fia-

talokat az idősek tiszteletére 
neveljük. Szerettük volna, ha 
az ünnepek alatt idősebb la-
kótársaink is érzik, hogy fon-
tos tagjai közösségünknek és 
ilyenkor is gondolunk Rájuk. 
Varga Tibor igazgató úrral 
egyetértésben úgy gondoltuk, 
hogy ezen célok sikeres meg-
valósítását jól segíti, ha a Rad-
nóti Miklós Gimnáziumból az 
önként jelentkező diákok vál-

lalják néhány csomag kézbe-
sítését, átérezve a karácsonyi 
ajándékozás örömét – mondta 
Dióssi Csaba polgármester.

– Ugyanez vezérelt min-
ket akkor is, amikor város-
unk kisdiákjait kértük meg 
arra, hogy a csomagba elhe-
lyezett üdvözlőlap egyik ol-
dalára rajzoljanak szép korú 
lakótársainknak egy kará-
csonyi képet, ezzel szerezve 
nekik örömet. Ez a szép gesz-
tus megadja a diákok számá-
ra az örömszerzés élményét, 
amit pedagógiai szempont-
jából is fontosnak tartunk. 
Mind a kézbesítést vállaló fi-

atalok kedvességét, mind a 
gyermekek rajzait már ed-
dig is nagyon sok köszönő-
levélben méltatták szép korú 
lakótársaink, akik karácso-
nyát sikerült tartalmasabbá 
tenni az ajándékcsomaggal 
és az irántunk megmutatko-
zó gesztussal. 

– Hasonló jó érzés töltött 
el, amikor láttam, mennyi 
adománydoboz érkezett az 

Adventi Vásáron kihelyezett 
faházba. Köszönöm, hogy 
ilyen sokan érezték a segí-
tés, az örömszerzés fontossá-
gát, a rászorulók támogatá-
sát. Külön köszönöm város-
unk azon dolgozóinak és ön-
kénteseinek, akik részt vettek 
a csomagok, rajzok, progra-
mok, adománydobozok szer-
vezésében, gyűjtésében, elké-
szítésében. Ez a sok-sok szép 
és igazán nemes gesztus azt 
bizonyítja számomra, hogy 
a Dunakeszin élő emberek 
igazi közösséget alkotnak – 
hangzottak a polgármester 
köszönő szavai.
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JANUÁRI NÉPSZOKÁSOK, 
HAGYOMÁNYOK

január 6-a vízkereszt napja hagyományosan a karácsonyi ünnepkör vége és a farsangi időszak 
kezdete. sok országban ez a karácsonyfa lebontásának napja. az ünnep előestéjén szentelik 
meg a szenteltvizet és a tömjént a katolikus papok a templomokban, az emberek felírták a 
három napkeleti király nevének kezdőbetűjét a házuk ajtajára. egyes országokban ma is élő 
SzokáS, hogy megajánDékozzák a gyerekeket éjjel az ajtó elé, vagy ablakba tett cSizmájukba 
rejtett éDeSSégekkel, amit a „háromkirályok” vagy a „jó boSzorkány” hoz nekik.

A katolikus templomokban a vízke-
reszt utáni második vasárnap ol-
vassák fel a papok a Jézus első cso-

datételéről, a kánai menyegzőről szóló 
evangéliumi részt. Ezen a napon régen a 

hívők egy-egy magánházban is összegyűl-
tek és eljátszották a kánai menyegző törté-
netét, majd együtt elfogyasztották a ven-
dégek által hozott étel- és italajándékokat.

A magyarság körében
Január 1-jén szokás volt újévi jókívánságo-
kat mondani házról házra járva, amiért a 
háziak almával, dióval kínálták a köszön-
tőket. Újévkor az egész év sikerét igyekez-
tek biztosítani különféle kellemes dolgok 
végzésével. Azt gondolták, hogy ami újév 
napján történik az emberrel, vagy amit 
cselekszik, az egész évben ismétlődni fog. 
Volt, aki újévkor korán reggel megmosa-
kodott a kútnál, hogy egész évben friss le-
gyen. Aki pedig hajnalban el-
sőként húzott vizet a kút-
ból, az, szerencsét 
hozó „aranyvizet” 
merített, amiből 
a családtagokat 
is megitatták. 
Nagyon fontos 
volt a jó cse-
lekedet az év 

első napján. Ugyanakkor sokféle tiltás is 
létezett.
Január 6-án, vízkereszt napján általános 
szokás volt, hogy a katolikus papok a háza-
kat is meghintették a szentelt vízzel (ház-
szentelés). Ezen kívül elterjedt népszokás 
volt az is, hogy a gyerekek csillaggal a ke-
zükben jártak körbe a faluban és a kis Jé-
zusról szóló énekeket énekeltek. Ez egyes 
magyarlakta vidékeken még a mai napig is 
létező szokás.

Január 22-én, Szent Vince napján a sző-
lőtermesztő falvakban sok helyütt úgyne-
vezett vincevesszőt vágtak, amit a szobá-
ban vízbe állítottak. A kihajtott vesszők-
ből jósolták meg a következő év termését. 

Ezen a napon a gazdának sok bort 
kellett innia, hogy bő legyen a 

termés. Ha Vince napján 
szép, napos volt az idő-

járás, akkor jó bor-
termést reméltek, 
rossz idő esetén vi-
szont gyenge szü-
retet jósoltak. Ez-
zel ellentétben, ha 
három nap múl-

va, január 25-én, a 
„pálforduló” (Szent 

Pál megtérése) nap-
ján sütött a nap, akkor 

a néphit szerint még tartós 
télre kellett számítani.

Érdekességek
• A horoszkóp csillagjegyei közül az 
alábbiak esnek a január hónapba: 
• Bak (december 22. – január 20.) és
• Vízöntő (január 21. – február 19.).
• Január folyamán a Nap az állatöv csil-
lagképei közül a Nyilas csillagképből a 
Bak csillagképbe lép.
• Szabályos években a január a hét 
ugyanazon napjával kezdődik, mint az 
adott év októbere.
• Szökőévekben a január a hét ugyan-
azon napjával kezdődik, mint az ápri-
lis és a július.
• Január virága a hóvirág. 
• Január talizmánköve a gránátkő.
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BÁLI SZEZON

A  farsangi időszak 
hossza évenként vál-
tozó, de általános-
ságban elmondható, 

hogy január 6-tól, vagyis víz-
kereszttől hamvazószerdáig 
tart. Hamvazószerdát pedig 
a negyven napos böjt követi, 
amely egészen húsvét ünne-
péig eltart.

Magyarországon a busó-
járás a legismertebb álarcos-
maszkos ünnep. Míg hazánk-
ban elsősorban a báloké a fő-
szerepe, addig külföldön in-
kább a karneválok ideje esik 
erre az időszakra. 

Úgy gondolom, hogy mél-
tán híres a riói vagy a velencei 
karnevál is, ahol nem csak a 
helyiek szórakoztatására jár-
ják a szebbnél-szebb ruhák-
ba beöltözött személyek a vá-
ros utcáit, hanem számtalan 
turistát is a helyszínre csábít 
a rendezvény, amely ma már 
igazi télvégi látványosságnak 
számít.

A farsangi időszak a télte-
metés időszaka, a mulatozás-
ra jó alkalmat adnak az ilyen-
kor megrendezésre kerülő bá-
lok. A bál kifejezés az olasz 
táncolni szóból ered és egy 
olyan zártkörű rendezvény-
re utal, amely tulajdonkép-
pen egy ünnepélyes és elegáns 

táncalkalom esetenként szó-
rakoztató műsorokkal kiegé-
szülve.

Dunakeszin az általános is-
kolák, valamint a gimnázi-
um évenként megrendezett 
hagyományos báljai egyaránt 
magas színvonalú szórako-
zási lehetőségre adnak alkal-
mat februárban. Emellett ter-
mészetesen civil, illetve egyéb 
szervezetek is megrendezik 
szokásos éves mulatságukat a 
báli szezon ideje alatt.

Maga a báli etikett évtize-
dek óta változatlan, az elegáns 
megjelenés kötelező, csupán 
az évenként eltérő divat és 
a ruhák szabása változik, ez 
utóbbi is leginkább a női ru-
hák esetében. 

Véleményem szerint a helyi 
bálok mindig közvetlenebbek, 
valamint lazább hangvételűek 
a megjelenés szempontjából 
egy olyan nagyszabású orszá-
gos rendezvénnyel szemben, 
mint például az operabál. 

A ma divatos élénkebb 
színek mellett természete-
sen mindig tökéletes válasz-
tás a fekete és a szürke estélyi 
ruha, amely szinte soha nem 
megy ki a divatból. Így volt ez 
idén is.

Legindi Tímea

a farsangi báli szezon évről-évre a bálok, 
álarcos bálok és mulatságok időszaka, amelynek 
terméSzeteSen elmaraDhatatlan kellékei a DíSzeS 
öltözékek mellett az erre az időszakra jellemző 
ételek is, amilyen például a fánk.
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jótékony 
raDnótiSok

hagyományteremtő 
újévi koncert

„ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreve-

szi, hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, 

úgy teSzi, hogy nemcSak magára gonDol, hanem máSok-

ra iS.” (Szabó magDa)

két okból iS emlékezeteS újévi koncert helySzíne volt 
január 10-én a voke józsef attila művelődési központ. 
egyrészről azért, mert városunk kulturális életében 
első alkalommal – tegyük hozzá hagyományteremtő 
SzánDékkal – rendezték meg az újesztendő zenei kö-
SzöntéSét, másrészről pedig rendkívül magas szín-
vonalú műsort hallgathatott végig a színháztermet 
megtöltő közönség. 

2013. december 13-án, pénte-
ken egy jótékonysági est került 
megrendezésre a Radnóti Mik-
lós Gimnáziumban. Az ese-
mény célja szorosan összekap-
csolódott a „Mentsünk meg 
egy családot akció”-val, egé-
szen pontosan annak kiegészí-
téseként szervezték a diákok.

„Ez az akció pár éve indult az 
iskolában. Célja, hogy az intéz-
ménybe járó diákok segítségé-
vel, havi rendszerességgel tud-
junk támogatni egy-egy rászo-
ruló családot. Ehhez adomány-
gyűjtő dobozt helyeztünk a 
portához, valamint a büféhez 
és nagy örömünkre minden 
hónapban több ezer forint gyű-
lik össze ily’ módon.” – mondta 
Császár Emese, az egyik szer-
vező diák.

Az akció különlegességét 
adja, hogy teljes mértékben a 
diákok szervezésében, illetve 
az ő kezdeményezésükre való-

sult meg. Emese mellett főszer-
vezőként a gimnázium további 
két tagját fontos még kiemelni: 
Juhász Elődöt és Zsiga Tibort.

A nívós programot, hozzá-
vetőleg harmincan látták, de 
ezen felül többen támogatták 
az eseményt támogatójegyek 
vásárlásával. 

„Végül jóval több pénz ösz-
szegyűlt, mint vártuk. Taná-
rok és diákok egyaránt segítet-
tek nekünk és nem csak pénz-
zel, hanem süteménnyel és te-
ával, mert teaházas hangulatot 
teremtettünk az előadáson.”

