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Április 6-án választ az ország
Mint az közisMert április 6-ára írta ki az országgyű-
lési képviselőválasztást áder János köztársasági 
elnök, a Jogszabályok szerint ez a legkorábbi le-
hetséges időpont a választás megtartására. a kam-
pány hivatalosan a választást megelőző 50. napon, 
azaz február 15-én indul(t).

Mintegy 8 millió, ma-
gyarországi lakóhely-
lyel rendelkező vá-

lasztójogosultnak február 7. 
után kell kézhez kapnia a név-
jegyzékbe való felvételről szóló 
értesítést, a "kopogtatócédulát". 
(A kopogtatócédula nem aján-
lószelvény, utóbbi intézmény az 
új választási rendszerben meg-
szűnt, helyette ajánlóíveken le-
het majd ajánlásokat gyűjteni.)

Aki nem kapja meg az értesí-
tőt, a jegyzőnél (a helyi válasz-
tási irodában) kérheti. A jegyző 
ekkor új szelvényt állít ki

Az egyéni választókerületek-
ben a jelöltséghez a törvény sze-
rint legalább ötszáz, a választó-
kerületben lakó választópol-
gár ajánlása szükséges, a jelöl-
tek március 3-ig gyűjthetik az 
ajánlásokat az ajánlóíveken. Az 
ajánlásokat a választókerületi 
választási bizottságnál kell le-
adniuk. A választási bizottság 
dönt a jelöltek nyilvántartásba 
vételéről.

Országos listát az a párt állít-
hat, amely legalább kilenc me-
gyében és a fővárosban, legalább 
27 egyéni választókerületben 
önálló jelöltet állított. Országos 
nemzetiségi önkormányzat is 
állíthat listát, ehhez a névjegy-
zékben nemzetségi választópol-
gárként szereplő választópol-
gárok legalább egy százaléká-
nak ajánlása, de legfeljebb 1500 
ajánlás szükséges. Az országos 
listákat legkésőbb március 4-én 
kell bejelenteni a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottságnál.

Szavazhatnak 
a nem magyarországi lakhely-
lyel rendelkező magyarok

Az idei országgyűlési válasz-
tás újdonsága, hogy a nem ma-
gyarországi lakóhellyel rendel-
kező magyar állampolgárok is 
szavazhatnak, nekik március 
22-ig kell felvetetniük magukat 
a névjegyzékbe a Nemzeti Vá-
lasztási Irodánál (NVI).

A külhoni választópolgárok-
nak a választási iroda az orszá-
gos lista jogerőssé válását kö-
vetően eljuttatja a szavazási le-
vélcsomagot, a választó pedig 
a szavazatát tartalmazó boríté-
kot vagy a szavazás befejezésé-
ig eljuttatja a külképviseletekre, 
vagy a magyar-
országi szava-
zásra rendelke-
zésre álló idő-
szakban eljut-
tatja bármelyik 
or s z á g g y ű lé s i 
egyéni választóke-
rületi választási irodá-
ba, vagy pedig levélben juttatja 
el az NVI-hez, ebben az esetben 
a szavazatnak április 5-én éjfé-
lig meg kell érkeznie.

A választás napján külföldön 
tartózkodó választópolgárok 
Magyarország nagykövetségein 
és főkonzulátusain akkor sza-
vazhatnak, ha a helyi jegyző-
nél március 29-ig jelentkeztek 
a külképviseleti névjegyzék-
be. Aki a szavazás napján nem 
tartózkodik lakóhelyén, de Ma-
gyarország egy másik települé-

sén élni kíván a választójogával, 
április 4-ig kérheti átjelentkezé-
sét a lakcím szerinti választási 
irodától egy másik településre. 
Fontos változás, hogy a mosta-
ni választáson az átjelentkezők 
a lakcímük szerinti egyéni kép-
viselőjelöltekre szavazhatnak. 
(Korábban annak a választóke-
rületnek a jelöltjeire szavazhat-
tak, ahová átjelentkeztek.)

Két szavazatot adhatunk le

Az országgyűlési képviselők 
választása a tavalyi törvénymó-
dosítás miatt már csak egyfor-
dulós, a választópolgárok azon-

ban a korábbi gya-
k o r l a t n a k 

megfelelő-
en továbbra 

is két szava-
zattal rendelkez-

nek: egyrészt vok-
solhatnak arra, kit 

szeretnének az egyé-
ni választókerületük-

ben (ebből 106 van) képviselő-
nek, másrészt a másik íven ar-
ról dönthetnek, hogy az orszá-
gos pártlistáról melyik pártot 
támogatják. Az országos listán 
93 országgyűlési mandátum 
sorsa dől el. Az új országgyűlés 
199 fős lesz.

Azok, akik kérték a helyi vá-
lasztási irodától, hogy nemze-
tiségi választóként vehessenek 
részt a választáson, nem párt-
listára, hanem nemzetiségük 
listájára voksolhatnak. A nem-
zetiségek kedvezményes man-

dátummal kerülhetnek az Or-
szággyűlésbe.

Az országgyűlési képvise-
lők választásán az egyéni vá-
lasztókerületben az a jelölt lesz 
országgyűlési képviselő, aki 
a legtöbb érvényes szavazatot 
(relatív többség) kapta. Azok a 
szavazatok, amelyeket olyan je-
löltre adtak le, aki végül nem 
szerzett mandátumot egyéni 
választókerületben, töredék-
szavazatnak minősülnek, eze-
ket az országos listás mandátu-
mok kiosztásánál veszik figye-
lembe.

Új szabály, hogy töredéksza-
vazatnak minősül (és a párt-
listán érvényesül) a győztes je-
lölt minden olyan szavazata is, 
amely már nem volt szükséges 
a mandátum megszerzéséhez, 
vagyis a második legtöbb sza-
vazatot elérő jelölt eggyel növelt 
szavazatainak kivonása után 
fennmaradó szavazatszám.

Az országos listáról kiadha-
tó mandátumoknál tehát figye-
lembe veszik az egyéni válasz-
tókerületi töredékszavazatokat, 
valamint a pártlistára leadott 
voksokat. Nem szerezhet man-
dátumot az a pártlista, amely 
a pártlistákra és a nemzetisé-
gi listákra leadott összes érvé-
nyes szavazat legalább öt száza-
lékát nem érte el (küszöb), vala-
mint az a közös pártlista, amely 
a tíz százalékot nem érte el, il-
letve kettőnél több párt által ál-
lított közös pártlista esetén a 15 
százalékot.

A szerk.
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50 millió forint értékű orvosi műszereket 
kapott a Szakorvosi Rendelőintézet

TÁJÉKOZTATÁS  A 2000. ÉVBEN SZÜLETETT GYERMEKEKRE KÖTÖTT GROUPAMA GENERÁCIÓ TŐKEMEGTAKARÍTÁSI 
ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS HOZAMÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ ÁTVÉTELÉRŐL

két évvel ezelőtt nagy átalakulások voltak az szakorvosi rendelőintézet 
életében. az átszervezéskor jelentős lépéseket tett az önkormányzat az in-
tézmény költségtakarékos gazdálkodása érdekében, melynek köszönhető-
en 50 millió forint értékű orvosi műszerek beszerzésére nyílt lehetősége a 
városnak.

Az önkormányzat jóvoltából egy-egy 
ultrahang került a kardiológiai, a 
hasi ultrahang diagnosztikai vala-

mint a nőgyógyászati osztályokra. Emellett 
a mai igényeknek megfelelően digitalizál-
ták a röntgengépeket, így nem kell a drága 
és környezetszennyező filmeket használni, 
hiszen a felvételek megjelennek az orvosok 
monitorjain, szükség esetén pedig CD-n 
kiadhatóak pácienseknek. 

A január végi átadó ünnepségen Dióssi 
Csaba polgármester örömmel tapasztalta 
a szakorvosok - dr. Csorba Gabriella és dr. 
Papp Marianna - elégedettségét, akik sze-
rint a fejlesztésnek köszönhetően „egy évti-
zednyit lépett előre a korszerű technológia 
alkalmazásában az SZTK”.  -  A fejlesztés-
re azért nyílt lehetőség, mert sikerült rááll-
ni egy olyan pályára, amikor is az intéz-
mény racionalizált működése nem visz el 

olyan mértékű önkormányzati támogatást, 
amit korábban. Három évvel ezelőtt, az új 
önkormányzati ciklus kezdetén, azt az ígé-
retet tettük, hogy a működést szervezet-
tebbé, hatékonyabbá tesszük annak érde-
kében, hogy a betegek kiszolgálása mellett 
források szabaduljanak fel, amit a vizsgála-
tok körülményeire és a műszerek korszerű-
sítésére fogunk költeni. Ahogyan ígértük, 
az ésszerű gazdálkodásnak köszönhető-
en megtakarított forrást az intézmény fej-
lesztésére fordítottuk, ugyanis fontos szá-
munkra, hogy minél magasabb színvona-
lon tudjuk kivizsgálni, gyógyítani a betege-
ket – mondta Dióssi Csaba polgármester.

A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet 
igazgatója szerint a fejlesztésnek köszönhe-
tően tovább javul a betegellátás mennyisé-
ge és minősége is. - A következő 10 évben 
a képalkotó diagnosztikára nem lesz gon-

dunk, ezzel a beszerzéssel a szükséges nagy 
értékű orvosi eszközök beruházása megva-
lósult, ami nagyon nagy szó – tette hozzá 
dr. Pál Miklós igazgató főorvos. 

Tuzson Bence területi fejlesztési biztos-
ként azt hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat támogatásának, a röntgen készü-
lékek korszerűsítésének köszönhetően je-
lentősen javul a kistérség – Dunakeszi, 
Göd, Fót – közel 85-90 ezer fős lakosságá-
nak egészségügyi ellátása, kiszolgálása. 

Az ünnepségen jelen volt Erdész Zoltán 
alpolgármester is, aki korábban "levezé-
nyelte" az SZTK pénzügyi gazdálkodásá-
nak, ésszerű működtetésének kialakítását.

V. I.

TISZTELT SZÜLŐK!

Dunakeszi Város Önkormány-
zata a 2000. évben született, 
Dunakeszin bejelentett lakó-
hellyel rendelkező gyermekek-
re Generáció Tőke-megtakarí-
tási Életbiztosítást kötött. 
Az életbiztosítás hozamának 

alakulását tartalmazó tájékoz-
tató minden évben az Önkor-
mányzat nevére kerül kikül-
désre.
Kérem a Tisztelt Érintett Szü-
lőket, hogy ügyfélfogadási idő-
ben szíveskedjenek a tájékoz-
tatókat átvenni.
Az átvételhez az alábbi doku-

mentumokat feltétlenül hoz-
zák magukkal:
- gyermek születési anyaköny-
vi kivonata
- szülő személyi igazolványa, 
lakcím kártyája
Az átvétel helye: Dunakeszi 
Város Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 13.00-17.30
Szerda: 8.00-12.00  
13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00 

Dr. Molnár György sk.
Dunakeszi Város 

Jegyzője



6 Dunakeszi Polgár

Megvédi a közös eredményeket a Magyar Csapat!

„A tavaszi országgyűlési válasz-
tás tétje az, hogy folytatódhat-e a 
rezsicsökkentés politikája, a csa-
ládok, munkavállalók, idősek tá-
mogatása. Vagyis, tovább tud-
nunk- e haladni a megkezdett 
úton” – mondta köszöntő beszé-
dében Tuzson Bence a választóke-
rület fideszes országgyűlési kép-
viselőjelöltje. Majd hozzátette: 
„Mindenkire szükség van ahhoz, 
hogy végleg le tudjunk számol-
ni a múlt elhibázott politikájával, 
Gyurcsány Ferenc örökségével, és 
meg tudjuk védeni az elmúlt 4 év-
ben elért eredményeinket. Ezért 
kérek mindenkit, hogy csatlakoz-
zon a Magyar Csapathoz, a cse-
lekvő magyarok közösségéhez, 
amely összefog és megvédi Ma-
gyarország eredményeit.”- hang-
súlyozta Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselőjelölt.  
A zsúfolásig megtelt művelődé-
si házban, több min 400 részt-
vevő előtt az est vendége Rogán 
Antal úgy fogalmazott: „”A, bal-

oldali kormányok egyebek mel-
lett eltörölték az otthonteremtő 
lakáshiteleket, és „belezavarták” 
a magyar családokat a deviza-
hitelbe”. Majd azt mondta, hogy 
a Gyurcsány-koalíció 7 fő bűnt 
követett el a magyar emberek és 
családok ellen. 
„A szocialisták elvettek egy havi 
nyugdíjat és egy havi bért, 15 al-
kalommal emelték a rezsiköltsé-
geket. Bevezették a vizitdíjat, el-
vettek egy évnyi GYES-t, meg-
duplázták a munkanélküliséget, 
és nokiás dobozokban hordták 
szét a közvagyont”.- hangsúlyoz-
ta Rogán Antal. 
A fórumon a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban elhangzott, hogy a 
magyar családok eddig 240 mil-
liárd forintot takarítottak meg a 
lakossági energiaárak mérséklé-
sével. Egy átlagos háztartásnak 
ez havi 10-15 ezer forint megta-
karítást jelent. A rezsicsökken-
tés megvédésre pedig azért van 
szükség, mert sokak érdekét sér-

ti. Támadja Brüsszel, az újjáa-
lakult Gyurcsány-koalíció, és a 
külföldi közműcégek. 
A frakcióvezető beszédét azzal 
zárta, hogy a Gyurcsány- kormá-
nyoknak volt nyolc évük, hogy bi-
zonyítsanak, de nem tették, ezért 
nem érdemelnek még egy esélyt. 
„Ahhoz, hogy folytatódhasson a 

családok érdekeit szem előtt tartó 
munka, a „valós veszélyt” jelentő 
Gyurcsány Ferencet nem szabad 
engedni visszatérni. Nem szabad 
engedni, hogy visszatérjenek a 
hatalomba, hogy Gyurcsány még 
egyszer tönkretegye az országot”.- 
emelte ki Rogán Antal. 

Dávid Szonja

a „minden bokorból most is visszaköszönő” gyurcsány ferencet, bajnai gordont és mesterházy attilát az ígéreteik 
ellenére végrehajtott sorozatos áremelések és megszorítások miatt zavarták el a választók négy évvel ezelőtt - 
Mondta rogán antal a fidesz frakcióvezetője dunakeszin, a rezsifórumon.   

Rogán Antal és Tuzson Bence 
Dunakeszin is kiállt 

a rezsicsökkentés mellett
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• SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ 
• ÓVODAI DAJKA
• ÉLELMISZER, VEGYI ÁRU és GYÓGYNÖVÉNY ELADÓ 
• BOLTVEZETŐ 
• VENDÉGLÁTÓ ELADÓ 
 

Helyszín: Dunakeszi IPOSZ, Táncsics Mihály u. 26.
További információ: Asztalos Éva: 20 527 1529
Képzésvezető: Lakatos Tibor: 

lakatostibor1@hotmail.com
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Fizetett politikai hirdetés
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körzeti képvi  selőink jelentik
Az Új Esztendő első hónapjában történtekről

- Rosszul kezdődött az új év második napja a 
Brassói u. 2. sz. lakóinak, mivel csőtörés volt 
ingatlanjuk előtt. A DMRV dolgozói másnap 
szakszerűen elvégezték a helyreállítási mun-
kálatokat. A betonozást követően 01.21-én a 
végleges helyreállítás, aszfaltozás megtör-
tént a Brassói u. és a másik csőtörés helyszí-
nén a Tábor u. 45. sz. előtt

- Az év első hetében a Mányoki Ádám tér 
összetört betonjárdája, valamint a Klapka u.-i 
felüljárón több helyen kiszakadt háló cseréje 
végett kértem ismételten az osztály illetéke-
sének intézkedését. A felüljárón a háló cseré-
jét a MÁV dolgozói 01.09-én elvégezték. A bal-
esetveszély megszüntetése Láposi Tibor főta-
nácsos úr gyors intézkedésének köszönhető

- A Király u. elején lévő szikkasztóárokba 
egyesek szemetet, levágott füvet hordtak, 
mely földárok takarítását a Közüzemi dolgo-
zói végeztek el

- A könyvtár előtti parkolóban egy kisebb te-
rületen beszakadt az út, melyre az egyik kör-
nyéken lakó hölgy hívta fel a figyelmet. A hely-
reállítás hamarosan megtörtént a Közüzemi 
dolgozói által.

- A Kossuth L. u. 14-18-22. sz. előtti rácsos 
víznyelők helyreállításával kapcsolatban ke-
restem meg a főtanácsost. Immár HARMADIK 
ÉVE beszakadt víznyelők helyreállítása végett, 
mely balesetveszélyes a gépjárművekre néz-
ve. Szinte csodának mondható, hogy az eltelt 
3 év alatt nem volt egyetlen egy közlekedési 
baleset sem, amiért kizárólag a Magyar Közút 
illetékesét lehetne elmarasztalni. 

- A Mihály u. 18.-ban lakó hölgy jelezte, hogy 
ingatlanja és a Mihály u. 16. sz. telekhatáránál 
az úttest megsüllyedt. A helyszínen tapasztal-
tak igazolták a bejelentő problémáját, mely 
végett az úttest, és a „K” szegélyek helyreállí-
tását kértem e-mailben /fotók mellékelve/.

- Dr. Varga Ágnes, Dr. Fűzi József utóda írás-
ban fordult hozzám, és egyben intézkedé-
semet kérte a Tábor u.-i Orvosi Rendelő fel-
tételeinek kivizsgálásában. Varga doktornő 
2014.01.02-án vette át Fűzi doktor praxisát, aki 
jelenleg egyedül dolgozik. A probléma forrá-
sa, hogy belátható időn belül az egyébként is 
kisméretű orvosi szobába váltótársat kaphat a 
doktornő. Ennek velejárója, hogy újabb szek-
rényeket, különböző eszközöket kell a helyi-
ségben elhelyezni. Már a jelenlegi feltételek 
is kevésbé elégségesek, melyek végett a ren-
delési időt nem minden esetben lehet tartani. 
Gyakori, hogy a rendelés elhúzódik, ami aka-
dályozza a takarítást, de ennek súlyosabb kö-
vetkezménye lehet, hogy ugyanúgy akadályoz-
hatja a váltott rendelést. Ez pedig a gyógyulni 

vágyó betegnek csak bosszúságot okoz, míg a 
felelősségteljes munkáját végző orvost mun-
kájában hátráltatja. A megkeresés lényege a 
Tábor u.-i Orvosi Rendelő helyszíni szemle ké-
relmére, a feltételek kivizsgálására vonatko-
zik. Dr. Molnár György jegyzőhöz címeztem be-
adványomat, melyben mielőbbi intézkedését 
kértem Dr. Varga Ágnes problémájával kap-
csolatban, és a soron következő Pénzügyi, Jogi 
és Ügyrendi Bizottság ülésére való beterjesz-
tést.

- Továbbra is fennáll a Mihály u.-i haszon-
állattartás probléma. Tavaly nyáron sertések 
nem megfelelő tartása végett kerestek meg 
Mihály u.-i és Fóti úti lakók, mely állatoknak a 
száma az eltelt idő alatt csak tovább szaporo-
dott. A bejelentő állítása szerint, annak elle-
nére, hogy januárt írunk és nincs rekkenő hő-
ség, sok esetben elviselhetetlen szag terjeng 
a környéken. A kérelmező beadványával a Jogi 
Osztály egyik képviselőjéhez fordultam, akitől 
mielőbbi intézkedését kértem. 

- 12 folyamatban lévő ügyben való érdeklő-
dés: 1-3. - A Kossuth L. u. rekonstrukciója - a 
Kossuth L. u. 14-18-22. sz. előtti rácsos víznye-
lők helyreállítása - Kossuth L. u. 9–17–23 előt-
ti vízaknák körüli kátyúzás (Magyar Közút Zrt.) 
4. Lámpatestek kihelyezésének időpontja a 
Görgey u. 31. sz. szemben, és a Barázda u. ele-
jén található villanyoszlopra. 5. A Rákóczi út 
és a Báthory u. kereszteződésében lévő úthi-
ba, megsüllyedt úttest helyreállítása 6. A Klap-
ka u. elején felpúposodott aszfalt helyreállítá-
sa 7. A Mányoki Ádám tér és a Zápolya u.-ban 
lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett 
összetört betonjárda helyreállítása 8. A Gör-
gey u. 24. sz. csapadékvíz elvezetés probléma 
vizsgálatának eredménye 9. A Kölcsey Könyv-
tár előtti utasváró üvegezése, ill. a város arcu-
latába illő, egységes koncepció alapján meg-
tervezett új utasváró építésének időpontja 
10. A SZTK előtti és szemben, az út túloldalán 
kért fedett buszmegállók kialakítása. Az el-
képzelés, az előzőekben jelzett könyvtár előt-
ti utasváró építéséhez hasonló szisztéma sze-
rint valósulna meg 11. A Tábor u.-ban - Király 
u. sarok - töredezett villanyoszlop cseréje 12. 
A Klapka u. 46. sz. előtti csatornafedél helyre-
állítása, és a fedél melletti kátyúzási munkála-
tok elvégzése /Csatornázási Üzem/

- Kátyúk megszüntetését több címen jelez-
tem pl. Görgey u. 41. sz. közelében, Klapka u. 
gyártelepi aluljáró mindkét oldalán stb.

Üdvözlettel: 
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Örömteli hírekkel indult a 2014. esz-
tendő. 

A Kossuth utcában évek óta prob-
léma a Chili cukrászdánál összegyű-
lő csapadékvíz, és az úttest szegélyé-
nek megrongálódása. Az újabb szik-
kasztó kutakat, valamint a szegély 
kijavítását, megerősítését csak ta-
vaszra tervezte az Önkormányzat. Az 
enyhe november-december azonban 
lehetővé tette, hogy három szikkasz-
tó kutat építtessen a város, valamint 
az évek óta mélyülő útszegélyt — a 
leömlő csapadékvíz már-már az út-
testet is alámosta — kijavíttassa és 
újraépíttesse.

Már egy éve várjuk, hogy a Chili 
cukrászdánál megépüljön a gyalogát-
kelő, mely biztonságossá teszi a két 
lakópark közti átjárást. A tervek, mint 
arról már korábban és többször is be-
számoltam, régen elkészültek, vég-
re megvan minden, a Magyar Közút 
Nonprofit Kft. által előírt engedély. 
A közbeszerzési eljárás folyamatban 
van, júniusi kezdés várható.

A tavasz beköszöntével megkez-
dődnek a tavaly beígért járdaépíté-
sek is.

A Toldi-Dombliget lakóparkból la-
kossági panasz érkezett az éjszakai 
kukafosztogatók miatt. Zajosak, za-
varják az éjszakai nyugalmat, veszé-
lyeztetik az utcán parkoló gépkocsik 
épségét, s szemetet hagynak maguk 
után, ráadásul agresszívan reagálnak 
a lakók figyelmeztetésére. Ezekben 
az esetekben a rendőrség és a Pol-
gárőrség hivatott eljárni. 

Ismételten kérem lakótársaim ne-
vében, hogy a kutyatulajdonosok 
szedjék fel kedvenceik „potyadékát”, 
mert megint sok ürüléket látok jár-
tamban-keltemben.

Ismételten köszönöm a szóbeli és 
írásbeli jelzéseket, észrevételeket, 
kérem, hogy ezután is keressenek 
meg minden, közösségünket érintő 
kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt 
Választókerületi 

polgárok!
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Dunakeszi 7. számú körzetében a ter-
vek szerint ebben az esztendőben szá-
mos fejlesztés fog megvalósulni. A leg-
nagyobb horderejű ezek közül az alagi 
D. Ordass Lajos park felújítása. A projekt 
keretében bekerített területen lengő- és 
kis körhinta telepítése, két – 5-8, illetve 
8-12 évesek számára – játszótér, szabad-
téri fitnesz, strandröplabda- és vegyes 
használatú sportpálya kialakítása való-
sul meg. Ezen kívül 300 méteres futókör 
is készül a mozgás szerelmeseinek. A fel-
újítást követően a park tartalmas kikap-
csolódást tud majd nyújtani az itt és a vá-
ros távolabbi részein lakók széles korosz-
tálya számára. A kivitelezés várhatóan a 
nyár elején veszi majd kezdetét.

Ugyancsak az alagi körzetrészt is érin-
tő nyári fejlesztés lesz a nagyállomás-
nál a P+R parkolók építése. A Dunake-
szi szerte folytatódó útépítések ebben a 
városrészben idén a Klimscha Albert ut-
cát, a Sajdik Sándor utcát, a Fóti úti feny-
vest és az alsói Zsófia utcát érintik. A Fóti 
úti fenyvesben a lakók kérését meghall-
gatva az új, térköves út a jelenlegi földút 
nyomvonalára kerül majd. Az idén fenn-
állása századik évfordulóját ünneplő Du-
nakeszi Kinizsi egyesületnek a Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez benyújtott si-
keres TAO-pályázata révén nyílik lehető-
sége régi, elavult öltözőépületének teljes 
körű felújítására és kibővítésére. Kezde-
ményeztem a Kincsem utcai két társas-
ház udvarának rendbe tételét, majd fá-
sítását, füvesítését. Mindezt a jó idő be-
köszöntével a Közüzemi Kft. szakemberei 
fogják elvégezni. Régóta okoz sok bosz-
szúságot a tiszti lakótelepen élőknek, va-
lamint az arra közlekedőknek a Fóti út és 
a Karinthy Frigyes utca kereszteződésé-
nél esőzések idején tapasztalható vízel-
vezetési probléma, amelynek megoldá-
sára javaslatot kértem a Lakosságszolgá-
lati Osztály vezetőjétől.

A Verseny utca és a Kincsem utca sar-
kán álló volt rendőrségi épület jövőbeni 
hasznosítására vonatkozó, sok lakótár-
sunkkal közös elképzelésünk, hogy az – 
akárcsak például Alsón a Muskátli utca 
klubház – a jövőben közösségi célokat 
szolgálhasson.