Az est első alkalommal ke-
rült megrendezésre, de a visz-
szajelzések vele kapcsolatban 
nagyon pozitívak. Úgy gondo-
lom, hogy a rendezvénnyel a 
diákok hagyományt teremtet-
tek az intézményben felhívva 
ezzel társaik figyelmét ember-
társaik segítésére.

Legindi Tímea

A koncert bevezetéseként 
Csoma Attila, a művelő-

dési központ igazgatója üdvö-
zölte a publikumot. Elmond-
ta, hogy az idén lesz száz esz-
tendős az intézmény épülete, s 
ez alkalommal több művésze-
ti rendezvényt a centenárium 

jegyében tartanak majd meg. 
Külön köszöntötte a nézőtéren 
helyet foglaló Kállay Gyulát, 
városunk polgárát, aki külön-
leges adománnyal, egy Feurich 
hangversenyzongorával "lep-
te meg" a művelődési közpon-
tot. (Itt jegyezzük meg, hogy a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
részére ugyancsak adományo-
zott egy hangversenyzongo-
rát. Mindkét helyszínen márci-
usban kerül sor egy-egy hang-
szeravató koncertre. A szerk.)

Újévi köszöntőjében Dióssi 
Csaba polgármester kiemelte, 
hogy a Dunakeszi Programiro-
da megalakulásával nagy len-
dületet vett városunk kultu-
rális élete. Az eddigiek mellett 
számos új rendezvénnyel gaz-
dagodott a kínálat és a visz-
szajelzések valamint a látoga-
tottság egyaránt azt igazolják, 
hogy a lakosság körében nép-
szerűek, kedveltek a kulturális, 
művészeti és sport események 
egyaránt.

Ezt követően kezdődött el a 
koncert. Farkas Pál vezényleté-
vel az idén 30 éves Váci Szimfo-
nikus Zenekar valamint sztár-
vendégként Pándy Piroska, a 
Madách Színház művésze, a 
legendás Interoperett alapí-
tó tagja és Xavier Rivadeneira 

ecuadori származású, de Ma-
gyarországon élő s a Magyar 
Állami Operaház címzetes 
magánénekese kimagasló szín-
vonalú műsorral léptek szín-
re. A gálakoncerten – melyen 
közreműködött a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskola Musical 
tánccsoportja (művészeti ve-
zető Nagyné Szöllősi Márta) – 
Johann Strauss híres keringői, 
indulói, polkái mellett Verdi, 
Puccini operáinak híres áriái, 
Lehár Ferenc operettrészletei, 
felejthetetlen olasz dallamok, 
Webber musicaljainak legis-
mertebb énekszámai, és ope-
rett részletek is elhangzottak. 
A műsor nyújtotta élményt fo-
kozták azok a kivetített képek 
– különleges, az egyes zene-
számokhoz illeszkedő hangu-
latú festmények, fotók – melye-
ket Somogyi Ágnes zenekari tit-
kár erre az alkalomra szerkesz-
tett és állított össze.   

Katona M. István
Fotó: KesziPress
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MAGYAR BÁL

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

2014. február 8-ára
a Dunakeszi Radnóti Miklós 

Gimnázium
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.

Kérjük, meghívásunkat tolmá-
csolja barátainak,
ismerőseinek is!

www.dkrmg.sulinet.hu
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A kitüntetett polgárőr
a pest megyei önkormányzat ünnepélyes megyenapján, december 6-án vehette át lengyel péter – 
aki megalakulástól a múlt évi visszavonulásáig a dunakeszi városi polgárőrség elnöke volt – a 
pest megye közbiztonságáért díjat. jelenleg a pest megyei polgárőr szövetség elnökségi tagja-
ként, valamint a dunakeszi városi rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr 
Szervezetek koorDinátoraként tevékenykeDik.

– A honvédségtől történt lesze-
relésem után, 1959-ben állást 
kerestem és egy ismerősöm ja-
vaslatára a MÁV Dunakeszi Jár-
műjavító Üzemben helyezked-
tem el, mint lakatos szakmun-
kás. Megszerettem a várost, itt 
is nősültem meg és közel tíz évig 
a szakmában dolgoztam. Idő-
közben leérettségiztem, majd 
egy váltást követően rendésze-
ti, tűzvédelmi vezető lettem. El-
végeztem különböző szakmai 
tanfolyamokat, köztük a MÁV 
Tisztképzőt, majd nyugdíjazá-
somig, 1996. szeptember 3-ig 
vasútőr parancsnoki beosztás-
ban dolgoztam, és MÁV főtaná-
csosként köszöntem el munka-
helyemtől. Ezzel kapcsolatban 
még annyit, hogy már itt meg-
tanultam a vagyonvédelem fon-
tosságát… 

– Szinte azonnal jött egy 
megkeresés, hogy vállaljam el 
az alakulóban lévő városi pol-
gárőrség elnöki tisztét. A szer-
vezet az önkormányzat kezde-
ményezésére formálódott, végül 
11 társammal megalapítottuk a 
városi polgárőrséget és az ak-
kori aljegyző, Dr. Dóczi István 
segítette az egyesületté alaku-
lásunkat. Elődök nélkül kezd-
tük el a tevékenységet, az ön-
kormányzat anyagilag is támo-
gatott minket az eszközbeszer-
zésben. A városi tűzoltó szertár 

épületében volt az 
első elhelyezésünk. 
Papp József polgárőr 
társam akkor városi 
önkormányzati kép-
viselő volt, s a testület 
részéről ő segítette a bein-
dulásunkat. Sajnos, az alapítók 
közül már csak ketten vagyunk 
életben…

– A kezdeti létszámunk ké-
sőbb felment 35-40 főre. Dr. Bes-
senyei Gábor rendőrkapitány se-
gítségével kaptunk egy irodát a 
rendőrség jelenlegi épületében, 
hiszen tevékenységünk szoro-
san kötődött a rendőrség mun-
kájához. Az volt az egyik leg-
fontosabb feladatunk, hogy az 
észlelt rendellenességeket, sza-
bálysértésre, bűncselekmény-
re utaló jelenségeket a legrövi-
debb időn belül jelezzük a kapi-
tányság ügyeletére, és az onnan 
kapott utasításoknak megfele-
lően járjunk el. Elmondhatom, 
hogy amíg a polgárőrség elnö-
ke voltam, egyetlen esetben sem 
követtünk el törvénysértést. A 
rendészeti szakmai előéletem 
alapján is tudtam, hogy mire 
van jogosultságunk s ezt a kol-
légáimmal is igyekeztem meg-
értetni… 

– Abból a szempontból sze-
rencsénk volt, hogy az állam-
polgárokkal nem voltak kirívó 
konfliktusaink. Sőt, sok eset-

ben meg is köszönték, hogy lát-
tak minket lakókörnyezetüknél 
járőrözni, amit gondosan meg 
is szerveztünk, hogy mindig az 
adott helyzethez rátermett pol-
gárőrök tegyék a dolgukat. Sok-
szor láttunk el közös szolgálatot 
a rendőrséggel, és ha kellett, mi 
biztosítottuk a helyszínt, amíg a 
rendőr kollégák intézkedtek. El-
mondhatom, hogy a mindenko-
ri rendőri vezetők maximálisan 
igényt tartottak a munkánkra, s 
ez mit sem változott, hiszen je-
lenleg is jó és eredményes a kap-
csolatom a kapitányság vezető 

munkatársaival… 
– A városban az 
én tevékenységem 
alatt jó volt pol-
gárőrnek lenni, 
az emberekért, 
a közbiztonság, 

a közrend megszilárdításáért 
dolgoztunk. A lakosság részé-
ről megvolt a köszönet és elis-
merés a munkánkért. Tenniva-
lónk volt bőven a múltban és 
sajnos jelenleg is van. Fontos 
a jó együttműködés a minket 
kezdettől erkölcsileg és anya-
gilag is támogató önkormány-
zattal, a rendőrséggel, az őr-
zés-védelemmel foglalkozó 
társ szakmai szervezetekkel, 
így a Bod Reflexxel, a Keszi 
Securityvel… Mint a polgárőr 
szervezetek koordinátora na-
gyon fontosnak tartom, hogy 
Dunakeszi, Göd és Fót polgár-
őrségének mindenkor a rendel-
kezésére álljanak a feltételek a 

lakosság pozitív közbiztonsági 
érzetének erősítéséhez…

 – Több mint másfél évtize-
des elnökségem idején mindig 
azt tartottam fontosnak, hogy 
a kollégákkal való munkakap-
csolatomban a kölcsönös meg-
becsülés legyen a legfontosabb. 
A társadalmi munkát végző 
embereket időnként meg kell 
dicsérni, és ha néha hibáznak, 
azt emberségesen meg kell be-
szélni az ismétlődés elkerülé-
se érdekében. A közösség ered-
ményes munkáját dícséri, hogy 
az elnökségem alatt szinte va-
lamennyi polgárőr társunk ka-
pott valamilyen elismerést. Ezt 
nagyon fontosnak tartottam…

 – Örültem a Pest megyei Ön-
kormányzat kitüntetésének, 
de ebben az egykori és jelenle-
gi kollégáim munkája is ben-

ne van, hiszen az eredménye-
ket közösen értük el. Úgy gon-
dolom, a plakettet és az oklevelet 
valamennyiük vitrinébe kitehet-
ném. A szakmai munkám csú-
csát az jelentette, hogy ugyan-
csak a múlt évben megkaptam 
a Dunakeszi Városért kitünte-
tést. Polgárőr társaim munká-
ja mellett a családomnak is kö-
szönhetem mindezt, mert a te-
vékenységemre fordított időt tő-
lük vettem el. Két gyermekünk, 
három fiúunokánk van, közülük 
az egyik, a 23 éves Debreczeni 
Dávid a nyomdokaimba lépve 
ugyancsak polgárőr…

Katona M. István
A szerző felvétele
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MÚLTUNK a JÖVŐNK

"emlékek nélkül nemzetünk híre 

cSak árnyék" - iDézte mottóként 

vöröSmarty mihály Sorait a 2012-eS 

helytörténeti vetélkedő támogató-

inak írt gyönyörű köszönőlevelé-

ben. múltunk a jövőnk! - mondhat-

nánk, hiSzen, aki nem iSmeri múltját, 

az nem becsüli jövőjét. ön közel két 

évtizede példaértékű lokálpatri-

otizmusából táplálkozó lelkese-

déssel szervezi segítőtársaival 

öSSzeFogva a vároSi helytörténeti 

vetélkedőt.  mi adja az erőt és a ren-

Díthetetlen elSzántSágot? – kérDez-

tük harangozó katalintól.