P+R parkoló nem csak az alagi, hanem 
az alsói vasútállomás környezetében 
is épül, a munkálatokat itt – amennyi-
ben az időjárás is kegyes lesz – a terve-
zett menetrend szerint már április elején 
megkezdik. Ezzel párhuzamosan a Mus-
kátli utcai gyalogátkelőhely környékén, 

a kereszteződésben régóta fennálló víz-
elvezetési hiányosság felszámolására te-
szünk kísérletet. Ugyanígy hatalmas gon-
dot jelent a Pálya utca és a Gyöngyvirág 
utca találkozásánál esőzéskor felgyülem-
lő csapadék, amely hiba felszámolására 
azzal egyidőben igyekszünk megnyugta-
tó megoldást találni, amikor folytatódik 
az alsói járda építése a Bojtorján utca és 
a vasútállomás között.

Mind az alagi, mind az alsói körzetrész-
ben található olyan utca, ahonnan a la-
kók az elégtelen közvilágításra panasz-
kodnak. Ezen utcák, útszakaszok problé-
máinak felmérését a Lakosságszolgálati 
Osztály munkatársai az áramszolgáltató 
képviselőjével közösen végzik el, és azt 
követően sor kerül majd a hibák, hiányos-
ságok felszámolására. Lakossági bejelen-
tésre sikerült – több hónapos közbenjá-
rás eredményeként – mostanra világító-
testet telepíteni a Magdolna utca egyik, 
eddig kivilágítatlan szakaszán lévő lám-
paoszlopára.

Az utóbbi időben mind több jelzés, ész-
revétel, panasz jutott el hozzám a reptér 
közelében élőktől arról, hogy megszapo-
rodtak azon autók "átmeneti kirándulá-
sai" a környéken, amelyek utasai prosti-
túciós tevékenység céljából látogatnak 
az ezek következtében sajnos egyre sze-
metesebb tájra. Tóth Csaba rendőrkapi-
tány megkeresésemre megígérte, hogy 
előbb Klopp Balázs körzeti megbízottal 
terepszemlét fog tartani, majd febru-
ár végéig intézkedéseket foganatosít a 
helyzet javítása, ad abszurdum felszámo-
lása érdekében.

Alsón a helyi lakossággal közösen foly-
tatjuk a polgárőrség további bővítését. A 
hulladékgyűjtő-, valamint a kutyapiszok 
tárolására szolgáló edények számát a 
körzet alagi és alsói részén egyaránt nö-
veljük a tavasszal. Az alsói játszótér mel-
lett még az ősszel két tuja és egy fenyő-
fa ültetése történ meg, idén tavasszal 
pedig a homokozó fölé fogunk árnyéko-
lót telepíteni. 

Az év első felében a továbbiakban az 
alagi városrész lakói számára március 
6-án és május 8-án a Kinizsi-pálya büfé-
jében (Fóti út 41.), míg az alsóiak részére 
április 3-án és június 5-én a klubház eme-
letén (Muskátli utca 2.) 17.00 és 18.00 óra 
között tartok fogadóórát.

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet 

képviselője

számos fejlesztés vár idén a körzetre

Az idén is folytatódik a város aszfaltozási prog-
ramja. A januári képviselő-testületi ülésen ke-
rült előterjesztésre a Rákóczi út, Gida utca, 
Táltos utca szilárd burkolattal való lefedése. 
Eszerint addig, amíg nem készült el a szenny-
víz gerinccsatorna, és ezzel egy időben min-
den közmű bekötés, addig csökkentett műsza-
ki tartalmú, mart aszfaltos megoldás alkalma-
zása szükséges. 

A félreértések elkerülése végett, a felszóla-
lásom kapcsán tisztáztuk, hogy a Rákóczi út 
Határ utca és Szántó utca közötti szakaszán 
a közművek már kiépültek, ott tehát végleges 
aszfaltozás is lehetséges. Ezen a szakaszon kí-
vül a többi utcában a mart aszfaltos megoldás 
is biztosítani fogja a kényelmes és pormentes 
közlekedést. 

Ezt a kérdést azért is tartom nagyon fontos-
nak, mert a Határ utca lakói számára nagyon 
fontos, hogy a lakóparkok M2 felé irányuló, 
és onnan visszaáramló forgalma a jövőben 
egyenletesebb eloszlást mutasson. Reménye-
im szerint ezzel a beruházással egy jelentős 
lépést teszünk a céljaik megvalósulása felé. 
Fenti kérdés megvitatásán túl, a 2014-es beru-
házási tervem többi elemét is egyeztetettem 
a városvezetéssel. Az idén nagy hangsúlyt sze-
retnék fektetni a kerületemben lévő játszóte-
rek fejlesztésére. 

Ez Alagligeten a meglévő terület bővítését 
jelenti. A lehetőségek figyelembe vételével 
szeretnék olyan eszközöket elhelyezni, amely 
a nagyobb tizenévesek számára is használha-
tóak. A rendelkezésemre bocsátott keretek le-
hetőségéhez mérten ez egy kültéri ping pong 
asztal, ill. más sporteszközök beszerelését is 
tervezem, a lehetőségekről a lakók felé folya-
matosan be fogok számolni. A játékok részle-
ges cseréje - a nagyobb gyerekek igényei mi-
att - a Fenyő Lakópark játszóterén is esedé-
kessé vált. 

Az elmúlt években kiemelt beruházásként 
kezeltem a járdaépítéseket is, aminek ered-
ményeit a Fóti és Repülőtéri utak mentén le-
het látni. Ez irányú tevékenységemet az idén 
is folytatni kívánom. Ennek alapján kerül sor 
hamarosan a Kisalagi utcai járda építéséhez a 
kivitelezési ajánlatok bekérésére.

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

tisztelt dunakesziek!
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körzeti képviselőink jelentik

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Ismét szeretnék beszámolni 
Önöknek a körzetünk ügyeiről! 
Mivel az idei tél igen kiszámít-
hatatlan, hol enyhébb, hol hide-
gebb idő váltogatja egymást, 
ezért fokozottan kérem, hogy 
figyeljünk az idősekre, gyerme-
kekre, mert különösen baleset-
veszélyes állapotok is adódnak, 
főleg a lefagyott, jeges része-
ken! A Közüzemi Kft. folyamato-
san végzi a csúszásmentesítést, 
de fontos, hogy mi is segítsük a 
munkájukat azzal, hogy lehető-
vé tesszük számukra a bejutást 
a szerviz utakra is. Sajnos több 
jelzést is kaptam amiatt, hogy 
a szerviz utakon, egyébként is 
szabálytalanul parkoló autók 
miatt nem ment ez a feladat. 
Kérek minden itt élőt, figyeljünk 
erre is oda!

A Nap utcában élők tapasz-
talhatták, hogy egy kis kérdő-
ívet vittek körbe az ott lakók kö-
zül néhányan, akik a parkolá-
si probléma megoldásában, s a 
környék megszépítésében gon-
dolkodnak. Az is felmerült ötlet-
ként, hogy az aszfaltos kispálya 
helyén is parkoló legyen inkább. 
Sokan támogatnák is, de mivel 
jó néhányan jelentkeztek, akik 
aktívan használják, és szeretnék 
a jövőben is, ezért inkább más 
megoldást keresünk a parkolá-
si problémák kezelésére, s ezt 
a kis pályát megőrizzük a sport 
számára, különös tekintettel a 
görhokis gyerekekre. Természe-
tesen köszönöm azon önkénte-
sek segítségét, akik megkérdez-
ték a lakók véleményét, s az ott 
felmerült megvalósítható öt-
leteket, igyekszem is beépíte-
ni munkámba, ennek remélem 
még az idén látható eredménye 
is lesz!

Nem közvetlenül a körzet, de 
szervesen ide kapcsolódó terü-
let fejlesztéséről döntött az Ön-
kormányzat, a Katonadomb kö-
zösségi térré alakításáról. Ez a 
folyamat már zajlik, de ebben 
az esztendőben megvalósul 

egy olyan gyönyörű park, ahol a 
gyermekek, a fiatalok. s az idő-
sebbek is remek kikapcsoló-
dást, rekreációs lehetőséget 
találnak majd. A tervek szerint 
már az ősszel el is készülhet.

Kaptam jelzéseket a Barátság 
út elején, az óvoda környékén 
tapasztalható áldatlan parkolá-
si szokásokról, sajnos ezt ma-
gam is többször tapasztaltam 
személyesen is. Továbbítottam 
az illetékesek felé a kérést en-
nek rendezésére.

A kihelyezett szemetesek ürí-
tését is kérdezték többen. A sze-
métszállítást végző cég vezető-
je azt a választ adta, hogy ők 
végzik ezen feladatokat, s az új 
edények ürítésére is oda fognak 
figyelni!

A közösségi élet további erő-
sítése is fontos feladat. A Piknik 
szervezői szeretnék ebben az 
évben tavasszal tartani a Lakó-
telepi Pikniket, ez ismét jó lehe-
tőség lehet arra, hogy kellemes 
programok mellett, baráti han-
gulatban, együtt töltsünk egy 
remek napot!

Minden a Lakótelep Szívé-
ben élőnek szeretném ezúton 
is megköszönni az eddigi segít-
ségét, és kérném a továbbiak-
ban is!

Megkereséseiket várom a Du-
nakeszi Garas utca 4. levélcí-
men, a Seltenreich.j@dunake-
szi.hu e-mail címen, vagy telefo-
non, a 06-27-542-805 számon.

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve

Tavalyihoz hasonlóan, idén is folytatódik a körzetben a járda-
építés, nagyságáról még folynak az egyeztetések. Beadtam az 
igényt egy gyalogos-átkelőhely létesítésére, a Tompa Mihály- 
Madách utcai kereszteződésnél. Továbbá, kértem a Polgármes-
teri Hivatal munkatársait, hogy állítsuk össze a körzetben még 
szükséges gyalogos-átkelők helyét, hogy azok tervezése, meg-
valósítása is megkezdődhessen. Idén tavasszal is lesz növény-
telepítés, fák és bokrok nagy számban kerülnek kiültetésre. A 
Kosztolányi úton a gyorshajtások mérséklésére fából készült vi-
rágládákat kértem kihelyezésre. 

Amennyiben Ön is fel kívánja venni velem a kapcsolatot, a 
választókerületet érintő ügyekkel kapcsolatban, ezt megtehe-
ti az alábbi internetes elérhetőségemen: http://botkagabor.hu/
kapcsolat

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt 
dunakeszi lakosok!

Az idei év választási ciklusunk 
utolsó éve, melyben szeretnénk 
teljesíteni mindazt, melyet a 
ciklus elején elterveztünk. Az 
idei fejlesztésekről csak ak-
kor tudok Önöknek részletek-
kel szolgálni, amikor az Önkor-
mányzat elfogadja a 2014. évi 
költségvetést. 

Elöljáróban annyit már kö-
zölhetek, hogy a ciklus elején 
elhatározott útépítési prog-
ram keretében szeretnénk be-
fejezni az útépítéseket. Kör-
zetünkben már csak egy utca 
vár arra, hogy szilárd burkola-
tot kapjon, nevezetesen a Kis 
utca. 

A körzet szempontjából fon-
tos beruházásról döntött a kép-
viselő testület még 2013 júniu-
sában. Elfogadásra került a vá-
rosközpont közterületi reha-
bilitációja, ami gyakorlatilag 
a Dózsa György tér és a Szent 
Mihály tér átalakítását jelen-
ti. Ígértem, hogy folyamatos 
tájékoztatást adok a fejlemé-
nyekről. A beruházás előzmé-
nyeként megkezdődött a köz-
műhálózatok átalakításának 
felmérése, melynek alapján a 

hálózatok új nyomvonalon ke-
rülnek kialakításra. 

Amit szintén biztosan tu-
dunk, hogy az előző évben 
megvalósult Könyves Kálmán 
utcai járda felújításának foly-
tatásaként idén kiépül a Szent 
István utca járdájának a vasúti 
gyalogos felüljáró és a Szakor-
vosi Rendelő közötti szakasza.

Az idei fejlesztések sorában 
mód van arra, hogy környeze-
tünket szebbé tegyük. Ennek 
apropójaként kérem a körzet-
ben lakókat - hiszen Önök isme-
rik legjobban saját környezetü-
ket -, hogy tegyenek javaslatot 
szemetes edények és padok ki-
helyezésére. A javaslatokat ké-
rem, hogy az alábbi e-mail cím-
re küldjék meg.