– A Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában 1992-
ben Mucsa Csabáné igaz-
gatóhelyettes kolléganő 
szervezésében indult el a 
Duna+Keszi Helytörténeti 
és Lakóhelyismereti Vetél-
kedő. Az ötlet születésében 
és megvalósításában lelkes, 
kreatív társa volt Borbély 
Emma, a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár könyvtá-
rosa. Az alsó tagozatos kor-
osztálynak szánt városi ren-
dezvény tematikájának ösz-
szeállításában, a verseny 
meghirdetésében, a felké-
szülés megszervezésében is 
közösen dolgoztak. A hely-
szín természetesen a Kőrösi 
volt, így a kezdetektől figye-
lemmel kísérhettem a ve-
télkedőket, átélhettem azok 
sajátos hangulatát, jelen le-
hettem a szervezőkkel, zsű-
ritagokkal folytatott lel-
kes tervezgetésekben. Egy-
re többször gondoltam rá, 
hogy mi mindenre lenne 
képes a felsős korosztály, ha 
a kicsik ennyi mindent tud-
nak? Őszintén be kell valla-
nom, mai napig röstellem, 
hogy tősgyökeres dunake-
szi létemre kettőnk közül 
nem nekem jutott először 
eszembe a helytörténet is-

kolai szintű felkarolása. 
Mondhatni, a lokálpatrióta 
hiúsága, és a feladatban rej-
lő kihívás csábítása indított 
el ebbe az irányba, később 
pedig a megkezdett munka 
lendülete, örömei, sikerei, a 
köré szerveződött közösség 
együttgondolkodó közre-
működése vittek előre.

– A főváros környéki egy-
kori kis település mára Pest 
megye második legnagyobb 
lélekszámú városává fejlő-
dött. Sok-sok ezren, akik új 
otthonra leltek Dunakeszin, 
korábban csak térképről is-
merték a közel 800 éves te-
lepülést. Mit tapasztal - az 
újonnan érkezett lakótársa-
ink iskoláskorú gyermekeik 
révén - az évente ismétlődő 
vetélkedőknek köszönhető-
en megismerték e rendkívül 
gazdag hagyományokkal és 
értékekkel bíró Duna-par-
ti várost?

– Önáltatás lenne azt hin-
ni, hogy Dunakeszi múlt-
jának, értékeinek gazdag-
ságát a mi vetélkedőink ál-
tal egy csapásra, széles kör-
ben meg lehetne ismertetni, 
és szerettetni. Azt viszont 
bizton állíthatom, részünk 
van abban, hogy a betelepü-
lők helytörténeti vetélkedő-
re készülő gyermekeik által 
igenis megteszik az első lé-
péseket. Lakóhelyükhöz fű-
ződő kötődésük személye-
sebbé válik. A szülők kisebb 
vagy nagyobb mértékben 
segítenek a gyermeküknek, 
hiszen óriási ismeretanya-
got kell rövid idő alatt meg-
tanulniuk, előzetes felada-
tokat oldanak meg együtt, 
elkísérik őket a helytörténe-
ti gyűjteménybe, majd ma-
gára a vetélkedőre, ahol na-
gyon sok pozitív benyomás 
éri őket, és kedvet kapnak 
további helytörténeti isme-
retszerzésre. Nagyon egy-
szerű a képlet: csak azt érez-
hetjük magunkénak, csak 
azt vagyunk képesek szí-
vünkbe fogadni, amit is-
merünk. Vendégkönyvünk 
bejegyzései, a személyes 
megnyilatkozások is iga-
zolják állításomat. A felké-

szülés hetei alatt a gyerekek 
is élményekkel, személyes 
tapasztalatokkal, ismere-
tekkel töltődnek fel. Öröm-
ként élik meg egy ismeret-
len világnak, lakóhelyük-
nek fizikai-szellemi birtok-
ba vételét. Minden évben, a 
közös felkészülés első alkal-
maként szervezett autóbu-
szos városnézésen elhang-
zik a meglepett, rácsodál-
kozó megjegyzés: Jé, nem is 
tudtam, hogy Dunakeszin 
ennyi minden van!

– Ön szerint a helytörté-
neti vetélkedő kiléphet az 
iskolai keretek közül? Lát-e 
esélyt arra, hogy Dunake-
szi történelmének jeles év-
fordulóin a felnőttek szá-
mára szervezzenek vetélke-
dő-sorozatot?

– Esélyt kell adni a lehe-
tőségek megteremtésével, 
okosan végig gondolt, köz-
érdeklődésre számot tartó 
programok kidolgozásával. 
El kellene csábítani a régi és 
az új városlakókat szeretettel 
és nagyvonalúan. Eljuttat-
ni őket odáig, hogy kihagy-
hatatlannak érezzék a felkí-
nált alkalmakat, hiszen az 
emberek szeretnek jó han-
gulatban együtt lenni, értel-
mes dolgokért együtt csele-
kedni. A felnőtteknek a gye-
rekekéhez hasonló, direkt 
vetélkedőt nem ajánlanám, 
első körben semmiképpen 
sem. Ajánlanám viszont, 
és nem csak az élmény, de 
praktikus okok miatt is Sza-
káll Lászlóné, Lujzi néni ide-
genvezetéseit, főképpen az 
újonnan ide költözött duna-
keszieknek, hogy egy kicsit 
tudásban, helyismeretben is 
meghódíthassák lakóhelyü-
ket. A vezetéseket a vetélke-
dőkön részt vett gyerekek is 
fel tudnánk vállalni, hiszen 
éveken át az idegenvezetés 
volt kedvenc versenyfelada-
tuk. Két éve a helytörténe-
ti gyűjteményben, tárlatve-
zetésen mérik össze tudá-
sukat, és kiváló színvona-
lon teljesítenek. Ezt a tudást 
hasznosítani lehetne széle-
sebb körben is. Természete-
sen az említett produkciók 

mögött hihetetlen mennyi-
ségű felkészítő tanári mun-
ka van.

– Az elmúlt évek során mi 
volt Ön számára a legked-
vesebb, legfelemelőbb él-
mény?

– Annyi felemelő pillanata 
volt az elmúlt 16 év helytör-
téneti vetélkedőinek, hogy 
felsorolni lehetetlen. Talán a 
legutóbbi verseny díjkiosztá-
sának megható jelenetét idé-
zem fel, amikor a győztes 
kisgimnazista csapat egyik 
tagja az eredményhirdetés-
kor elsírta magát. A legna-
gyobb örömöm, és tényleg 
a legnagyobb, hogy a 16 éve 
elkezdett munkámat Szabó 
Gábor, az az ifjú kollégám 
fogja folytatni majd, amikor 
végleg abbahagyom, aki alig 
egy évtizeddel ezelőtt éve-
ken keresztül versenyzőként 
vett részt a helytörténeti ver-
senyeken. 

– Akik figyelemmel kísé-
rik a lelkes szervezők, felké-
szítő tanárok és a versengő 
diákok magas színvonalú 
"produkcióját", azok rend-
kívüli élményekkel gazda-
godnak évről évre. Ön és se-
gítőtársai mit kapnak a vá-
ros egyik legrangosabb ve-
télkedő sorozatától?

– Természetesen mi is 
rendkívüli élményekkel 
gazdagodtunk az évek so-
rán. Legnagyobb gazdag-
ságunk az az öröm, hogy 
jó ügyért és jól dolgoztunk, 
hiszen Babits Mihállyal 
szólva:”A jelent csak a múlt-
ból lehet megérteni: a jövőt 
csak a múlt alapján felépí-
teni.”

Vetési Imre
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Messze világító életmű Nemcsak a labda gömbölyű

Jellemét a szülői házban és a 
rendtartó faluban tapasztaltak 

formálták. Ezzel a felbecsülhe-
tetlen értékkel került a „nagyvi-
lágba”: először a miskolci mino-
riták gimnáziumába. A család-
hoz, a faluközösséghez hasonló-
an itt is magasra emelt mércének 
mindvégig színkitűnő teljesít-
ménnyel felelt meg. 1954-ben le-
endő hivatása iránti lelkesedés-
sel került a pesti orvosegyetem-
re. Itteni tanulmányait is a reá 
mindig jellemző elmélyültséggel 
végezte, diplomája „summa cum 
laude” minősítésű. 

Orvosi pályáját 1961-ben az 
MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutató Intézetben kezdte. Az ott 
végzett kétéves kutató munka 
után hivatását az ezt követő 23 
évben az ország legnagyobb se-
bészeti klinikáján folytatta. El-
hivatottan, az adhatás örömé-
vel, több szakvizsgát abszolvál-
va, kandidátusi fokozatot szerez-
ve dolgozott. Erre az időszakra 
esik életének meghatározó ese-
ménye: három leánygyermek-
ének születése. Gyógyítási esz-
ményeit munkatársaival 1986-
tól előbb az ORFI, majd a Budai 
Irgalmasrend Kórházában a se-
bészeti osztály vezető főorvosa-
ként valósította meg. 1997-ben 
egyetemi magántanárrá nevez-
ték ki. 

Tudományos munkássága az 
Amerikában végzett kutatásai 

és 54 közölt tanulmánya alapján 
szakmai körökben az egész vi-
lágon ismert. Kiválóságát a ma-
gas szintű szakmai kitüntetések 
is jelzik. A munkáját elmélyül-
ten végző, a gyógyításban örö-
mét lelő sebész hivatása színte-
rein túl is mindig kinyilvánítot-
ta, hogy tudatában van hazája, 
anyanyelvi közössége iránti el-
kötelezettségének. 

Ennek megfelelően vállalt és 
vállal közéleti feladatokat: 1998 
óta tagja a Magyarok Világszö-
vetsége „Százak Tanácsának”, 
alapító tagja a Nemzeti Társas-
körnek, kuratóriumi tagja a Ma-
gyar Konzervatív Alapítvány-
nak, 2000-től hét alkalommal 
szervezte meg határon túli ma-
gyar diákok számára a Dunake-
szi – Fóti Nyári Egyetemet. Az 
alkotó orvost, a nemzetpolitiká-
ra ható közéleti embert életmű-
véért 2012-ben a köztársasági el-
nök a Magyar Érdemrend Tisz-
ti Keresztje kitüntetésben része-
sítette. 

Mindazok, akik kapcsolatba 
kerültek vele, személyében pél-
dát látnak az értelmes, értékek 
szerint fölépített életre.

Kollár Albin 

– Már egy évtizede, hogy 
Dunakeszin él. Nem bánták meg 
azóta sem a családi döntést?

– Egyáltalán nem. Sőt… An-
nak idején a szüleimmel és a nővé-
remmel együtt költöztünk ki Du-
nakeszire. Noha a szüleim rengete-
get utaznak, míg a testvérem már 
önálló lakásba költözött, én imá-
dok itt élni, és bevallom, nem is sze-
retnék máshol lakni. Nagyon jól ér-
zem magam a városban, és nem ta-
gadom, jó érzés, akárhova megyek, 
mindenhol a tanítványaimmal ta-
lálkozom. 

– A városiasodás, ami egyébként 
az egész településre nagyon jellem-
ző, mennyire érte utol a lakóhelyét?

- Éppen annyira, amennyire kel-
lett. Folyamatosan változik, alakul, 
és külön öröm számomra, hogy 
nemcsak rengeteg bicikliút épült, 
hanem egyre többen tudják szabá-
lyosan használni ezeket. Nekem is 
jól jött, amikor egy térdsérülésem-
ből lábadoztam, és a rehabilitáció 
alatt rengeteget tudtam kerékpá-
rozni. Ami nagyon megfogott, az 
a felújított Duna-part, ahova a csa-
lád kisgyermekeivel jó idő esetén 
nap, mint nap kijárunk sétálni, bi-
ciklizni.  

– Budapesten tanult. Nem hi-
ányzik a főváros izgalmas zaja, 
lüktetése?