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!
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Városunk önkormányzata hosszú évek óta 
tartalmas testvérvárosi kapcsolatokat ápol 
olasz, lengyel, bolgár és erdélyi barátaink-
kal. A velünk együttműködő testvérvárosok 
vezetői is elismeréssel nyilatkoznak a város-
ok és polgáraik mind gazdagabb együttmű-
ködéséről. Ennek nagyszerű példája a len-
gyel Stary Saczban rendezett újévi koncert, 
melyen Dióssi Csaba polgármester úr társasá-
gában vehettem részt. A helyi sportcsarnok-
ban közel 600 lengyel társaságában élvezhet-
tük a két és fél órás műsorban fellépő rend-
kívül nívós katonazenekar és négy egészen 
kiváló énekes előadását. A kulturális műsort 
követő programon a két város polgármeste-
re mellett részt vett a lengyel parlament több 
képviselője is, akik Dióssi Csabával, mint or-
szággyűlési képviselővel cserélték ki törvény-
alkotói tapasztalataikat. Ez a találkozás jó al-
kalmat adott arra is, hogy Stary Sacz és Du-
nakeszi polgármestere áttekintse a két test-
vérváros eddigi együttműködését, melynek 
tapasztalatai alapján konzultáljanak a 2014-
es lehetőségekről. A találkozó során szerzett 
benyomásaim alapján úgy érzem, hogy ez a 
kapcsolat most még inkább felgyorsul. A be-
szélgetésen részt vett két régiónak a vezető-
je is, akik révén lehetőség nyílik az intézmé-
nyek kapcsolatrendszerének kiszélesítésére, 
gazdagítására. 

A tárgyaló partnerek jó érzéssel beszéltek 
a Radnóti Miklós Gimnázium angol munka-
közössége által szervezett programcseréről, 
melyet Stary Sacz két iskolájával közösen va-
lósítanak meg. A nyelvi program ápolása mel-
lett az együttműködés nagy értéke, hogy di-
ákjaink élvezhetik a lengyel családok vendég-
szeretetét, barátságát. A sikeres együttműkö-
dést látva, újabb iskolák jelezték, hogy részt 
kívánnak venni a programban. 

Az együttműködés további erősítése érde-
kében Dióssi Csaba polgármester úr meghív-
ta Stary Sacz első emberét a Dunakeszi Feszt 
rendezvényeire, melyen szeretnénk, ha len-
gyel barátaink aktívan közreműködnének a 
kulturális és sport programokban. 

Dunakeszi testvérvárosi kapcsolatrendsze-
re tavaly újabb várossal bővült, hiszen, mint 
az közismert 2013 nyarán írta alá Dióssi Csa-
ba polgármester úr a bolgár Ravda vezetőjé-
vel a testvérvárosi megállapodást. Ezáltal egy 
új, magasabb szintre került a két település 
együttműködése. Ennek köszönhetően na-
gyon remélem, hogy a hangulatos kis tenger-
parti településre a jövőben az évente ott nya-
raló dunakeszi lakosok csoportja mellett vá-

rosunk kulturális- és sportküldöttsége is ellá-
togat. A korábbi évekhez hasonlóan a jövőben 
is várjuk a bolgár gyerekeket a nálunk sorra 
kerülő néptáncgálákra és sportrendezvénye-
inkre.

A jól működő olasz testvérvárosi kapcso-
latunkra minden bizonnyal hatással lesznek 
az idei olaszországi önkormányzati választá-
sok. A jelenlegi polgármester, Andrea Rossi 
úr, mivel kitöltötte a törvény által biztosított 
két ciklust, már nem indulhat, ám arra ígére-
tet tett; Casalgrande új polgármesterétől azt 
kéri majd, hogy tovább erősítse, és fejlessze 
a Dunakeszivel megkötött tartalmas együtt-
működést. 

Kétségtelen, hogy a legélénkebb kapcso-
latot Székelykeresztúrral ápoljuk, melyet el-
szakíthatatlan történelmi gyökerek és meg-
bonthatatlan emberi kapcsolatok erősítenek.  
A sokszínű együttműködésből ezúttal „csak” 
a március 15-i közös megemlékezéseket, a 
sóskúti vagy a székelykeresztúri táncfeszti-
vált emelném ki. A Hargita megye által elis-
mert rendezvényeken mindig nagy sikerrel 
veszünk részt. Idén is a fellépők között lesz a 
Radnóti gimnáziumban működő Rokka tánc-
együttes is. Reményeink szerint 2014-ben is 
sikerül megszervezni a 17. erdélyi nyári tábo-
runkat, melyen a dunakeszi általános iskolák 
és a gimnázium legjobb diákjai vesznek részt 
jutalomból az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően. 

Képviselőként, és a külkapcsolatokért fe-
lelős tanácsnokként örömmel jelenthetem, 
hogy a tavalyi esztendőhöz hasonlóan na-
gyon sok színes és tartalmas programmal 
készülünk 2014-ben is, melyek bízom benne, 
hogy önök számára is kellemes élményt jelen-
tenek majd.

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet  

képviselője

tartalmas testvérvárosi kapcsolatok

A figyelőszolgálatban részt-
vevő orvosok jelentéseinek 
alapján végzett becslés sze-
rint 2014. február 3-9. kö-
zött az országban 17 100 
beteg fordult orvoshoz inf-
luenzaszerű tünetekkel, 
20%-kal több, mint az elő-
ző héten. Az OEK Légúti 
vírus osztályára a hatodik 
naptári héten összesen 56 
influenza-gyanús beteg-
től származó légúti minta 
érkezett. A sentinel orvo-
sok által beküldött 42 min-
tából négy betegnél influ-
enza A(H1N1)pdm09 ví-
rus jelenlétét mutatták ki. 
Az influenza-pozitivitá-
si arány 9,5%-nak felelt 
meg. A hagyományos be-
küldés keretében érkezett 
14 beteg vizsgálati anyagá-
ban négy betegnél influen-
za A(H1N1)pdm09 vírus 
jelenlétét igazolták. Meg-
kezdődött az influenzajár-
vány! A betegek 27,4%-a 
gyermek, 40,2%-a 15-34 
éves fiatal felnőtt volt. A 
35-59 évesek korcsoport-
jába tartozott a betegek 
25,4%-a, 7,0%-uk pedig a 
60 éven felüliek közül ke-
rült ki.

A Szerk.

MEGKEZDŐDÖTT 
AZ INFLUENZA-

JÁRVÁNY!

Influenza-körkép 

RENDELETEK
- Dunakeszi Város 
Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
1/2014. (II.06.) önko-
rmányzati rendelete 
egyes önkormányzati 
rendeleteinek módosí-
tásáról.
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A Dunakeszi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke, 
dr. Mervald Anna hangsúlyoz-
ta, hogy az új választási törvény 
nyolcvan év után teszi lehetővé a 
német nemzetiségnek, illetve, a 
Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzatának, mint je-
lölő szervezetnek, hogy képvise-
lőt válasszon.

A 2011. évi népszámlálás ada-
tai alapján 189 ezren vallották 
magukat német nemzetiségűnek, 
Dunakeszin 460-an, a járásban 
összesen 804-en. Azoknak a vá-
lasztóknak, akik német nemzeti-
ségi származásukat felvállalják, 
a nemzetiségi névjegyzékbe való 
felvételt kell kérniük 2014. január 
1-től 2014. március 21-ig, vagyis a 
választást megelőző 15 napig.

A népszámlálási számarányok 
alapján a német és a roma nem-
zetiségi országos önkormány-
zat állíthat önállóan országos a 
pártlistát ezen belül egy nemze-
tiségi képviselőt. A német nem-
zetiségi regisztrációra vonatko-
zó kérelem A pontjában, aki X je-
let tesz a német címszó elé, német 
nemzetiségi országgyűlési kép-
viselőt csak akkor választhat, ha 
a B pontot is X jellel megjelöli. 

Ez esetben kizárólag a Magyar-
országi Németek Országos Ön-
kormányzata - mint jelölő szerv 
- listájára szavazhat, a többi pár-
tok országos listájára nem. Azon-
ban szavazhat az általa támoga-
tott párt egyéni választókerület-
ben jelölt parlamenti képviselője-
löltjére. Aki kizárólag pártlistára 
kíván szavazni, annak nem kell a 
B pontot X-szel jelölnie, csak az A 
pont német címszó elé kell az X 
jelet tennie. Ez esetben nincs le-
hetősége német nemzetiségi kép-
viselőre szavazni, csak az orszá-
gos pártlistára és annak egyé-
ni választókerületi országgyűlési 
képviselőjére. (Azonban 2014. évi 
őszi települési német nemzetiségi 
önkormányzati választáson már 

az A pont jelölésével részt vehet, 
amennyiben a felvételi lap többi 
pontjait is kitölti. A nemzetiségi 
listára történő felvételi kérelmet 
csak egyszer kell leadni, ez a visz-
szavonásig érvényes.)

A névjegyzékbe történő felvé-
teli kérelmet a Dunakeszi Polgár-
mesteri Hivatal Választási Irodá-
jához legkésőbb 2014. március 
21-ig kell eljuttatni személyesen, 
postai úton, illetve a Nemzeti 
Választási Iroda www.valasztas.
huhonlapján benyújtani.

Az  adatlap kitöltéséhez  tájé-
koztatás:  nemetdk.@invitel.hu 
e-mail  címen vagy a 06 70 371 
8764-es telefon számon és a www.
dunakeszinemetek.hu  DNNÖ 
honlapján.

Az elnök tájékoztatójában ki-
emelte, hogy a parlamenti rész-
vétel elősegíti a nemzetiségi ön-
kormányzatok számára  az ok-
tatási és kulturális intézmények 
fenntartásához  szükséges anyagi 
és személyi feltételek kiszámítha-
tóan és  hosszabb távra tervezhe-
tő biztosítását a  költségvetésben.  
A nemzetiségi óvodák, iskolák 
megmaradását, a kétnyelvű okta-
tás bevezetését a szakképzésben, 
a felsőoktatásban  államilag fi-
nanszírozott hellyel és ösztöndíj-
jal. A német nemzetiségi  kultúra 
és hagyományok  megőrzését,  a 
jövő nemzedéknek való   átadását  
szolgáló feladatokhoz  a megfe-
lelő normatív és project támoga-
tások elérhetőségét. Dr. Mervald 
Anna azzal a kéréssel fordul vá-
rosban és a járásban élő német 
nemzetiségű választópolgárok-
hoz, hogy a fenti célok  felada-
toknak megvalósítása érdekében 
minél többen vetessék fel magu-
kat németként a nemzetiségi név-
jegyzékbe, valamint szavazatuk-
kal támogassák a német  nemze-
tiségi parlamenti képviselő meg-
választását. 

 A szerk.

nemzetiségi képviselő választása
A Dunakeszi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat tájékoztatója
tájékoztatót adott ki a dunakeszi német nemzetiségi ön-
kormányzat a német nemzetiségi országgyűlési képvise-
lő választásról, miután a 2014. április 6-i országgyűlési 
Választások során a Magyarországi néMet közösségnek 
lehetősége nyílik arra, hogy saját jogon országgyűlési 
képviselőt juttasson a parlamentbe.
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Fizetett politikai hirdetés
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Házasság hete  2014
HarMadik alkaloMMal rendezték Meg Város-
unkban a Házasság Hete rendezVénysoroza-
tot. az "aki keres, az talál" mottójú sorozat 
része a hazánkban 2008 óta évente, a bálint-
naphoz kötődő programoknak, melyek lapunk 
megjelenésével egy időben fejeződtek be.  

A megnyitóra február 
9-én a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Isko-

la aulájában került sor. A nagy 
számban megjelent közönséget 
Bocsák Istvánné önkormány-
zati képviselő, családügyi ta-
nácsnok köszöntötte. Felidéz-
te a mozgalom 17 évvel ezelőtti 
születését. Richard Kane, Ang-
liában élő anglikán lelkésznek 

egy barátja váratlanul bejelen-
tette: "Elhagyom a feleségemet, 
mert belefáradtam a házasság-
ba". A lelkész ennek a megdöb-
bentő közlésnek a hatására úgy 
döntött, mozgalmat indít a há-
zasság értékének tudatosításá-
ra és megőrzésére.

A lelkész és felesége, Maria 
Kane közös kezdeményezésére 
indult el az Egyesült Királyság-
ban a Házasság Hete, amelynek 
fő célja, hogy újszerű és kreatív 
módon ismertesse meg az em-
berekkel azokat a hagyomá-
nyos értékeket és bibliai alap-
elveket, amelyek alkalmazása 
sikeressé és örömtelivé teheti 
a házasságokat, illetve segítsé-
get szeretne nyújtani azoknak, 
akik valamilyen párkapcsolati 
problémával küzdenek. 

A továbbiakban elmond-
ta a képviselő asszony, hogy 
ma már a világ huszonegy or-
szágában rendezik meg évente 
február második hetére időzít-
ve a programokat, melyek kap-
csolódnak a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete által ha-
zánkban is meghonosodott há-
zasság világnapjához. Ezekhez 
a keresztény egyházakon kí-

vül házassággal, családdal fog-
lalkozó szervezetek is kapcso-
lódnak. Így városunkban is, az 
előadók között egyházi szemé-
lyiségek is kifejtették nézetei-
ket. A témakörök között szere-
pelt a házastársi konfliktuske-
zelés, az örömök, erőforrások, 
buktatók szerepe a párkapcso-
latban, valamint a házasság, 
mint szentség. 