– Jelenleg Budapesten sportolok, 
illetve másodállásban egy rendez-
vényszervező cégnél dolgozom, így 
amennyi nekem kell, kijut a főváros 
izgalmából. Ráadásul a barátaim is 
Budapesten élnek zömmel, így ami-

kor közösen elmegyünk szórakoz-
ni, azt ott tesszük meg. Egyébként 
az iskolapad is a fővárosban tartott, 
hiszen tavaly nyáron sikeresen dip-
lomáztam a Szent István Egyetem 
Kommunikáció média tudomány 
szakán 

– Említette, hogy sportol. Hol és 
mit?

– Nyolc éves korom óta röplabdá-
zom. Másfél évet kihagytam, mert 
megműtötték a térdem, de most 
újra az NB I-ben játszom, mégpedig 
a Palota RSC színeiben. 

- Rendezvényt szervez, élsporto-
lóként éli életét, miközben Duna-
keszi országosan is legismertebb 
gimnáziumában, a Radnótiban ta-
nít. Hogy jut minderre ideje?

– Mondhatnám, hogy jó időbe-
osztással minden megoldható. Rá-
adásul nekem a hobbim is a mun-
kám, hiszen a sport nagyon sokat 
jelent a számomra. Nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy a gimnázi-
umban sikerült felvirágoztatnom a 
röplabdát, és két év alatt az amatőr 
lánycsapattal már odáig jutottunk, 
hogy tavalyelőtt a diákolimpián az 
országos ötödik helyen végeztünk. 
Mindezt heti két edzéssel úgy, hogy 
a mostani fiatalság nem annyira fo-
gékony a mozgásra. Talán az, hogy 
első osztályban aktív játékos va-
gyok, elég motiváció volt a számuk-
ra. Most kezdődnek rövidesen az 
idei selejtezők, és bevallom, 2014-
ben sem szeretném eredményesség-
ben alább adni, cél a fináléba kerü-
lés. Mindehhez nagy segítséget ka-
punk iskolánk igazgatójától, aki in-
gyen biztosítja számunkra a termet 
az edzésekhez, fizeti az utazásain-
kat, illetve hálás vagyok a kollégák-
nak azért, hogy a meccseink más-
napján a csapattagokat nem hívják 
ki felelni.                           - molnár - 

kisida elek sebészprofesz-

Szor immár három évtizeDe 

megbecsült polgára – az 

elmúlt évtől: díszpolgára 

- településünknek. bár buda-

pestről érkezett, gyökerei 

mégiS a távoli gömöri he-

gyek lábainál fekvő kicsiny 

Faluba, viSzlóra nyúlnak. 

nagyszülei, édesapja ameri-

kát megjárt, a világ Dolga-

iban jártaS gazDálkoDók 

voltak. 

amikor éppen egy évtizede 
kiköltözött Szüleivel Duna-
keSzire, még nem iS Sejtette, 
talán élete legjobb DöntéSét 
hozta meg a cSaláDi tanácS. 
azóta elvégezte a teStneve-
léS egyetemet, egy SúlyoS 
sérülés után ismét az első 
osztályban röplabdázik, mi-
közben a raDnóti miklóS gim-
náziumban Felvirágoztatta a 
sportágat. hajagoS Dorottya 
Számára moSt nemcSak a 
labda gömbölyű…



20 Dunakeszi Polgár

Dunakeszi program

Február  9., vasárnap 16 óra:  
Megnyitó, köszöntőt mond Dióssi Csaba polgármester 
A kiállítást megnyitja Kozsuch Zsolt plébános
Az Önkormányzat és a Diófa Nagycsaládos  Egyesület díjainak 
átadása
Közreműködik:  
a Farkas Ferenc Alapfokú  Művészeti Iskola növendékei
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Általános  Iskola, Garas u. 26.

Február 10., hétfő 18 óra       
Hogyan vitatkozzunk és hogyan ne – házastársi konfliktuskezelés
Előadók: Szőke Attila és Szőke Etelka református lelkészek
Helyszín: József Attila Művelődési Központ, Állomás sétány 17.

Február 11., kedd 18 óra       
„Főszerepben: te meg én” – filmklub
A beszélgetést vezetik: 
Dr. Viszket Mónika és Dr. Urbán Szabolcs  pszichológusok
Helyszín: Evangélikus templom, Verseny u. 2.

Február 12., szerda 18 óra    
Pódiumbeszélgetés
Téma: Örömök, értékek, erőforrások, buktatók
Résztvevők: Horváth Zoltán plébános (Avilai Nagy Szent Teréz 
Plébánia, Budapest), Mezei Sára családkonzulens
Szőke Etelka pasztorál-pszichológiai szakember
Helyszín: Jézus Szíve Plébánia, Mindszenty tér 2.

Február 13., csütörtök 18 óra  
„Büszkeség és balítélet – Bocsánat és bölcsesség
Előadó: Zsindely Katalin klinikai pszichológus, családterapeuta
Helyszín: Református templom, Kálvin János u. 7.

Február 14., péntek 18 óra   
Bíró László püspök előadása 
„ Aki keres, azt megtalálják” 
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola, Károlyi u. 23.

Február 15., szombat 16 óra  
Szabó József László plébános előadása
A házasság mint szentség
Helyszín: Szent Imre Plébánia, Kápolna u. 12.

Február 16., vasárnap 16 óra  
„Aki keres, azt megtalálják”  
Beszélgetés Dr. Velkey Györggyel (Kórházszövetség elnöke, a 
Bethesda Gyermekkórház főigazgatója) 
és feleségével Dr. Velkeyné Rácz Anikóval
Közreműködik a Servite Ökumenikus kórus
Vezényel: Dr. Gyombolainé Kindler Edit
Helyszín: Házasságkötő terem, Szent István út 19.

Várjuk szeretettel! A programokra a belépés ingyenes.

Aki keres, azt megtalálják

Házasság hete 
2014. február 9-16. 

Magyar Kultúra Napja 
a Könyvtárban

a kölcSey Ferenc vároSi könyvtár Szeretettel meghív min-
den kedves érdeklődőt 2014. január 23-án, cSütörtökön 18 
órára a magyar kultúra napja alkalmából szervezett prog-
ramjára. venDégeink, a kávéSzünet együtteS tagjai megzené-
sített verseket adnak elő.

A Kávészünet együttest a 
Kultúra Fiatal Nagyköve-

teiként is emlegetik. A Csillag 
Születik című televíziós mű-
sorban tűntek fel.

Nevük mára egyet jelent a 
megzenésített versekkel; ezt a 
kultúraközvetítő szerepválla-
lást komolyan gondolják a for-

máció alapítói: Popovics György 
és Németh Ferenc. Olyan igé-
nyes könnyűzenei formába ön-
tik a verseket, amely a mai fi-
atalok ízlésvilágának is kedves, 
de örömet okoznak az óvodá-
soktól a nyugdíjasokig min-
denkinek.

Cs. M.

Pályázati felhívás
A Házasság hete alkalmából Dunakeszi Város Önkormányza-
ta rajzpályázatot hirdet 8-18 éves korosztály számára  „CSA-
LÁDBAN ÉLNI  JÓ” téma feldolgozására A/4-es vagy A/3-as 
méretben tetszőleges technikával. A pályamunkákat paszpartu 
nélkül 2014. január 31-ig a József Attila Művelődési Központ-
ban Harangozó Katalin számára kell leadni a hátoldalán fel-
tüntetett adatokkal: név, életkor, iskola, felkészítő tanár.

Az értékelés és díjazás a következő korosztályokban törté-
nik: alsó tagozat, 5-6. , 7-8. osztály, középiskola.

A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.
A beküldött pályamunkákból készült kiállítás megnyitá-

sa és a díjátadás a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 
2014. február 9-én, vasárnap 16 órakor lesz.

Pályázati felhívás
A Dunakeszi Diófa Nagycsaládos Egyesület „ÁSÓ, KAPA, 
NAGYHARANG” címmel alkotói pályázatot hirdet felnőttek 
részére a Házasság hete alkalmából. Elsősorban Dunakeszin 
élők alkotásait várjuk, legyen az fotó, kitalált vagy valódi tör-
ténet, próza vagy vers – terjedelem nincs megkötve –, vagy 
képzőművészeti alkotás. A beküldött eredeti alkotások esetle-
ges sérüléséért nem vállalunk felelősséget.

A pályaműveket 2014. január 31-ig várjuk a noe.dunake-
szi@gmail.com e-mail címre, illetve az egyesület nevére a 2120 
Dunakeszi, Keszthelyi István u. 7. címre postai úton, névvel, 
címmel és telefonos elérhetőséggel ellátva.

A díjátadás a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 
2014. február 9-én, vasárnap 16 órakor lesz.
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V O K E  J ó z s e f  A t t i l a 
M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t 

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

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

2014. JANuÁR – fEBRuÁR HAVI pROGRAMJA

VOKE József Attila Művelődési Központ

Január 17. péntek 9.30 óra
Bonbon Matiné bérletes előadás:

Görömbő Kompánia-
-Farsangfarki  mese – 

zenés mesejáték
Jegyár: 1.000.-Ft

Január 18. szombat 15 óra
Uray György Színház:

Hoppláda (gyermekelőadás)
Belépő: 1.000.-Ft

Január 24. péntek 18 óra
Vekerdy Tamás 

gyermekpszichológus előadása.
Téma: A kamaszkor
A belépés ingyenes!

Január 25. szombat 17 óra
- Képsor- Munkácsy 170 –

Gáspár Imre karakterrajz kiállítása
a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából

Február 1. szombat 9-13 óra
Bababörze

Február 14. péntek 9.30 óra
Bonbon Matiné bérletes előadás:

Bonbon Árnyékszínház 
– Lúdanyó meséi 
zenés árnyjáték

Február 15. szombat 15 óra
Uray György Színház:

Hoppláda
(gyermekelőadás)
Belépő: 1.000.- Ft

Schirilla György 
ismét Dunakeszin 

úszik a téli Dunában!
szeretettel hívunk minden érdeklődőt Február 1-jén váSár-
nap 14 órára a DunakeSzi révhez, ahol Schirilla györgy, a 
„nemzet rozmárja” ismét bemutatva nem mindennapi képes-
Ségeit megmártózik a FagyoS téli Dunában. 

Az extrém sportteljesít-
ménynek beillő produkci-

ót tavaly a szakadó hóesés elle-
nére több mint ezer érdeklődő 
kísérte figyelemmel, de bizto-
sak lehetünk abban, hogy idén 

is láthatunk valami újdonságot 
a Nemzet Rozmárjától. 

Schirillát várhatóan 14:30-
kor viszi át egy motorcsónak a 
Szürkő-sziget közelébe, partra 
érkezése 15 óra magasságában 
várható a dunakeszi oldalon.

Az úszás előtt 14 órától bárki 
részt vehet a bemelegítésben is, 
azaz lehetőség van egy együtt 
futásra is a sportolóval.

Kocogjunk együtt tehát 
Schirilla Gyurival és szorít-
sunk neki közösen úszása so-
rán!

KÖZLEMÉNY

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) a 
2014. évi országgyűlési választások során a német nemzetisé-
gi választói névjegyzékbe történő felvételről,  választási fel-
tételeiről, valamint a felvételi lap helyes kitöltéséről tájékozta-

tást és felvilágosítást az alábbi formában és helyen ad:

Személyesen: 
Dr. Mervald Anna elnök,  

a DNNÖ irodájában fogadási napon 
2014. február 1-től a választást megelőző 15 napig

Iroda helye: 2120 Dunakeszi, Vasút u. 11., II. emelet 44. ajtó
(a Földhivatal épülete)

Ideje: hétfőn és pénteken 15.00 – 18.00 óráig

Bejelentkezés:
telefonon 06 70/371 8764

E-mail cím: nemetdk@invitel.hu 

Interneten: 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen  LdU   

www.ldu.hu  honlapján, melyen a német nemzetiségi válasz-
tásról teljes információ (törvényi hivatkozás, jelölő listán lévő 

személyek jegyzéke, stb.) található.
Dunakeszi, 2014. január 6.

Dr. Mervald Anna
Elnök
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a kalejdoszkóp észak-amerika egyetlen magyar nyelvű szervátiusz díjjal 
kitüntetett kulturáliS Folyóirata, ami kéthavonta jelenik meg. a szerkesztő-
ség a kanadai torontóban van. a magyar lapszám angol mutációt is tartal-
maz. így valamennyi amerikai is olvashatja nemcsak az amerikai diaszpóra, 
hanem a világ magyarságának híreit, kulturális értékeiről és eseményeiről 
szóló beszámolóit, eredeti műveiket, tanulmányokat: egyszóval mindent, 
ami a magyarokról szól. az ottani magyarok kimagasló színvonalat követő, 
az öSSzmagyarSág iroDalmi, kulturáliS, tuDományoS munkáSSágára oDaFi-
gyelő folyóirata ez.

A Kalejdoszkóp 2012 
szeptember-októberi 
számában két teljes ol-

dal terjedelemben mutatta be 
olvasóinak a Dunakeszi szék-
hellyel rendelkező több, mint 
negyedszázados múlttal ren-
delkező Eudoxia 20 Alapít-
ványt.

Ugyanez a lapszám negye-
dik oldalán Orbán Viktor mi-
niszterelnök a folyóirat ju-
bileumára írt köszöntőjében 
többek közt így fogalmazott: 
„Az Önök lapja már tizenöt 
éve szolgálja a világ magyar-
ságát, öregbiti a magyarok te-
kintélyét és viszi hírét a ma-
gyar szellemnek.” Pár oldallal 
arrébb a lap beszámol Áder Já-
nos köztársasági elnök toron-
tói látogatásáról teljes terjede-

lemben idézve az elnök úr ün-
nepi beszédét.

Az Eudoxia 20 Alapítvány-
nak és a dunakeszi civileknek 
régi gyümölcsöző kapcsolatuk 
van a kanadai magyarokkal. 
Akkor kezdődött, mikor a du-
nakesziek felhívást tettek közzé 
a világ magyarságához a Kár-
pátalján lévő, az általuk támo-
gatott tiszaújlaki gimnázium 
építésének befejezéséhez szük-
séges pénz előteremtésére. A 
felhíváshoz elsőként csatlako-
zott a Kalejdoszkóp. Ettől kezd-
ve az Eudoxia 20 Alapítvány és 

a Kalejdoszkóp között folyama-
tos kapcsolat alakult ki.

Dancs Rózsa, a Kalejdoszkóp 
főszerkesztője az Eudoxia 
20 Alapítvány felkérésé-
re a MÁÉRT-et követően itt 
Dunakeszin az Árpád emlék-
mű avatásán is díszvendégként 
képviselte a kanadai magyaro-
kat. Nem volt ismeretlen hely 
neki Dunakeszi, mert ezt meg-
előzően már tartott könyvbe-
mutatót az Eudoxia 20 Alapít-
vány fenntartásában működő 
Bágyikó Magánkönyvtárban. 
Ugyanezen a helyen, amikor 

bemutatta a dunakeszieknek a 
Kalejdoszkóp Kulturális Folyó-
iratot, akkor derült ki egy kü-
lönlegessége a lapnak, mégpe-
dig az, hogy a magyar nyelvű 
folyóirat a Pallas Nagy Lexikon 
helyesírását követi.

Az együttműködés tovább 
folytatódik, mert az Eudoxia 20 
Csillagjárók a Határon Túli Ma-
gyarok Érdekében program ke-
retén belül az amerikai magya-
rok magyar nyelvű folyóiratá-
nak anyagi támogatásában vesz 
részt az Eudoxia 20 Alapítvány.

Jámbor János

Bemutatták Amerikában 
az Eudoxia 20 Alapítványt
Gyümölcsöző kapcsolat az amerikai magyarok és a dunakesziek között

KÖSZÖNET
a DunakeSzi DióFa nagycSaláDoSok egyeSülete 2013-ban iS Sokat köSzönhetett DunakeSzi lakoS-
Ságának, a helyi vállalkozáSoknak, illetve a vároS önkormányzatának. háláSan köSzönjük a 
lakossági gyermekruha, cipő, használati tárgy, zöldség-gyümölcs, bútorfelajánlásokat. sok 
cSaláD életét könnyítik meg ezek az aDományok.

Köszönjük a helyi vállalkozásoknak, hogy egyre többen tá-
mogatják programjainkat, tagjainkat alapanya-

gokkal, kisebb-nagyobb értékű adományok felaján-
lásával, vásárlási kedvezmények nyújtásával. 
Ezek a felajánlások rendezvényeinket színvo-
nalassá, különlegessé teszik, segítik a nehe-
zebb helyzetben levő családokat. Támoga-
tóink megtalálhatóak a honlapunkon.

Különösen nagy köszönet illeti azokat, 
akik önkéntes munkájukkal segítik egyesü-
letünket, legyenek akár tagjaink, akár rad-
nótis gimnazisták, az önkormányzat mun-
katársai vagy más, jószándékú támogatóink. 
Segítségük nélkül kevesebb lenne az egyesü-
let.

Ezúton mondunk köszönetet annak a csak-
nem ezer embernek, akik november 23-24-én a du-
nakeszi Auchan áruházban az Élelmiszerbank Egyesü-

let által szervezett élelmiszergyűjtő akció során élelmiszert ado-
mányoztak az önkénteseknek. Az összesen 2300 kg élel-

miszerből 210 csomag készült, melyeket elsősorban 
gyermekes - de nem csak sokgyermekes - csa-

ládok részére oszthattunk ki Dunakeszin és 
Káposztásmegyeren, szebbé téve ezzel szá-

mukra az ünnepet. 
Reméljük, 2014-ben is hasonlóan eredmé-

nyesen tudunk együttműködni Önökkel. 
Várjuk tagjaink közé azokat, akik egyetérte-
nek céljainkkal, és elérésük érdekében szíve-
sen részt vesznek munkánkban. Tagfelvétel 
januárban lesz, részletek és nyomtatványok 

a honlapunkon találhatóak: http://noe.duna-
keszi.hu

Békés, boldog új esztendőt kívánunk!
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete
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Kárpáti Zoltánné és édesapja Dr. Orosz István

Rákóczi Ferenc és Tokaj-Hegyalja
Dr. Orosz István történész előadása a Rákóczi Szövetségben

  Amikor két ökröt ért egy hordó tokaji
dr. orosz istván neves történész pro-
FeSSzort, az mta renDeS tagját, a ma-
gyar történelmi tárSulat elnökét hív-
ta meg a rákóczi SzövetSég DunakeSzi 
szervezete, hogy egyik fő kutatási te-
rületéről, a magyar agrártörténet-
ről, ezen belül tokaj-hegyaljáról - és 
terméSzeteSen a tokaji borról -, vala-
mint egykori birtokoSáról ii. rákóczi 
ferencről tartson előadást, aki név-
aDója az orSzágoSan nagy eliSmert-
ségnek örvendő szövetségnek. 

Tokaj-Hegyalja az ország legjele-
sebb borvidéke, Rákóczi és Tokaj-
Hegyalja összekapcsolódott, vezette 

be előadását a történész professzor.  Tokaj 
város és a környékbeli települések borkul-
túrájának felvirágzása a XVI. században 
kezdődött, 1638-ban királyi rendelet egy-
séges körzetté tette, amelybe később 21 te-
lepülést soroltak – mondta szülőföldjéről 

Orosz István. A felemelkedés a szőlőmű-
velés átalakulásának, a késő őszi, kora téli 
szüret bevezetésének, a műveléstechnika 
átalakulásának – háromszori kapálás, ka-
rózás, metszés – volt köszönhető. De már 
1570 táján tároltak pincékben aszúbort, 
tudták, hogyan kell készíteni. 

A Rákóczi család – Rákóczi Zsigmond 
révén – a XVI. század végén szerzett bir-
tokot Tokaj-Hegyalján, II. Rákóczi Ferenc 
már számottevő területet örökölt, és ra-
gaszkodott is a birtokhoz. Jól akart gaz-
dálkodni, és ezt szolgálta 1700-ban a sző-
lőművelés szabályozása, amely nagy hang-
súlyt fektetett a vincellérek megregulá-
zására. Elkezdődött a birtok átalakítása, 
amelynek egyik eleme volt, hogy jobbágyi 
robot helyett napszámosokkal műveltették 
a szőlőt. Rákóczi inkább fizetett a napszá-
mosnak, a korabeli „bérmunkásnak” na-

ponta 17-19 krajcárt, mert felismerte, hogy 
nagyobb gondossággal és szorgalommal 
műveli a szőlőt, mint az ingyen munkaerő 
– dicsérte a fejedelem bölcsességet a törté-
nész, aki szerint az átalakítás másik eleme 
a rendkívüli művelés, vagyis a korszerűbb 
módszerek alkalmazása volt. 1689-ben, 
majd 1704-ben írták össze a Rákóczi-bir-
tokokat, és a kettő összehasonlítása tanúsí-
totta, hogy Ferenc jó gazda volt.

A tokaji fajták közül kiemelkedett a sza-
morodni, az aszú és egy új minőség, az 
eszencia vagy nektár. (Az eszenciát I. Péter 
cár - akit megvendégelt Rákóczi - jobbnak 
nevezte a vodkánál. Az a mondás pedig 
XIV. Lajoshoz köthető, hogy a tokaji a bo-
rok királya, a királyok bora.) Ezek a borok 
egyáltalán nem voltak olcsók, ezért sokan 
próbáltak szőlőt szerezni Tokaj-Hegyalján, 
nemcsak arisztokraták, hanem távolabbi 
városok polgárai is. Mivel a bor árában a 
befektetés hatszorosát is el lehetett érni, a 
Rákóczi-birtok bevételeinek jelentős részét 
a bor adta. Egy gönci hordó – 136 liter – 
főborért, vagyis szamorodniért 50 forintot 
kértek, ez pedig két ökör árának felelt meg. 
A birtokon pedig évente ezer hordó bort is 
előállítottak, ami óriási jövedelmet jelen-
tett. Az aszú még drágább volt: fél hordó 90 

forint, az eszencia vagy nektár 180 forint. 
(Összehasonlításképpen: Rákóczi zsoldo-
sainak 50 forintot fizetett egy évre.)