Arról is szólt Bocsák 
Istvánné, hogy a család a leg-
személyesebb és leginkább kö-
zösségi hatású intézmény. A 
családban megélt bizalom és 
szeretet mindennél jobban ki-
hat a társadalom erejére. Hosz-
szú távú hatása semmivel sem 
helyettesíthető, hiszen a gyer-
mek magával viszi egész életé-
re mindazt, amit a családban 

megélt, megtapasztalt. Mind-
ez olyan önismereti és erkölcsi 
erőt ad, ami segíti az egészséges 
személyiség kialakulását. 

Két pályázat eredményhir-
detésére is sor került. A város 
"Családban élni jó!" címmel 
hirdetett rajzpályázatot általá-
nos és középiskolás diákok ré-
szére. Tekintélyes számú, 250 
alkotás készült, melyekből 108 
munkát, a megnyitó résztve-
vőit fogadó kiállításon megte-
kinthettek. Harangozó Kata-
lin – a tárlat rendezője és a dí-
jak átadója – köszönetet mon-
dott a rajztanároknak, akik 
tanintézményeikben népszerű-
sítették a pályázatot s részt vet-
tek az értékelésben is. Szebbnél 
szebb technikai megvalósítás-
ban "mondták el" a fiatalok ta-
pasztalatikat a családi életről.  
A Diófa Nagycsaládos Egye-
sület idén először kapcsoló-
dott a rendezvényhez és "Ásó, 
kapa, nagyharang" mottójú pá-
lyázatukra szép számmal ér-
keztek fotók, képzőművésze-
ti és irodalmi alkotások, me-
lyekkel ugyancsak találkozhat-
tak az érdeklődők a kiállításon. 
Iklódy-Szathmáry Eszter, az 
egyesület elnöke értékelésében 
elmondta, hogy széles körű te-
vékenységük egyik célja a há-
zasság, a család értékeinek köz-
vetítése s ezért is tartják fon-
tosnak csatlakozni a Házasság 
Hetéhez. Átadta a pályázat dí-
jait, melyek összértéke támoga-
tóik jóvoltából megközelítette 
a százezer forintot. Különdíjat 

ajánlott fel az Önkormányzat, 
a Dunakeszi Alsóért Egyesület, 
a Szent Imre Plébánia, a Kőrösi 
iskola, a LaComa pizzéria, va-
lamint a Triász Tömlő Kft.

A kiállítást Kozsuch Zsolt 
atya, a Szent Mihály templom 
plébánosa nyitotta és áldotta 
meg. Az ünnepségen hangula-
tos gitárműsort adtak a Farkas 
Ferenc Művészeti Iskola vala-
mint a Pikéthy Tibor Zenemű-
vészeti Szakközépiskola növen-
dékei.

Katona M. István
A szerző felvételei
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Ünnepélyes díjátadó: 
Bocsák Istvánné és 
Harangozó Katalin

Szabó Réka 9. osztályos gimnazista nyerte 
a középiskolások versenyét
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Beszámoló a társadalmi kapcsolatokért 
felelős és egyházügyi tanácsnoki munkáról
az önkormányzati ciklus elején fontos célként tűzte ki az önkormányzat, hogy a város és a tör-
ténelmi egyházak valamint a társadalmi szervezetek addigi békés egymás mellett élésén túl az 
együttműködést szorosabbra fűzi. engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a tanácsnoki testü-
letünk munkájáról.

Egyházi kerekasztal beszélgetés

Tavaly év végén polgármester úr javaslatára 
egy találkozót szerveztünk a helyi egyhá-
zi vezetőkkel. A kerekasztal beszélgetésen 
jelen volt a történelmi egyházak részéről 
Szádoczky Károly atya, a Jézus Szíve Egy-
házközség plébánosa, Szabó József  László 
atya, a Szent Imre Egyházközség plébáno-
sa, Kozsuch Zsolt atya, a Szent Mihály Egy-
házközség plébániai kormányzója, Chikán 
Katalin, az Evangélikus Gyülekezet lelkész 
asszonya, Szőke Attila Szilárd, a Reformá-
tus Gyülekezet lelkésze, valamint Bubrik 
Miklós, a Görög Katolikus Egyházközség 
paróchusa. A városvezetés részéről Dióssi 
Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpol-
gármester, Tuzson Bence területi fejleszté-
si biztos, valamint jómagam.

A megbeszélés elején polgármester úr 
kifejezte azon szándékát, hogy a város sze-
retné minél szorosabbra fűzni kapcsolatát 
a városban jelen lévő egyházakkal, majd 
tájékoztatást adott a városban tervezett 
fejlesztésekről. Ezt követően az egyházak 
képviselői mondták el, hogy a közeljövő-
ben milyen feladatok megoldásai várnak az 
általuk képviselt közösségre. Elhangzott, 
hogy a Református Gyülekezet tagsága ör-
vendetes módon jelentősen gyarapodott az 
elmúlt időszakban, ezért szeretnék gyüle-
kezeti teremmel és a hozzá tartozó kiszol-
gáló helyiségekkel bővíteni a templomi in-
gatlanukat. A görög katolikus paróchus úr 
tájékoztatójában elmondta, hogy a görög 
katolikus egyház korábbi elhatározásából 
adódóan zajlik a görög katolikus temp-
lom építése. (jelen sorok írásakor a temp-
lom tető alá került). Szabó József atya tájé-
koztatójában kiemelte, hogy a Szent Erzsé-
bet Óvoda jól működik. Szádoczky Károly 
atya megköszönte az Önkormányzat eddi-
gi támogatását, amivel a Jézus Szíve Temp-
lom épülete körüli térkövezést sikerült 
megvalósítani.

Dióssi Csaba polgármester úr ígéretet 
tett arra, hogy az Önkormányzat a lehető-
ségeihez mérten minden segítséget megad 
az egyházi közösségek működéséhez, fej-
lődéséhez, egyúttal kérte, hogy az egyházi 
közösségek találják meg a város által szer-
vezett közösségi programokkal való kap-
csolódási pontokat, ezzel is erősítve, elmé-
lyítve a kapcsolatot. 

A találkozó után megállapodtunk abban, 
hogy találkozóinkat rendszeressé tesszük.

Egyházi jelenlét 
a város rendezvényein

Egyik célkitűzésem volt, hogy az egyházak 
bekapcsolódjanak a város vérkeringésébe, 
hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki az 
itt élőkkel, merjenek ők is kilépni a temp-
lom falai közül. A városi rendezvények üde 

színfoltja volt, hogy egyházi közösségeink 
is megjelentek külön programokkal. Ezek 
közül is kiemelkedett a Református Gyüle-
kezet, mely színes programokkal várta az 
érdeklődőket a gyermeknapon és a szep-
temberi Dunakeszi Feszten. Reményemet 
fejezem ki abban, hogy az idei eseménye-
ken a többi egyházközség és gyülekezet is 
megjelenik.

Immár hagyománynak tekinthető, hogy 
a Városi Adventi Vásár idején egyházak 
képviselőinek jelenlétében, rövid adven-
ti elmélkedést, közös éneklést követően 
gyújtjuk meg az Adventi koszorú soron 
következő gyertyáját. Bár a gyertyagyúj-
tás valójában vasárnaponként szokás, de a 
városi koszorú gyertyáinak meggyújtásá-
nál az egyházak vasárnapi liturgikus ese-
ményei, programjai nem teszik lehetővé 
egy templomon kívüli, egységes vasárna-
pi időpont kijelölését. Ezért már hagyomá-
nyosnak is mondható módon, hogy szom-
batonként került sor a gyertyagyújtásokra. 

Az adventi vásáron a Szent Imre egyház-
község fiataljai több alkalommal voltak je-
len és fogadták az érdeklődőket. 

Örömömre szolgált, hogy a hagyomá-
nyok szerint a cserkészek segítségével az 
idén is elhozhattam a békelángot, mely az 
osztrák cserkészek szervezésében hozzák 
el a betlehemi Születés Bazilikában talál-
ható örökmécsesről Bécsbe. Ide érkeznek 

Európa országainak cserkészei, hogy elvi-
gyék a béke lángot saját hazájukba. A ma-
gyar cserkészek innen hozták el a Budapes-
ti Belvárosi Templomba, ahová mi is elza-
rándokoltunk, és ahonnan ünnepélyes ke-
retek között vehettük át a Béke Lángot. A 
továbbadás aztán már a mi szervezésünk 
volt. Örvendetes volt számomra, hogy a 
krisztusi szeretet és béke szimbóluma több 
száz családhoz jutott el. A gyertyával gyer-
tyát gyújtva továbbított Békeláng azt is jel-
képezi, hogy akárcsak a Lángot, a békét is 
embertől emberig kell továbbítani. Itt je-
gyezném meg, hogy természetesen a har-
madik adventi gyertyagyújtás erről a bé-
kelángról történt minden templomban és 
a városi koszorún is.

Erősödő civil háló

Tanácsnoki munkám másik feladata a civil 
szervezetekkel történő kapcsolattartás. Az 
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Krónikás jelentés a "végekről"
az úr 2014. esztendejében, annak január 23. napján a "duna-limes" 
bal partján, az eddig előterjedt görögkatolikusok istenszerető 
népe, - dunakeszi - ó temető  Megszentelt szegletében
urunk nagyobb dicsőségére és gyarló lelkünk üdvözítésének 
előmozdítására méltó istenháza építésébe fogván, - elérkezett 
fenti napon a toronysisak Helyére eMelésének Magasztos és 
szimbolikus pillanatához.

adventi vásárhoz már szorosan hozzá tar-
tozik a Dunakeszi a Mi Városunk program 
keretében második alkalommal meghir-
detett Adománydoboz akció, mely rendkí-
vül sikeresnek mondható. Az akció kere-
tében sok száz adománydoboz érkezett és 
ez által sok száz rászoruló egyedülállónak 
és családnak okoztunk örömet karácsony 
idején. 

Ezúton is köszönöm minden adakozó-
nak, résztvevőnek, és a bekapcsolódó ci-
vil szervezeteknek, egyházaknak az Ado-
mánydoboz akcióban való részvételt. Kü-
lön kiemelném és köszönöm a Humán 
Szolgáltató Központ (HSZK) munkatár-
sainak, akik aktívan és lelkesen működtek 
közre az adományok továbbításában a rá-
szorulók felé.  

Az idei évben szeretnénk bővíteni ezt a 
programot. A HSZK munkatársaival tör-
tént megbeszélést követően hasonló akciót 
tervezünk a tanévkezdésre, amelyben isko-
lai évkezdési csomagokat állítanánk össze, 
mivel erre is nagy szükség van. A részle-
tekről természetesen időben küldünk tájé-
koztatást.

Ha már a Dunakeszi Feszttel kapcsolat-
ban megemlítettem az egyházak jelenlétét, 
akkor azt sem szabad kifelejtenem, hogy 
egyre több civil szervezet, egyesület jelenik 
meg a 3 napos rendezvényen, a Gyerekna-
pon és a város más eseményein, ahol be-
vonják a látgatókat, ezzel egy interaktívabb 
formában tudnak bemutatkozni az érdek-
lődők számára. Azért is fontos ez, mivel 
egy erős civil háló hozzásegít minket ah-
hoz, hogy igazi közösséggé formálódjunk, 
érezzük, hogy számíthatunk egymásra, il-
letve városunk szervezeteire.

A 2013. év eseményeinek sorában újsze-
rű formában jelent meg a Szent Mihály 
napi Búcsú, amelyet Szent Mihály-napok 
címmel hirdettünk meg. A szervezők nem 
titkolt célja volt, hogy egyrészt Dunakeszi 
Városa és az egyház, jelen esetben a Szent 
Mihály-templom szoros együttműködé-
sét erősítsük, másrészt visszanyúljunk a 
hagyományokhoz. Fontos szempont volt, 
hogy az egyházi rész és a vásár ne külö-
nüljön el. A jelenlévők tapasztalhatták, 
hogy a Búcsú nem csak vasárnapra korlá-
tozódott, hanem már szombaton is színes 
programok várták a kilátogatókat. Remé-
nyeim szerint a következő búcsúk prog-
ramjai, árusainak száma tovább fog bő-
vülni. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni polgármester úrnak, hogy 
munkámat, kezdeményezéseimet támo-
gatja, továbbá a tanácsadó testület tagja-
inak, Kelényi Ferencnek, Bisztrai Tibor-
nak, Izsáki Gábornak és Bottyán Tibornak, 
hogy segítik mindazt a munkát, amiről rö-
viden beszámoltam Önöknek.

Szabó József
társadalmi kapcsolatokért 

felelős és egyházügyi tanácsnok

Boldog arcú hívek sokasága, köztük örö-
münkben osztozó más szertartású ke-

resztény hittestvéreinkkel és legelsőbben is 
Bubrik Miklós parókus Urunkkal, igyeke-
zett ezt a napot, a csípős, kissé hideg téli 
idő kedélytelenségét feledtetve, a szent 
építkezés ünnepévé varázsolni.

Teljes sikerrel! Állnak már templomunk 
falai; és a szép örménybazilika stílusú is-
tenháza fölött ott magasodik már a szépen 
illeszkedő, befejezettséget ígérő és nyugal-
mat árasztó Torony.

Meglett!

*

És a szimbólum?!
Nos, bizony! Mi másnak is lehetne szim-
bóluma a Torony, mint az Emelkedésnek! 
Az örök ember örök vágyának: lelkünk fel-
emelésének szimbóluma.

Sursum corda!
Horími szerdca!
Emeljük fel szívünket!

*

Dübörög körülöttünk a világ, és mi - rak-
va gyarlóságokkal, hiábavalóságok utá-
ni vágyakozásokkal -  szívesen átvesszük 
annak végzetes hullámhosszát és ritmusát. 
De,  ha mi nem is tudjuk, a Lélek tudja, mi-
ben van a mi igazi dolgunk. Keresni, foly-
ton keresni az egyedül igaz utat! És ha fi-
gyelünk (és tűnődnénk! ) meg is kapjuk a 
jelet, hogy merre vezet az út felfelé! A To-
rony felé! Ki a káoszból! Hogy hol találjuk 
meg az igazi értelmét ennek az egész föl-

di valóságnak. Felmutatni, hogy mennyire 
voltunk méltók a Teremtő nagy ajándéká-
ra. Legalább annyit: megpróbálni megmu-
tatni, mik is tudtunk volna mi lenni iga-
zán! Ha tudtuk volna mire is odaadni ezt 
az egész nehéz, szép, rettenetes, vagy ál-
dott életünket!

Ahogy megigazult nagy költőnk tudta 
mondani nagy bajában:

"...mert szörnyűséges, lehetetlen
Hogy senkié, vagy emberé
Az Élet, az Élet, ..."

Kisida Elek
emeritus sebész

Dunakeszi, 2014. január 27.
Fotó: KesziPress
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Önzetlenül adni…
két különleges zongoraHangVerseny színHelye 
lesz márciusban a farkas ferenc művészeti is-
kola valamint a voke józsef attila művelődési 
központ. amiért különleges a két program, az 
egy szóban összefoglalható: mindkettő zongo-
raavató hangverseny lesz. s akinek a személye 
közös a két eseMényben, kállay gyula, a Váro-
sunkban élő 89 éves polgár személye. 

– A szüleim Dunakeszin éltek, 
én is itt születtem. Alagon lak-
tunk s én 17 évesen zsoké vol-
tam egy ideig, de jobban érde-
kelt a mechanika, így műsze-
rész inas lettem.

A szüleimnek volt Budapes-
ten, a Mátyás téren egy kávé-
háza nagy belső termekkel, ott 
gyakorolt az akkori száz tagú 
cigányzenekar. Sokat hallgat-
tam őket, itt szerettem meg a 
zenét egy életre. Dunakeszi ak-
kor egy kellemes nagy falu volt. 
Gyerekként barátaimmal lejár-
tunk a Dunára fürödni, s ahol 
most élek, ott akkoriban nagy 
eperfák voltak, amiket gyakran 
megmásztunk az érett gyümöl-
csért. Szép emlékeim vannak a 
településről. Feleségemet itt is-
mertem meg, dunakeszi lány 
volt és 1948-ban összeházasod-
tunk. Én akkor már a főváros-
ban dolgoztam, mint műsze-
rész. S mivel nagyon elfoglalt a 
munkám, Pestre költöztünk.           

Elég nyomorult világ volt a 
Rákosi rendszerben. Amikor 
lehetőség nyílt rá, hogy ki le-
hetett váltani az ipart, belevág-
tam. Mindig vágytam az önál-
ló érvényesülésre, de hamar ki-
derült, hogy ez csak egy látszat. 
Mai szóval élve a magánvállal-
kozókat az adókkal és egyéb 
adminisztratív terhekkel ha-
mar lehetetlen helyzetbe hoz-
ták… 

Elérkezett 1956 októbere, a 
forradalom. A Kállay család el-
döntötte, hogy elhagyják az or-
szágot. Novemberben hat éves 
Anna lányukkal és másfél éves 
Gyula fiúkkal nekivágtak a nyi-
tott határnak. Bécsben egy tá-
borba irányították őket, majd 
onnan továbbindultak s hajó-
val átkelve az óceánon Kana-
dában Halifax kikötőben száll-
tak partra, majd onnan tovább-
mentek Quebecbe. Itt kezdődött 
el új életük…

Több mint fél évszázadot él-
tek Kanadában. Később Toron-

tóba költöztek, itt született meg 
harmadik gyermekük, Viktor. 
Nyugdíjazásáig a műszerész 
szakmájában dolgozott. Felesé-
ge a gyermekeket nevelte, Vik-
tor gépészmérnök lett, a lánya 
férjhez ment egy bankszakem-
berhez.     A zenéhez Gyula fiúk 
maradt hűséges, már kiskorá-
ban vonzotta a muzsika, hat 
évesen kezdett orgonán tanul-
ni, majd felnőttként a zenetaní-
tást választotta, majd megszü-
letett az elhatározás: saját ze-
neiskolát alapít. Az intézmény-
ben jelenleg négyszáz növendék 
tanul tizenhárom tanártól kü-
lönböző hangszereken. Az egyik 
lánytanítványa később a felesé-
ge lett…

– Az eltelt 55 év alatt több-
ször jártunk itthon. A baráta-
ink megmaradtak, volt kikhez 
hazajárni. A gyerekeink csa-
ládot, biztos egzisztenciát te-
remtettek, négy lány és egy fiú 
unokánk született, ők már tős-
gyökeres kanadaiak, mi pedig 
úgy döntöttünk, hogy haza-
jövünk, hiszen magyarok va-
gyunk. Három éve költöztünk 
vissza. Nagy szomorúságomra 
feleségem 65 év házasság után 
a múlt évben eltávozott…

Még régről ismertem Dr. 
Domoszlai Erzsikét, a művésze-
ti iskola zongoratanárnőjét, aki 
már eddig is több tehetséges 
növendéket indított el a művé-
szi pályán. Megtudtam, hogy a 
zeneiskolában és a művelődési 
központban régi, elavult zon-
gorákon gyakorolnak és kon-
certeznek. Elhatároztam, hogy 
segítek ezen a helyzeten, segí-
tek szeretett városomnak az-
zal, hogy vásárolok egy zon-
gorát a zeneiskolának. Felke-
restük a Liszt Ferenc Zongo-
raszalont, közben megtudtam, 
hogy a múlt évben a zeneisko-
lásoknak Nyíregyházán meg-
rendezett országos zongora-
versenyen Erzsike két növen-
déke (Ungár Cecília és Bárdos 

Csenge, a szerk.) korcsoportjá-
ban első lett és többek között a 
szalontól 50 százalékos vásár-
lási kedvezményt nyertek. Ek-
kor eldöntöttem, hogy a zeneis-
kola mellett a művelődési köz-
pontnak is vásárolok egyet…

Ennyi a történet. A két 
Feurich márkájú zongora már 
az intézményekben van és a be-
vezetőben említett zongoraava-
tó koncerteken a nagyközönség 
is meghallhatja, hogyan szólal-
nak meg a hangszerek. De idéz-
zük még Kállay Gyulát:

– Nem tudom, ki örül job-
ban, az intézmények vezetői és 
munkatársai, vagy én. De azt 
hiszem, mindannyian örülünk. 
Eszembe jutott, hogy amikor 
kisgyerek voltam, álmodni sem 
mertem, hogy egyszer olyan 
helyzetbe kerülök, hogy adha-
tok valamit a városnak. Olyan 
országban éltem fél évszáza-
don át, ahol megtanultam ön-
zetlenül adni. És én nem tudok, 
nem is akarok megváltozni…  

Katona M. István
A szerző felvétele

DIÓSSI CSABA polgármester: 
Köszönet a nagylelkű felajánlásért
- Manapság, amikor olyan világot élünk, amelyben mindenkit le-
kötnek a saját feladatai – család, munkahely – óriási dolog, ha va-
laki közösségi munkával vagy anyagi támogatással segíti környe-
zetét.
Baj esetén, mint például a 2013-as árvíz, gyakran fognak össze az 
emberek, de szerencsére elmondhatjuk, hogy városunkban egy-
re több példa van arra, hogy egy-egy jó ügy mentén megmutat-
kozik a közösség ereje. A teljesség igénye nélkül ilyen volt például 
a Bárdos Lajos Általános Iskola udvarának kifestése, ahol a szülők 
és az önkormányzat összefogott vagy az Adománydoboz Akció, 
amely során több száz ajándékcsomag gyűlt össze a rászorulók 
számára. Volt olyan lakótársunk, aki hagyatékát – több mint 70 
millió forintot – a majdan épülő városi uszoda építésére hagyta.

Kállay Gyula személyében ismét egy nagylelkű felajánlás érkezett 
a város felé. Hosszú, sikeres külföldi munkája után hazatért, és 
megkereste annak módját, hogyan tudna annak a közösségnek 
segíteni, amelynek most már ismét tagja lett. A sport és a kul-
túra olyan területek, ahol mindig találni egy tehetséges fiatalt, 
egy sikeres csoportot, egyesületet, intézményt, akiket érdemes 
támogatni. Kállay Gyula példaértékű hozzáállását igazán nagyra 
becsüljük, mindkét hangversenyzongora igazán jó helyre került. 
Bár személyes találkozásunkkor már alkalmam volt neki kifejezni 
köszönetünket, ezúton is szeretném megköszönni nagylelkű fel-
ajánlását az egész város nevében, és remélem, hogy sokakat ör-
vendeztetnek meg a hangversenyek, előadások.
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"Hiszek a személyes példamutatásban…"

– Vác mellett egy kis faluban, 
Kosdon születtem 1953-ban. Szép 
kis falu a Naszály alatt, ott jártam 
általános iskolába, a középiskolát 
Vácon, a Géza király téri gimnázi-
umban és szakközépiskolában vé-
geztem el. Nagyon szerettem a spor-
tot, fociztam, atletizáltam, az orszá-
gos diákolimpián 4X1500 méteres 
váltóban bronzérmesek lettünk. De 
a legjobban kosárlabdázni szeret-
tem…

Szegeden a József Attila Tudo-
mányegyetemen szereztem taná-
ri képesítést matemetika-fizika sza-
kon Pest megyei ösztöndíjasként, 
mint fizikai munkás szülők gyer-
meke. Édesapám az érettségim után 
meghalt, édesanyám intézte a ta-
nulmányi ügyeimet, örökké hálás 
vagyok neki azért, hogy vállalta a 
taníttatásomat…   

A feleségem – akivel már közép-
iskolás korunktól együtt jártunk, 
igazi diákszerelem volt – itt tanított 
az akkor még 1. számú általános is-
kolában, és az egyik kolléganőjének 
a férje, Novák István, a 3. számú ál-
talános iskola és gimnázium igaz-
gatója hívott, jöjjek ide tanítani. A 
mostani Bárdos iskolában kezdtem 
1976-ban. Tíz évvel később elmen-
tem a fővárosba, az akkor létesült 
Babits Mihály Gimnáziumba, ahol 
tapasztalatokat szereztem a nyolc 
osztályos gimnázium működéséről. 
És amikor Kárpáti Zoltán igazgató-
helyettes – akivel mindmáig nem 
csupán kollégák, de jó barátok is va-
gyunk – megkeresett, hogy a Rad-
nótiban is elindul a nyolc osztályos 
változat. Azonnal visszajöttem… 

Huszonkét évvel ezelőtt kap-
tam először igazgatói megbízást. A 
folyamatos színvonal növekedés-
ben természetesen elválaszthatat-
lan szerepe van a nagyszerű taná-
ri karnak. Kiváló pedagógusokkal 
dolgozhatok együtt, köztük olya-
nokkal, akik itteni középiskolásként 
választottak tanári hivatást. Talán a 
múlt évi ötven éves évfordulós ün-
nepség emelkedett hangulata is bi-
zonyította, hogy mennyire erős tud 
lenni a kötődés a gimnáziumhoz. S 
úgy tapasztalom, a város is büszke 
iskolánkra…        

 A hivatásomon keresztül is na-
gyon megszerettem a települést, itt 
vannak a barátaim, itt élnek a ta-
nítványaim. Az életemben mindaz, 
ami nagyon fontos ide köt. A felesé-
gem a Fazekas iskolából ment nyug-
díjba, itt nőtt fel a két fiam, az idő-
sebbik a Könnyűipari Műszaki Fő-
iskolán tanul, a fiatalabb nappali ta-
gozaton Köztársasági ösztöndíjjal 
végzett, s jelenleg precíziós nyom-
dai szoftverekkel foglalkozik.