1707-ben II. Rákóczi Ferenc a közteher-
viselés bevezetését kezdeményezte – va-
gyis, hogy a nemesség is adózzon -, ezért 
összeíratta a termést, a borvidékeket osz-
tályozva. Az első osztályba csak a Tokaj-
hegyaljai borvidék fért be. Nem véletlen, 
hogy a lengyel főurak innen vásároltak 
bort, majd orosz felvásárlók is érkeztek, 
akik saját fegyveres katonáikkal védet-
ték a vásárolt bort. A jó bornak diplomá-
ciai és belpolitikai szerepe is volt. Az 1705-
ös szécsényi országgyűlés követeit, többek 
között, tizenöt hordó hegyaljai borral ven-
dégelte meg Rákóczi. A XVIII. század a to-
kaji bor diadalútja volt, ám a francia pezs-
gő megjelenése valamelyest háttérbe szo-
rította, de ma is fogalom. (Nem véletlen, 
hogy több per is zajlott a névhasználat mi-
att.) Minősége, a vélemények szerint, a ta-
lajnak, a nemes penésszel borított pincé-
nek, a fahordós érlelésnek is köszönhető.

Orosz István professzor szerint II. Rá-
kóczi Ferenc és Tokaj-Hegyalja összekap-
csolódott, Rákóczi és a bor kapcsolata ku-
tatandó kérdés, melyben az is válaszra vár, 
hogy ő maga szerette-e a bort, mert annak 
nincs nyoma, hogy valaha is az elégséges-
nél többet fogyasztott volna – mondta. 

A nagy érdeklődéssel kísért közel két 
órás előadás után a rendezvény háziasszo-
nya, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola igazgatója, Kárpáti Zoltánné a hall-
gatóság vastapsa közepette köszönte meg 
édesapjának, Orosz István történész pro-
fesszornak, hogy a történelem és a szőlő-
művelés, a borkultúra különlegesen izgal-
mas és szép világába „repítette” a dunake-
szieket. 

Vetési Imre
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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

Furmint február! 
Minden furmint 10% kedvezménnyel kapható!

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

Elhunyt Bársony Zoltánné Papp Róza (1943. Dévaványa - 2013. Budapest)

tele volt szívvel és szeretettel
róza néhány éve kikerült ismerőseinek, barátainak a látóköréből, mert betegsége miatt ürömre, a platán idő-

sek otthonába költözött. itt a gyönyörű környezetben épült otthonban saját lakrészében élt, és kiváló orvosi 

ellátáS Segítette gyógyuláSát. meg talán az, hogy cSaláDtagjai mellett DunakeSzi barátai iS renDSzereSen 

meglátogatták. 

Mindig örült a friss informáci-
óknak, mindenre  és min-
denkire kíváncsi volt. Na-

gyon szerette Dunakeszit, és a du-
nakesziek is őt. Nem csoda, hiszen a 
fél várost tanította a Széchenyi és 
a Bárdos Iskolában magyar-
történelem szakos tanár-
ként. Ha elindult valaho-
va a városba, neki min-
dig hosszabb időt kellett 
szánni az elintézendő 
ügyekre, mert tanítvá-
nyok, szülők, ismerősök 
köszöntek rá és megáll-
tak egy kis beszélgetésre. 
Hosszú évek után is tud-
ta minden tanítványának 
a nevét, az erősségeit a ta-
nulmányaiban, a továbbta-

nulását, a családi örömeit. Mindig a pozití-
vumokat emelte ki, biztatott és mosoly-
gott.

Húsz év kiváló pedagógiai mun-
ka után Dunakeszi Város Polgármeste-

ri Hivatal közművelődési szakreferense 
lett. Én igazában ekkor, 1986-ban ismer-

kedtem meg vele. Szakmai felettesem 
volt, mindig segítőkész, bátorító és biz-
tató. Az évek során sok közös progra-
munk volt, eljött a könyvtári szak-
mai napokra, konferenciákra. Nap-
rakész tájékozottsága legendás volt, 
kritikai észrevételeivel, bölcs javas-
lataival  is segítette a munkánkat. 
Szemléletmódjára jellemző volt, 
hogy hivatali munkakörét élővé 
téve olyan légkör megteremtésén 
fáradozott, amelyben jó közösségi 
szellem működött az intézmények 

és használóik között, és így a város érdeké-
ben történő sokszínű feladatok megvalósítá-
sára be tudta vonni a közösségeket.

Legfőbb törekvése volt, hogy a város adta 
lehetőségek keretei között, a közművelő-
dés területén dolgozó szakemberek munká-
ját összefogva a kulturális terület élő, pezs-
gő legyen. Különösen szívügye volt Dunake-
szi nemes hagyományainak őrzése, fejleszté-
se, szolgálata. 

Bársony Zoltánné Róza kiváló szakmai 
munkájával, intelligenciájával, empatikus 
képességével, kivételes humorával nagy te-
kintélyt és sok barátot szerzett magának. 
Akik ismerték szerették, tisztelték.

„Egy ember addig él, amíg emlékeznek 
rá.” (Fekete István)

Búcsúzunk tőled Róza, de emlékeinkben 
velünk élsz tovább.

Csonka Mária

RENDELETEK
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete egyes önkormány-
zati rendeleteinek módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 64/2012. (XII.19) sz. rende-
let javításra irányuló módosításáról.
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a dunakeszi kinizsi futsal klub ugyanúgy folytatta nagyszerű bajnoki szerepléseit január első napjaiban, 
ahogyan a múlt esztendőben mindvégig megörvendeztette az ország legnagyszerűbb szurkolótáborát. 
a bajnoki pontvadászatot január 10-én kezdte a klub nb i-es és nb ii-es férfi csapata. a honi FutSal legma-
gasabb osztályának élmezőnyében szereplő alakulat kun gábor csapatkapitány vezérletével csömörön 
nyert, míg a másodosztályt fölényesen vezető kinizsi szijjártó péter irányításával telt ház előtt győzte le 
a Dunakanyar rangaDóján a vác együtteSét.

háromból három győzelem 

Az újesztendő első hazai 
– a tavalyról elmaradt 
– Dunakeszi Kinizsi-

Dunatours Vác bajnokin a le-
gendásan híres jó hangulatban 
és telt házzal vártak az izgal-
masnak ígérkező összecsapást 
a nézők, akik a két népszerű 
helyi műsorközlőnek, Hódi Ri-
chárdnak és Szebeni Istvánnak 
köszönhetően folyamatosan 
értesültek Fehér Zsolt együt-
tesének csömöri vendégjáté-
káról.

Fergeteges volt a hangu-
lat a Radnóti Miklós Gimná-
zium sportcsarnokában, ami-
kor a két együttes bevonult a 
küzdőtérre. A műsorközlők a 
játékosok bemutatásakor kü-
lön gratuláltak a Kinizsit erő-
sítő, harminckétszeres nagy-
pályás válogatott Horváth Fe-
rencnek, az NB I-es Győri ETO 
FC labdarúgócsapat új veze-

tőedzőjének, az ő munkáját 
erőnléti edzőként segítő Illa 
Jordinak, a győri csapat pálya-
edzőjének, Szamosi Tamásnak 
és klubigazgató tisztséget ellá-
tó Vincze Ottónak.   

A találkozó kezdőrúgását az 
egykori világválogatott Détári 
Lajos végezte el, aki a hazai 
együttes egyik nagy tehetsé-
gét, Berki Krisztiánt hozta já-
tékba. Az izgalmakban, nem 
ritkán „kakaskodásokban” bő-
velkedő nagy iramú találkozó 
sokáig nyitott volt, melyet vé-
gül elsősorban Tóth Iván bra-
vúrjainak és Illa Jordi nagy-
szerű játénak köszönhetően a 
Kinizsi nyert 8-5-re (4-2). 

Január 10-én kettős győze-
lemnek örülhetett a Kinizsi 
tábor, hiszen Fehér Zsolt csa-
pata Fekete Róbert mesterhár-
masával, Kovács István és a két 
új játékos, a Horváth ikrek egy-

egy góljával 6-2-re nyerte meg 
az NB I rangadóját idegenben. 
- Ez is egy jó kis péntek volt: 
két Kinizsi-meccs, hat Kini-
zsi-pont. Jó volt látni a du-
nakeszi szurkolók boldogsá-
gát! – nyilatkozta a szakpor-
tál tudósítójának Szijjártó Pé-
ter csapatkapitány, aki a hazai 
találkozó után három nappal, 
január 13-án a fővárosban fek-
tette két vállra játékostársaival 
a tabella második helyén álló 
ELTE-BEAC együttesét. 

A budapesti találkozón is 
csillogtatta kivételes tehet-
ségét a spanyol ILLA Jordi, 
aki Varga Csabához hasonló-
an háromszor zörgette meg a 
vendéglátó csapat hálóját. A 
küzdelmes, mindvégig lük-
tető, fordulatokban bővelke-
dő összecsapás végül a Kini-
zsi 7-6-os győzelmével zárult, 
melyhez egy találattal hozzá-
járult Temesi Norbert is. 

Az NB I-ben a Kinizsi a 4. 
helyen áll 27 pontot gyűjtve, 
míg az NB II-es csapat maga-

biztosan, hét pont előnnyel ve-
zeti a bajnokságot, pontjainak 
száma negyvenhárom. 

A következő kettős hazai 
mérkőzést január 17-én – la-
punk nyomdába kerülésével 
egy időben – játssza a Kini-
zsi két csapata. Este hét órakor 
az NB I-es alakulat a 6. helyen 

tanyázó, 23 pontos MAFC 
BME-t fogadja, kilenc órakor 
pedig az NB II-es együttes a 6 
pontos DREAM TEAM ellen 
lép pályára.    

Vetési Imre
Fotó: 

Kinizsi Futsal Klub

szijjártó péterék hét pont előnnyel vezetik a bajnokságot
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Az egykori játszótársak: Détári és Horváth

a hatvanegySzereS válogatott, az ötSzöröS világválogatott Détári lajoS a kinizSi FutSal klub meghíváSá-
ra visszatért dunakeszire, ahol az ezredfordulón a másodosztályban szereplő dunakeszi vasutas nb i-es 
labdarúgó csapatával nagyszerű eredményeket ért el. az nb ii–es futsal bajnokság - dunakeszi kinizsi-
DunatourS vác – rangaDójának Szünetében kérDeztük az egykori világklaSSziSt.háromból három győzelem 

Détári lajoS 
viSSzatért DunakeSzire

– Milyen érzés volt ennyi év után vissza-
jönni Dunakeszire?

– Nagyon jóérzés, hiszen remekül éreztem 
magam itt, amit megalapozott az is, hogy ak-
koriban az NB I egyik legjobb, bajnokaspi-
ráns csapata volt Dunakeszinek. A közön-
ség nagyon élvezte és értékelte azt a telje-
sítményt, amit az együttes nyújtott. Szóval, 
szép emlékekkel gondolok Dunakeszire.

– A kezdőrúgás akár egy szakmai mun-
ka kezdetét is jelenti Dunakeszin?

– Nem, nem. A mai látogatásom egyértel-
műen csak a kezdőrúgásról szólt. Megmon-
dom őszintén, hogy még nem nagyon lát-
tam NB I-es és NB II-es futsal mérkőzést. 

Nekem ez „kiesett”, mert külföldöm vol-
tam, amikor hazánkban beindult a futsal. 
Nagyon tetszik a Kinizsi játéka, örülök, 
hogy elfogadtam a házigazdák meghívását.  