 Nagy kihívás ilyen jó intézményt 
vezetni. Hiszek a személyes példa-
mutatásban, érezniük kell a tanít-
ványaimnak, hogy nekem is fon-
tosak a sikereik. Örömmel mond-
hatom, hogy minden csoportom 
eredményes volt. Az utolsó három, 
emelt szintű tanulói közösségem di-
ákjai kitűnően érettségiztek, felső-
fokú diplomát szereztek. Ennél na-
gyobb pedagógiai sikert aligha tu-
dok elképzelni… 

Elmondta: Varga Tibor
Lejegyezte: Katona M. István

A szerző felvétele

Városunk Jeles tanintézMénye, a 
dunakeszi radnóti miklós gimná-
ziuM a legfrissebb országos rang-
sorban a harmincadik helyen áll. 
hat hellyel lépett előre az egy 
évvel ezelőttihez képest, de arra 
is büszke Varga tibor igazgató, 
Hogy a Vidéki giMnáziuMok sorá-
ban a tizenötödikek, pest Megyé-
ben a másodikak a rangsorban. 
ennyit a számokról. az igazgató, 
aki Huszonkét éVe Vezeti az intéz-
Ményt, ugyanolyan odaadással 
telJesíti HiVatása írott és íratlan 
kötelezettségeit, Mint tette Meg-

bízatása kezdetén.

A szeretet formáló erejével a katedrán

A köztiszteletben álló matematika szakos tanárnő életének első évtizedei a 
változatos Dunántúl színterein teltek: Kaposváron született, a Balaton kö-
zeli Ádándon járta ki az elemi iskola osztályait, majd Siófokon érettségi-
zett. Felsőfokú tanulmányait a fővárosban végezte: először az élelmiszer-
ipari főiskolán, majd a műegyetemen szerzett diplomát. 1973-ban házaso-
dott és ugyanezen évben műszaki tanárként az ajkai Bródy Imre Gimná-
zium– és  Ipari Szakközépiskolában tanított.  1974-ben, első gyermekének 
születése után, családjával, Dunakeszire költözött. Hamvas Béla szerint a 
Pannon világ sorseszménye a rend. A pályakezdő tanár ezt a szülőföldjét 
jellemző rendszeretetet, a rend kultuszát és a családjában elsajátított lelki-
erkölcsi értékeket hozta magával új lakóhelyére. Dunakeszin 1976-tól két 
és fél évig dolgozott az akkori 3. számú Általános Iskola és Gimnázium-
ban. 1978-ban, már újabb diplomát magának tudva, a lakótelepi - 1984 óta 
a  Kőrösi Csoma Sándor nevét viselő –iskola tantestületének egyik alapító 
tagja és azóta is az iskolai közösség  meghatározó személyisége.

Férjével három gyermeket neveltek fel: Andreát (1973), Edinát (1980) 
és Balázst (1982). Mindhárman megtalálták hivatásukat. Csákó Józsefné 
munkáját mindig a tanítványai iránt érzett szeretet, empátia jellemezte, 
hangsúlyozottan fontosnak tartja a nevelést. Szándéka az értéket alkot-
ni akaró egyéniségek nevelése. 40 éves pályafutása alatt gyerekek szá-
zai kaptak tőle életútjukhoz örök érvényű útravalót, példát tudásvágy-
ból, tisztességből. Lelkiismeretes, pontos munkastílusa tanártársai szá-
mára is mértékadó. Nevelő munkája mellett az iskolai élet minden más 
területén is maradandót alkotott. Nem volt és nincs olyan jelentős isko-
lai esemény, amelyben ne vállalt volna meghatározó szerepet. Ízig-vérig 
közösségépítő ember. Az ő odaadó tevékenységének is köszönhető, hogy 
az 1978-ban újonnan átadott, friss festékszagot árasztó panel iskolaépü-
letből „alma mater” lett, olyan közösségi tér, amelyet valóban második 
otthonuknak érezhettek a benne tanulók, dolgozók. A tanárnő eredmé-
nyes nevelő-oktató munkájáért 1990-ben Miniszteri Dicséretben része-
sült, településünk önkormányzata 1998-ban „Dunakeszi Városért” ki-
tüntetés ezüst fokozatával, 1999-ben főtanácsosi cím adományozásával 
ismerte el a városért, az ifjúságért végzett kiemelkedő teljesítményét. A 
katedrán, a kis és nagy közösségekben végzett munkájához családja és a 
Teremtő ad neki erőt. 

Kollár Albin
Fotó: Hohner Miklós

csákó józsefné 
négy éVtizede 
városunk lakó-
ja, civil életünk 
fontos szereplő-
je. önzetlensége, 
szerénysége 
Mindig táVol 
tartotta a nagy 
nyilVánosság 
fényétől. a köz-
tudat elsősor-
ban pedagógiai 
Munkásságának 
eredMényeit 
tartja számon.
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Képsor tárlat

Nőnapon indul az V. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny

triptichonná bővült gáspár iMre karikaturistának, 
a dunart képzőművészeti egyesület tagjának képsor 
című könyvsorozata. az első kötetben ötven híres 
operakomponista portrérajza található a zeneszer-
zők rövid bemutatásával. ezt követte a negyven híres 
magyar írót és költőt bemutató könyve s mostanra a 
harmadik, mely negyven híres magyar festőművész-
ről készült, melyet szintén könyv formátumban is 
közreadott. 

immár az v. dunakanyar 
hangja tehetségkutató ének-
Verseny indul március 8-án a 
dunakeszi józsef attila mű-
velődési központban, Melyet 
idén is táMogat dunakeszi 
Város önkorMányzata és a 
dunakeszi programiroda is. 

Utóbbiakat a január 25-én 
a VOKE József Attila Mű-

velődési Központban megnyílt 
kiállításán a közönség is meg-
ismerhette. A Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából, valamint 
Munkácsy Mihály születésé-
nek 170. évfordulója tisztele-
tére rendezett tárlaton Ceglé-
di Gabriella művelődésszerve-
ző köszöntötte a megjelenteket, 
majd Koncz István Frigyes han-
gulatos gitárjátéka után Bálint 
Szabolcs előadóművész idéz-
te fel a világhírű magyar festő-
művész életútját. 

Megnyitójában Csoma Atti-
la, a művelődési központ igaz-
gatója ismertette Gáspár Imre 
életútját, akinek karikatúrái 
az elmúlt évtizedekben szá-
mos napi- és hetilapokban je-
lentek meg. Emellett mintegy 
30 könyvet is illusztrált rajza-
ival, s nevéhez fűződik a mind-
máig legnagyobb vállalkozás, 
Winkler Gábor Barangolás az 
operák világában című négy 
vaskos kötetében látható 126 
zeneszerző portréjának meg-
rajzolása. 

A tárlaton látható volt  

Régiónk határain túl is ismert 
tehetségkutató versenysoro-

zat egyik legnagyobb felfedezett-
je a városunkban élő Kováts Vera, 
aki az X-Factorban nyújtott 
teljesítménye alapján 
országszerte sok-sok 
ezer rajongót szerzett 
magának. 

A minap tartott saj-
tótájékoztatón a ren-
dezvény ötletgazdája 
és főszervezője, Wernke 
Ádám köszönetét és örömét 
fejezte ki, hogy Dunakeszi ezút-
tal is befogadta a fiatalok körében 
nagy népszerűségnek örvendő te-
hetségkutató énekversenyt.

Az idei rendezvény fővédnö-
ke Tuzson Bence területi fejlesz-
tési biztos, aki a sajtótájékozta-
tón kiemelte, hogy a Dunaka-
nyar Hangja rendezvénysorozat 
jó példája az összefogásnak, hi-
szen a versenyre az ország min-
den pontjáról, sőt határon túl-
ról is érkeznek versenyzők a csa-
ládjukkal, barátaikkal együtt. A 

résztvevők számára ez a verseny 
akár egy előadói karrier kezde-
tét is jelentheti, a közönség szá-
mára pedig kiváló szórakozást, 
kellemes kikapcsolódást nyújt 
a rohanó hétköznapok között. 
Tuzson Bence örömét fejezte ki, 
hogy az ilyen rendezvényeknek 
köszönhetően még szorosabbá 
fűződik az itt élők közötti kap-
csolat és még színesebbé válik a 
közösségi kulturális élet. Mint 

mondta: akkor épül a 
magyar társadalom és 

Dunakeszi közössé-
ge is, ha ezek a kis 
közösségek egyre 
erősebbek.

A verseny szak-
mai nívóját jól jelzi, 

hogy az ötfős zsűriben 
olyan kiválóságok vál-

laltak szerepet, mint Farkas Pál 
karmester, a Dunakeszi Zeneis-
kola igazgatója, Kullai Timi, éne-
kes, a Megasztár egyik felfede-
zettje, Toldi Tamás, művészeti dí-
jas énekes, dalszövegíró, Karacs 
Miklós, énekes, zenész, a Csomó-
pont Tehetséggondozó Program 
vezetője, valamint a zsűri elnöke 
Patkó Béla Kiki énekes, előadó-
művész, az Első Emelet zenekar 
frontembere. 

Kiki elmondta, hogy azért állt 
újra a Dunakanyar Hangja ver-

seny mellé, mert tavaly is nagyon 
jól érezte magát ebben a csapat-
ban; lelkileg is nagyon sokat adott 
neki ez a valóban tiszta, barátsá-
gos verseny, jó volt látni igazi te-
hetségeket, akik a jövő énekesei 
lehetnek. A zsűri többi tagja is el-
ismerően nyilatkozott az elmúlt 
négy verseny színvonaláról, és re-
ményét fejezte ki, hogy az ötödik, 
„a kis jubileumi” is magas színvo-
nalú lesz, és több tehetséget is kö-
szönthetnek majd a Dunakanyar 
Hangja Tehetségkutató Énekver-
seny színpadán. 

A sajtótájékoztató végén a ren-
dezvény másik főszervezője, 
Loksa Levente elmondta, hogy 
a versenyre bárki jelentkezhet, 

nincs korhatár, bármilyen dal-
lal lehet indulni, ugyanis műfa-
ji megkötés sincs, sőt saját dallal 
is lehet nevezni. A válogatás már-
cius 8-án lesz a dunakeszi műve-
lődési központban, délután kettő 
órától, de a regisztráció miatt ér-
demes már 1-2 órával előbb meg-
érkezni. 

Aki szeretne jelentkezni az ének-
versenyre, az bővebb informáci-
ót a www.dunakanyarhangja.hu 
oldalon, vagy a facebook.com/
dunakanyarhangja oldalon talál. 

Vajon ki lesz 2014 Dunakanyar 
Hangja??? 

Fotó: Molnár Tamás 
fotoemlekek.hu

Dr. Halász Géza karikaturis-
ta, vendég kiállító két műve is, 
Munkácsy Mihály Honfogla-
lás és az Ásító inas című fest-
ményeinek sajátos újragondo-
lása.

(A Képsor mindhárom kö-
tete megtekinthető interneten, 
a http://issuu.com/arcok olda-
lon. A szerk.)

Katona M. István
A szerző felvétele
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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. máRCiuSi pRoGRAmJA
VOKE József Attila Művelődési Központ

Március 3. hétfő 18 óra
Találkozások világjáró művészekkel:

Szenthelyi Miklós 
(Kossuth-díjas hegedűművész)

Szenthelyi Judit
(A Magyar Köztársaság lovagkeresztjével

kitüntetett zongoraművésze)
Faludi Judit

(Liszt-díjas gordonkaművész)
A belépés díjtalan.

Március 5. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Dr. Kertész Péter állatorvos előadása

Március 6. csütörtök 10-14 óra
Bombardier Véradás

Március 7. péntek 18 óra
Vertel Andrea keramikus kiállítása 

a Nőnap alkalmából

Március 8. szombat 14 óra
A Dunakanyar Hangja Tehetségkutató 

Énekverseny selejtezője

Március 12. szerda
A Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:

A program: Szalkszentmárton, Dunavecse, 
Apostag, Kiskőrös, Soltvadkert, 

Petőfi nyomában.
B program: Séta a Budai Várban, 

Sziklakórház, Hadtörténeti Múzeum.

Március 12. szerda 18 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola 

Gálaműsora

Március 13. csütörtök 19 óra
Bödőcs Tibor önálló estje

Belépő: 2.300.-Ft

Március 15. szombat 18 óra
A Dunakanyar Hangja Tehetségkutató 

Énekverseny elődöntője

Március 19. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Megemlékezés 1848. március 15-ről.
Koszorúzás a Bárdos Lajos Ált. Iskolánál 

a 48’-as emlékműnél.

Március 20. csütörtök 10-17 óra
Városi Véradás

Március 22. szombat 15 óra
Uray György Színház:

Hoppláda (Gyermekelőadás)
Belépő: 1.000.-Ft

Március 22. szombat 18 óra
A Dunakanyar Hangja Tehetségkutató 

Énekverseny döntője

Március 26.
A Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Bp. Zeneakadémia, Vigadó megtekintése

Március 27. csütörtök 11 óra
Filharmónia Ifjúsági Hangversenybérlet:

Duna Szimfonikus Zenekar

Március 29. szombat 19 óra
„Tavaszi zsongás”

Népszerű klasszikus dallamok a Váci 
Szimfonikus Zenekar előadásában.