– A futsal az igazán technikás játékosok-
nak „fekszik”. Olyanoknak, mint amilyen 
Ön volt, aki virtuózként terelgette a lab-
dát. Nagyon élne a kispályán is…

– Hát, bizony – mosolyog, miközben la-
zán megigazítja nyakkendőjét. - A kispá-
lyán különösen fontos a gyors gondolkodás, 
a labdabiztosság, a mozgékonyság, a szituá-
ciók felismerése, az improvizációs készség, 
a gyors passzok kivitelezése. No és mindkét 
lábbal remekül kell bánni a labdával, mert 
ennek hiányában a futsalban nem lehet ér-
vényesülni.

– Mint mondta a futsalt kevésbé ismeri, 
nem úgy a nagypályás futballt. Ön hogyan 
látja a magyar labdarúgás jövőjét? Milyen 
kiút vezet a jelenlegi helyzetből a felemelke-
dés felé?

– Nagyon nehéz ezt egy-két mondat-
ban megfogalmazni. Hosszú távú tervre 
van szükség, amiben fontos szerepe van az 
utánpótlás nevelésnek, az NB I színvonalá-
nak és természetesen a mindezekre épülő 
válogatottnak. 

– Ez azt jelenti, hogy Ön szerint új ala-
pokra kell helyezni a magyar labdarúgást?

– Az eredmények vagy inkább az ered-
ménytelenség azt mutatja, hogy valamit 
nem jól csináltunk az elmúlt években. Ezért 
mindenképpen változtatni kell.

– Sokan sokféleképpen vélekednek az 
okokról, vannak, akik legmarkánsabban 
az edzők felelősségét vetik fel? Edzőként 
osztja ezt a kritikát?

– Én nem mondanám, hogy csak az edző-
kön múlik, hiszen a játékosok és a sportve-
zetők teljesítménye is kihat a csapat ered-
ményességére. Ha ilyen egyszerű lenne az 
egész, akkor hoznánk külföldről harminc 
edzőt, akikkel a magyar labdarúgás ott len-
ne a világ élvonalában. Nem ez a megoldás. 
Dolgozni kell, vannak tehetséges fiatalja-
ink, meg kell találni azokat a „műhelyeket”, 
ahol kinevelik, felépítik őket, hiszen Gerán, 
Szalayn, Dzsudzsákon és Husztin kívül a 
többiek nem játszanak komoly, meghatá-
rozó együttesben. Csak a tudatos szakmai 
munka és az összefogás vezethet sikerre.

Vetési Imre
Fotó: kesziPress

A találkozó kezdőrúgását az egykori 
világválogatott Détári Lajos végezte el, 

aki a hazai együttes egyik nagy tehetségét, 
Berki Krisztiánt hozta játékba
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van egy története?
Ajánlja Ön is kedvenc házi-

orvosát és praxisát! Önnek 
öt perc, neki egy életre szóló 
ajándék! Csak rákattint a http://
www.azevpraxisa.hu/ portálra, 
és máris segíthet szakmailag és 
emberileg is elhivatott orvosá-
nak és munkatársainak azzal, 
hogy leírja kedvenc sztoriját és 
névvel - címmel elküldi ajánlá-
sát nekünk. 

Küldje el saját történe-
tét, amiben szerepel egy mo-
soly, egy pontos diagnózis, egy 
nagyszerű terápia, egy küzdel-
mes gyógyulás, vagy akár egy 
életmentés. Ha több informá-
cióra van szüksége, tekintse 
meg archívumunkban a tavalyi 
ajánlásokat. 

Az Országos Alapellátási In-
tézet immáron negyedszer írta 
ki pályázatát, hogy növelje a 
hazai, illetve a határon túli há-
ziorvosok és nővérek presztí-
zsét, megbecsülését. A szerve-
zők idén is az emberséges és 
szakmailag is elhivatott gyó-
gyítókra, a példaértékű orvos-

beteg kapcsolatokra és az orvo-
sok állhatatos, áldozatos mun-
kájára szeretnék irányítani a 
szélesebb nyilvánosság figyel-
mét. A pályázat kiíróinak olva-
satában a szürke hősökről szól 
a mozgalom. A sok ezer név-
telen hősről, aki reggel délben, 
este, és ha kell éjszaka is teszi 
a dolgát lelkiismeretesen, em-
bereket gyógyít, értéket teremt, 
és vallja, hogy a gyógyítás a leg-
humánusabb foglalkozás. 

A pályázat szeretné felhívni 
a közvélemény figyelmét a mo-
dellként követendő orvos-be-
teg kapcsolatokra, a kulcsfon-
tosságú orvos-beteg bizalomra, 
és elérni, hogy a média ne csak 
szidja, dicsérje is az alapellátás 
szereplőit.

Ahogyan pályázati kiírá-
sunkban olvashatják, egyének, 
de kollektívák- kórházak, kór-
házi osztályok, önkormányzat-
ok, polgármesteri hivatalok, ci-
vil szervezetek, szakmai érdek-
képviseletek – ajánlásait is vár-
juk. 

"Az év praxisa a Kárpát me-
dencében" díjat, 10 hazai és 10 
határon túli háziorvos nyerhet 
el- munkatársaival, a nővérek-
kel együtt- a páciensek, illetve 
az önkormányzatok, tisztior-
vosi szolgálatok, civil és szak-
mai szervezetek, kórházi osz-
tályok, szakorvosok javaslata 
alapján. 

Nem a stílust, nem a bravú-
ros műfaji megoldást, hanem 
a történetet, és a praxist díjaz-
zuk!

Jelöléseiket, gyógyulásuk 
történetét a www.azevpraxisa.
hu ajánló oldalán küldhetik be 
2014. március 10-ig. 

A sztorik értékelése után a 
zsűri az általa legjobbnak ítélt 
10-10 történetet javasolja a má-
sodik körbe. A toplistás törté-
neteket - abc sorrendben- elol-
vashatják internetes portálun-
kon, és önök választhatják ki a 
legjobbakat közülük.

Az Önök szavazatai alapján 
legmagasabb pontszámot elérő 
10-10 történet orvos- nővér fő-
szereplője kapja „Az év praxisa 
a Kárpát-medencében” pályá-
zat 2013-as OALI díját. Rész-
leteket pályázati kiírásunkban 
olvashat. Kérjük, ismerősei, 
munkatársai, barátai körében 
vigye hírét pályázatunknak!
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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

dunakeszi asztalitenisz története 1945-ben kezdődött, a dunakeszi magyarságnál, majd 1953-ban 
megszűnt. ezután 1958-72 között ismét megalakult a kinizsinél (e mellett mechanikánál, lósportnál 
is rövid ideig) rung györgy vezetésével. a 14 év alatt 1968-ban a nők az nbi - ben játszottak, a férfiak 
legmagasabbra az nb ii-be jutottak. hosszú hallgatás után bartinai péter vezetésével 2007 őszén bein-
dult újra az asztalitenisz élet, a termet 2011. október 22-én kapták meg, ahol hat asztalon edzhetnek a 
sportolók. jelenleg egy házaspár linDner áDám vezetőedző és felesége fest ágnes dr., a női extra ligá-
ban szereplő csapattal a legeredményesebb, az elmúlt évi nb i-es bajnokságban 84 %-os teljesítményt 
nyújtott, 57 győzelem és 11 vereséggel.

az asztaliteniszező házaspár

Konzervgyár első emeleti ter-
mében hat asztalon pattog a 
labda, nagyon sokan élvezik 
azt a lehetőséget, hogy itt nagy-
szerű asztalitenisz élet folyik. A 
női csapat a legmagasabb osz-
tályban, a Szuper Extra Ligá-
ban szerepel. Az elmúlt évi baj-
nokságban a legeredménye-
sebb játékos a 38 éves Fest Ág-
nes volt.

– Sokat számít a családi kör-
nyezet, amikor az ember sport-
ágat választ? - kérdem Ágitól.

– Biztosan, édesapám Szar-
vason volt edző, ő a nagyok-
kal, és édesanyám a kicsikkel 
foglalkozott. Bátyám, Attila, 
tíz éven át NB I-es játékos volt. 
Hét évesen avatott be e szép já-
ték rejtelmeibe, édesapám hat 
éven át volt a nevelőedzőm. 

 
–  Sikerek így hamar jöttek?
– Igen, Békés megyei verse-

nyen sikeresen szerepeltem, 
hamar felfigyeltek rám és or-
szágos versenyre is vitt apu-
kám. BSE csapatába kerültem 
10 évesen, majd 13 évesen Mis-
kolcra költöztem és a Borsodi 
Volán csapatában játszottam 
tíz éven át, az akkori legmaga-
sabb osztályban az NB I-ben. 
Országos serdülő csapatban 
1989-ben aranyérmesek let-
tünk. Ifjúsági országos bajnok-
ságon 1993-ban, országoson 
mindkétszer ezüstérmes let-
tem. Párosban és csapatban, ifi 
és felnőtteknél nyertem arany-
érmet. Magyarországon rende-
zett ifi nemzetközi versenyen 
vegyes párosban 3. helyt hoz-
tuk el. 2002-ben abbahagytam 
az asztaliteniszezést, de 2012-
ben újra kezdtem itt a Kinizsi-
ben.

– Életében a sport és tanulás 
jól megfért egymás mellett?

– Igen, 1993-ban elnyertem a 

Magyar Köztársaság Jó tanuló-
ja, jó sportolója címet. Miskol-
con a Hermann Ottó Gimná-
ziumban végeztem, majd meg-
szereztem az ügyvédi diplomát, 
tíz évig dolgoztam a szakmá-
ban. Betegségem változtatott 
irányt, most alternatív lélek te-
rapeutaként foglalkozom, lé-
lektanácsadó vagyok. Férjem-
mel asztalitenisz versenyen is-
merkedtünk meg, 7 éves Szofi 
és 4 éves Zétény fiúnk van.

– Sikeres pályafutást tud-
hatsz magad mögött, jelen-
leg is a férfi Extraligás Komló 
csapatában szerepelsz – soro-
lom Lindner Ádámnak, a Ki-
nizsi vezetőedzőjének.

– Pesten jártam iskolában, 
és jött egy BVSC-s felhívás. 
Pályafutásomat a BVSC-ben 
kezdtem. Magyar bajnokságo-
kat nyertem egyéniben, páros-
ban és vegyes párosban.  Min-
den korosztályban szerepel-
tem a válogatottban. Egyénileg 
1990-ben serdülő EB-n, páros-
ban Bátorfi Zolival másodi-
kak lettünk. Ott voltam 1993-
ban, az ifjúsági EB-n, a csapa-
tunk 3. lett. A felnőtt VB-n is 
szerepeltem párosban 2001-
ben Osakában 9, majd 2003-
ban Párizsban 9. helyet sike-

rült az erős mezőnyben a meg-
szerezni.

Majd a Postás, Malév, BVSC, 
Celldömölk csapatában szere-
peltem és aranyérmet szerez-
tünk. Egy évet játszottam 2012-
ben Olaszországban, mely baj-
nokcsapatnak a tagja voltam. 
Összegezve 34-szeres váloga-
tott voltam (1998-2006). 2012-
ben a legjobb helyezésem a fel-
nőtt világranglistán 86. hely, 
2010-ben a felnőtt ranglistán 
első voltam. 

– Dunakeszire 2007-ben köl-
töztetek és 2012 őszén bekap-
csolódtál a Kinizsi asztalite-
nisz életébe, vezetőedzőként.

– Örömmel tettem. Az Ön-

kormányzat biztosította ezt a 
nagyszerű termet, segíti mun-
kánkat, a Magyar Lakk Válla-
lat Kiss György, valamint, He 
szó Kft., Herczeg Tamás ve-
zetésével. Így alakulhatott ki 
egy nagyszerű klubélet. A gye-
rekek ügyesek, szorgalmasak, 
öröm velük dolgozni. Edzőtá-
bort tartottunk 2012 és 2013-
as évben, itt van értelme az 
asztalitenisz életet támogatni, 
mivel a feltételek jók és a han-
gulat is családias. E mellett az 
Asztalitenisz Szövetségben is 
dolgozom, a sportszervezés te-
rületén.

Női csapatunk a legmaga-
sabb osztályban, az Extraliga 
csoportban küzd.

– Dunakeszi – MTK néven 
szerepel csapatunk, a 2013-
2014. évi bajnokságban -, vet-
te vissza a szót Ági - az őszi be-
fejezés után 6. helyen állunk. 
Szeretnénk a tavaszi szereplé-
sünket is sikeressé tenni.

Kép, szöveg :
Solymosi László

Dunakeszi Kinizsinél
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KÉZILABDA

Pest megyei I. osztályban 
szereplő Dunakeszi Kinizsi 
férfi felnőtt csapata, az őszi 
bajnokság befejezése után a 
4., az ifjúsági 6. helyen áll.

Üllő – Dunakeszi K 33-30 
(Volentics 8, Iváncsik 6, Szőcs 
4, Szemenyei 4, Kalmár 3, 
Pfendler 3, Járdi 2)

Dunakeszi K- Domony 31-31 
(Iváncsik 8, Volentics 6, Kenéz 
6, Szőcs 6, Kalmár 2, Pfendler 
1, Szemenyei 1, Horváth A 1)

Dunakeszi K – Tápiószele 
33-23 (Kenéz 9, Iváncsik 
5, Volentics 4, Pfendler 
4, Szemenyei 3, Járdi 3, 
Czeverkon 2, Orosz 1, Szőcs 
1, Kalmár 1)

Vác – Dunakeszi k 30-26 (Ke-
néz 7, Pfendler 6, Járdi 5, 
Szőcs 3, Szemenyei 3, Kalmár 
1, Volentics 1)

Ifjúsági

Üllő – Dunakeszi K 24-34 (Já-
vor 7, Batta 7, Imre 6, Páll 5, 
Soós 4, Kiss 2, Fólyi 1, Kovács 
1, Oroszi 1)

Dunakeszi K- Tápiószele 33-
20 (Jávor 7, Soós 5, Sárvári 4, 

Kiss 3, Páll 3, Gaál D 3, Gaál B 
2, Király 2, Imre 2, Fólyi 1, Ko-
vács 1,)

Váci KSE- Dunakeszi K 33-24 
(Páll 7, Sárvári 7, Barta 4, Soós 
2, Kovács 1, Gaál D 1, Jávor 1, 
Orosz 1)

***

Kinizsi női csapata, a Pest 
megyei Junior bajnokság-
ban szerepel és az őszi baj-
nokság befejezése után 8. 
helyen áll.

Dunakeszi K – Jászárokszállás 
24-36 (Cserpán 10, Horváth 
7, 
Hrachovina E 4, Farkas 2, 
Bedő 1)

Albertirsa SC – Dunakeszi K  
18-26 (Cserpán 9, Horváth 
8, Hrachovina E 5, Farkas 3, 
Bedő 1)

Kóka – Dunakeszi K  27-23 
(Horváth 9, Hrachovina E 7, 
Volentics 3, Farkas 2, Bedő 2)

Salgótarján – Dunakeszi K 27-
18 (Volentics 12, Horváth 3, 
Bedő 1, Farkas 1, Molnár 1)

SolymoSi láSzló

SAKK
Pest megye Szuper csoportban 
az őszi befejezés után, a Duna-
keszi Kinizsi csapata a 3. helyen 
áll:

Dunakeszi K – Erdőkertes 6-4 
(győz: Pintér, Al Raheem, Hor-
váth, Nádasdi, döntetlen: Mol-
nár P, Szabó, Molnár S)

Biatorbágy – Dunakeszi K 4,5 
– 5,5 (győz: Molnár, Gránicz, 
Bánhidi, Sergyán, döntetlen: 
Szabó, Al Rahem, Nádasdi)

***
   
Pest megye I. osztályban az 

őszi bajnokság befejezése után, 
az Alagi DSK 7. helyen áll.

Alagi DSK – Szigetbecse 4- 6 
(győz: Deák, döntetlen: Béki, Vi-
ola K, Lapis, Csete, Gyombokai, 
Bernáth P).

Szigetszentmiklós – Alagi DSK 
6.5-3.5 (győz: Kiss J, Bernáth P, 
Kovács D, döntetlen: Naán).

***
Pest megyei I/A bajnokságban 

az őszi forduló befejezése után, 
Alagi DSK csapata 8. helyen áll:

Alagi DSK – Aszód 4,5-0,5 
(győz: Lapis, Gyombolai, Bernát 
P, Naán, döntetlen: Solymosi)

Gödöllő – Alagi DSK 4-1 (győz 
Bernáth P)

***
35. Pest megyei nyílt országos 

egyéni sakkverseny 3. forduló-
jában

II. kcs: 8. Sági Bence
III. kcs: 1. Diller Denis (Dunake-

szi), 3. Kovács Dániel (Alagi DSK), 
6. Diller Kevin

***
3. Szent Erzsébet országos 

nyílt sakkverseny támogatója 
Dr. Viola Árpád és családja volt. 
Eredmények:

II. kcs: 1. Diller Denis, 3. Viola 
Gellért (Dunakeszi)

III. kcs: 1. Diller Kevin (Dunake-
szi)

***
A 29. Pest megyei nyílt orszá-

gos Mikulás egyéni versenyen: 
II. kcs: 5. Sági Bence
III. kcs: 1. Kovács Dániel (Alagi 

DK)
***

A 20. Pest megyei nyílt orszá-
gos Karácsonyi versenyen, II. 
korcsoportban: 5. Sági Bence 
(Alagi DSK)

2013. évi Alagi Őszi Kupa vég-
eredmény: 1. Solymosi László, 2. 
Viola Kornél, 3. Nógrádi József.

Denke láSzló

január 11-én, gödöllőn a táncsics mihály sporttelepen rendezték meg a football factor és aQuaWord néven a 
nagyszabású utánpótlás labdarúgó kupát, amelyen 18 csapat vett részt. a dunakeszi vasutas, a kinizsi mellet 
olyan csapatok vettek részt, mint az: ute, vasas, csepel, eger, ii. kerületi mészöly, vác… 

2005-ös korosztály (u 9) torna 
győztese:dunakeszi vasutas csapata

– Hogyan bonyolították le az 
év első labdarúgó tornáját? – kér-
deztem a győztes dunakeszi csa-
pat edzőjét, Lőrincz Lászlót. 

– A 4+1 fős csapatokat három-
szor hatos csoportra osztották, me-
lyek számára 15 perc volt a játékidő. 
A csoportokból az első két csapat 
jutott tovább. A legjobb hat csapat 
egyenes kiesésben játszott, a Kinizsi 
ellen büntetőkkel nyertünk és be-
jutottunk a legjobb három közé. A 
döntőben Új Budát 1-0, II. kerületi 
Mészöly csapat ellen 0-0 értünk és 
megszereztük a győzelmet.  Bártfai 

Patrik parádésan védett, utolsó öt 
mérkőzésen gólt sem kapott.

– Hogyan értékeled a fiúk nagy-
szerű sikerét?

– Elsődleges feladatom volt, 

hogy a gyerekeket ráhangoljam a 
tornára. Számukra ez volt az első 
torna, így e téren nem rendelkez-
tek tapasztalattal. Gratuláltam a 
fiúknak, akik nagyon boldogok 

voltak. Fő célom olyan labdarúgók 
felnevelése, akik a későbbiekben 
megállják helyüket az Akadémiá-
kon, valamint az élvonalbeli csa-
patoknál. Köszönet a szülőknek, 
családias légkör egyik alapköve, a 
sikeres szereplésnek. 

Győztes csapat tagjai (képen):  
felül Helmes Vilmos, Kaczeus 

Ádám, Rieger Barnabás, Pak-
sai Roland, elől: Orosz Barnabás, 
Gyenes Ádám, Bártfai Patrik, Hor-
váth Olivér.

Solymosi László
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Átadásra került Dunakeszin a Kincsem utcában az 
Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program tá-
mogatásával megvalósított 57 férőhelyes bölcsőde.  
2013 / október

34 év után avatta első új bölcsődéjét Dunakeszi a Kincsem ut-
cában. A beruházás az Új Széchenyi Terv keretein belül került 
megvalósításra. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjó-
léti alapellátások infrastrukturális fejlesztése pályázaton az 
Önkormányzat 145 517 847 Ft-ot nyert el a KMOP-4.5.2-11-
2012-0037 „Bölcsődefejlesztés a Kincsem utca 12. alatt” című 
pályázattal. Az új intézmény átadásával 37%-al nőt a városban 
a bölcsődei férőhelyek száma!

Sokat javulhat az elmúlt évekhez képest a bölcsődei ellátásra 
jelentkezők felvételi aránya. A ősszel átadott bölcsődével 37%-
al nőt a befogadó helyek száma, ez további 56 kisgyermeknek 
teszi lehetővé az Önkormányzati ellátást.

A felújított épületben 4 új csoportszoba került kialakításra, 
minden szobához saját terasz és játszókert is tartozik, a 600 
nm-es játszókertekben biztonságos és színvonalas játszóesz-
közök kerültek telepítésre, ahol a gyermekek szakszerű fel-
ügyelet mellett várhatják a szülők érkezését.

Az új bölcsőde új munkahelyeket is teremtett a városban, 14 
munkatárs kezdhette meg a munkát az épület átadását köve-
tően.

Az elavult Kincsem utcai épület átalakításával egy korsze-
rű, jól felszerelt minden igényt kielégítő új intézményegység-

gel gazdagodott a város. Az épület az uniós elvárásoknak meg-
felelően lett kialakítva ide tartozik az akadálymentes közle-
kedés az épületen belül és közvetlen környezetében, az ener-
giaellátást napelemek és napkollektorok segítik valamint az 
intézményben szelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség.

Az átadó ünnepségen beszédet mondott Dióssi Csaba Du-
nakeszi polgármestere, aki ünnepi köszöntőjében megemlítet-
te, hogy a bölcsődeépítési programmal párhuzamosan már el-
kezdték egy 180 gyermeket befogadó óvoda építését is. Beszé-
det mondott Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a Fidesz 
szóvivője is aki hangsúlyozta, hogy kormány családpolitiká-
jába illeszkedik most átadott 56 férőhelyes, 4 csoportos böl-
csőde, melyhez gratulált a város vezetőinek. Dr. Tuzson Bence 
területi fejlesztési biztos négy gyermekes édesapaként örömét 
fejezte ki az európai szinten megvalósított gyermekintézmény 
átadása alkalmából.

A Kincsem utcai új bölcsőde kialakítása illeszkedik a város 
fejlődéséhez, Dunakeszi lakosságának életkörülményeinek ja-
vításához.