Belépő: 1.500.-Ft
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A Valentin nap eredete 
meglehetősen homályos. 
Egyes források legalább 

három Szent Valentint emlí-
tenek, akik a III. századi ke-
resztényüldözések idején hal-
tak mártírhalált. Más törté-
netek két Valentinről beszél-
nek. Egyikük római pap volt, 
akit II. Claudius császár bör-
tönöztetett be, mivel az ural-
kodó akaratának ellenszegül-
ve fiatal párokat adott össze. 
Fogsága alatt Valentin barát-
ságot kötött a börtönőr lányá-
val, akinek kivégzése napján a 
szent üzenetet hagyott "a te Va-
lentinod" aláírással. Egy másik 
történet szerint Valentin Terni 
püspöke volt, aki szintén vérta-
núként fejezte be életét Rómá-
ban. Az is elképzelhető, hogy 
ugyanazon személyre vonat-
kozott e két történet, melyek az 
idők folyamán összeolvadtak s 
Valentin a fiatal párok védő-
szentjévé vált.

Valentin napja szorosan ösz-
szefonódott egy ókori római 
ünneppel, a Lupercaliával, 
amelyet Lupercus, a pászto-
rok istene, illetve a városala-
pító Romulus és Remus tisz-
teletére tartottak meg febru-
ár 15-én. E szertartás során 
Lupercus papjai kecskéket és 
kutyákat áldoztak fel, majd az 
állatok bőrébe öltözve kecske-
bőrből készült szíjjal, februa-
val csapkodták meg a körülöt-
tük álló fiatal asszonyokat, lá-
nyokat. Úgy tartották, hogy e 
rituálé biztosítja a termékeny-
séget, s megkönnyíti a gyer-
mekszülést. Az ünnep előest-
éjén a papok a város ifjainak 
neveit egy nagy vázában gyűj-
tötték össze, ahonnan a fiúk ta-
lálomra húztak, s az így kiala-
kult párok a vígasság idejére, 
sőt, gyakran egész évre együtt 

maradtak. Innen eredeztethe-
tőek a Valentin nap romanti-
kus vonatkozásai. Az V. szá-
zadban I. Gelasius pápa febru-
ár 15-ről 14-re tette át az ünne-
pet, s elrendelte, hogy e napon 
a keresztény szentre emlékez-
zenek az emberek, ettől remél-
ve, hogy a Lupercalia megtisz-
tul a pogány elemektől.

A Valentin nap megülése kü-
lönösen angol és francia földön 
örvendett nagy népszerűség-
nek. A szívekkel, galambokkal, 
Cupido figurákkal díszített ké-
peslapok küldése Angliában 
hosszú ideje hagyomány volt, 
de tömeges gyártásuk az ame-
rikai Esther Howland nevé-
hez fűződik. A XX. században 
a kézzel írt köszöntések kiegé-
szültek ajándékok, így elsősor-
ban virágcsokrok és szív alakú 
dobozba zárt édességek vásár-
lásával. Nemritkán lánykérésre 
is sor került Valentin napján a 
lányok legnagyobb örömére.

A Bálint nap Magyarorszá-
gon szintén hosszú hagyo-
mányra tekint vissza. A római 
vértanú legendáját nálunk is 
ismerték, amely egy németor-
szági püspök alakja köré szö-
vődött. Segítségéért a nyava-
lyatörősök és lelki betegek fo-
hászkodtak, akik közül so-
kan hordtak a nyakukban 
„bálintkeresztet”, amely a be-
tegség elriasztására szolgált. A 
Bálint naphoz fűződő népi jós-
lat szerint a hideg, száraz idő 
e napon kedvezően hat a ter-
mésre.

A Valentin nap tehát a szere-
lem, szeretet ünnepe, s ez alka-
lomból a hozzánk közel állók 
megérdemelnek tőlünk apró fi-
gyelmességeket, akár csak egy 
kedves szót. S aztán az év többi 
napján is tartsuk meg e jó szo-
kásunkat…!

A Valentin nap története 
- röviden

Báli pillanatképek

Valentin Vagy Más néVen bálint nap közeledtéVel az 
üzletek polcait elözönlik a tűzpiros szívek, mütyür-
kék, aJándéktárgyak, aMikkel MeglepHetJük szeret-
teinket február 14-én. ugyanakkor keVesen tudJák, 
Honnan is szárMazik ez az ünnep, aMelyet Mi, Magya-
rok csak 1990 óta tartunk hivatalosan.

JaVában tart a báli idény, Városunkban is sorra rende-
zik a táncos, zenés mulatságokat. legutóbb pl. duna-
keszi két oktatási intézMényében, a fazekas MiHály ál-
talános iskolában és a radnóti miklós gimnáziumban 
perdültek táncra a bálozók, akik jelenlétükkel emel-
ték a jótékonysági rendezvény fényét. a jó hangulatú 
társasági események bevételeit az iskolák az oktató-
nevelő munkájuk tárgyai eszközeinek bővítésére, kör-
nyezetük felújítására fordítják. 



23Dunakeszi Polgár

MEGHÍVÓ 
A Dunakeszi Német Nemzetiségi  Önkormányzat (DNNÖ)  

és a 
Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (DBNÖ)

tisztelettel és szeretettel meghívja  Önt, 
kedves családját és barátait a 

német és bolgár nemzetiségi táncokat bemutató

farsangi estjére 
Helyszín: Fazekas Mihály Általános Iskola aulájában

(Dunakeszi, Radnóti Miklós út 29. )

 Időpont: 2014. február 22. (szombat) 16.00 óra 
A belépés díjtalan

Köszöntőt mond:
Dr. Mervald Anna, a DNNÖ elnöke 

Kirov  Gábor, a DBNÖ  elnöke
A műsorban fellépnek: 

• Grossturwaller Tanzer Német Nemzetiségi Táncegyüttes  
• Grossturwaller Tanzhaus Kapelle 

Német Nemzetiségi Zenekar (Törökbálintról) 
• Jantra Bolgár Nemzetiségi Táncegyüttes (Budapestről) 
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OVERDOSE 
elbúcsúzott Alagtól

Fedezőménként folytatja a csodaló
fedezőménként folytatja a bábolnai nemzeti ménesben overdose. a kilenc-
éves magyar versenyló február 4-én költözött át az alagi tréningköz-
pontból dióspusztára. a csodaló három évesen járt a csúcson, a világon 
a verhetetlenek mezőnyében a 11. helyet foglalta el, míg hazánkban a kin-
csem és imperiál után a harmadik legeredményesebb ló. a szakemberek a 
száMok és a tények tükrében állítJák, Hogy Ha sérülése neM köVetkezik 
be, a világ legjobbja lehetett volna. a jövőben fedezőménként juthat fel a 
csúcsra, hiszen az egy éves szerződés időtartama alatt overdose 40 lovat 
fedezhet, aminek díja alkalmanként 3500 euró lesz. 

A Kincsem Park által szervezett 
búcsúztatáson Overdose tulaj-
donosa, Mikóczy Zoltán, vala-
mint Budai Gyula, a bábolnai 

ménesbirtokot január elsejétől vagyonke-
zelő Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 
parlamenti államtitkára mellett ott volt a 
város polgármestere, Dióssi Csaba, Erdész 
Zoltán alpolgármester és Tuzson Bence te-
rületi fejlesztési biztos is. Számos szakem-
ber és civil rajongó – köztük Farkasházy 
Tivadar, az Overdose-ról írt könyv szerző-
je, Száraz György, a Magyar Lovaregylet el-
nöke - jött el Alagra, hogy a napfényben és 
az európai hírű alagi homokban fürdőző 
csodalótól elbúcsúzzon, elkészítse az örök 
emlékül szolgáló értékes fotót a galopp-
sport megmentőjeként kedvelt ménről. 

– Ezekben a pillanatokban hogyan gon-
dol az elmúlt évekre, melyekben voltak 
gyönyörű sikerek és szívszorítóan fájdal-
mas időszakok? – kérdeztük Mikóczy Zol-
tántól. 

– Már egy ideje letisztultak bennem a 
gondolatok és az érzelmek, mert elfogad-
tam, hogy Overdose fedezőmén lesz. Ko-
rábban keveregtek bennem az érzések, 
amikor ki kellett mondani, hogy nem eről-
tetjük tovább a versenyeztetését, jöhet a fe-
dezőmén időszaka. Úgy terveztük, hogy 
Németországban kezdi el ezt a reménytel-
jes időszakát, már meg volt a megállapo-
dás, ám az utolsó pillanatban mégsem szü-
letett meg a szerződés, mert a lovat meg 
akarták venni. Én pedig nem akartam el-
adni. Így jött az a gondolat, hogy legalább 
erre az egy évre hazahozzuk a Nemzeti 
Ménesbe. 

– Hány alkalommal kell eleget tenni 
„férfiúi kötelességének”?

– Az első évben negyven kancát fedez-
het, mert vigyázunk rá, hogy ne legyen túl-
terhelve. A fokozatosságot betartva építjük 
fel fedezőmén karrierjét.

– A korabeli hírek szerint világsiker-
ének időszakában volt, aki egymilliárd 
forintot is ajánlott érte. A későbbi nehéz 
pillanatokban gondolt arra, hogy talán 
mégis el kellett volna adni?

– Hát… – sóhajt egy nagyot. - Amikor 
úgy éreztem, hogy el kellett volna adni, utá-
na mindig szembesültem az emberek szere-
tetteljes rajongásával, ami azt mondatja ve-
lem, így jó, ahogy alakultak a dolgok. Ezt a 
sztorit, ezt a fantasztikus történetet pénzen 
megvenni nem lehet. Át kellett élni a maga 
szépségeivel és nehézségeivel együtt. Ma is 
vallom, az a lényeg, hogy itt vagyunk, a ló 
egészséges és elkezdhet egy olyan idősza-
kot -, ami noha egy kicsit másabb, mint a 
versenyzés, nem annyira a csillogásról, a ri-
valdafényről szól – aminek azonban ugyan-
csak megvan a maga értéke és szépsége. 

– Évek múltán remélhetőleg meglesz a 
gyümölcse is…

– Reméljük. Igazán majd 2017-ben, 2018-
ban lesz mérhető, hiszen akkortól verse-
nyezhetnek az első utódok, ami bizony 
még nagyon távol van. 

– Amikor Overdose berobbant a magyar 
köztudatba, azt mondták, hogy a csodaló 
és ön a magyar lóversenyzés megmentő-
je. Visszatekintve, hogyan látja, mennyi-
vel segítették a honi galoppsport újjáéle-
dését, felemelkedését? 

– Ma már egyértelműen kijelenthet-
jük, hogy Overdose mentette meg a lóver-
senyzést, mert ha nincs az ő sikere, akkor 
a Kincsem Parkot privatizálták volna, ami 
a lóversenyzés szétesését hozta volna ma-
gával. Most valami hasonlót élhetünk meg 
a tenyésztésben is, ami jelenleg sajnos na-
gyon mélyen van. Overdose ezen a terüle-
ten is elhozhatja, elindíthatja a felemelke-
dést első csikóival. 

– Van-e a tulajdonában olyan verseny-
ló, amely megközelíti Overdose adottsá-
gait? 

– Nálunk van Overdose testvére, akiben 

óriási a bizodalmunk. Mondhatnánk azt, 
ha csak Overdose képességeinek a 80 szá-
zalékát tudja, akkor már Opium Bullett is 
európai szintű versenyló lesz. De ezt majd 
az elkövetkező hónapok eredményei bizo-
nyítják vagy nem.

– Egy korszak végével egy új kezdődik. 
Mit érez, boldog vagy elégedett?

– Mi tagadás, fáj a szívem, én verseny-
ben szeretem látni a lovat. Ezt hozta az 
élet. Inkább elégedett vagyok, mint boldog 
– mondta Mikóczy Zoltán. 

Dióssi Csaba polgármester is elismerő-
en nyilatkozott Overdose-ról és a verseny-
ló felkészítését végző szakmai stábról. Ki-
emelte, hogy a település életére, fejlődésére 
óriási hatással volt az 1891-től Alagon mű-
ködő tréningtelep, az itt dolgozó és élő zso-

Kincsem park: Soumillonnal a nyeregben

A búcsú pillanata

Tuzson Bence, mikóczy Zoltán, 
Dióssi Csaba és Erdész Zoltán
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kék, idomárok közössége. – Overdose ezt 
a nagyszerű hagyományt élesztette újjá, is-
mét Alagra irányította a világ figyelmét. 
Az évtizedes sikeres munka elismerését fe-
jezi ki, hogy a város címerében is megta-
lálható a ló. Jómagam is nagyon szeretem 
a lóversenyzést, bízom benne, hogy az él-
sport, az alagi lovak sikere újabb lendüle-
tet hoz a telep életében is, amihez minden 
segítséget megadunk. 

Ott volt az eseményen Dallos Gyula, örö-
kös magyar bajnok díjlovagló, Dunakeszi 
díszpolgára is, aki szerint Overdose annak 
az örökös és gyönyörű eszmének a tovább-
vivője, amit 1891-ben Batthyányi Elemér 
révén megalkottak. – A lónak köszönhető-
en Alag és Dunakeszi a világ egyik legki-
váltságosabb településévé vált – jelentette 
ki az egykori olimpikon. – Az 1800-as évek 
végén az országban egyedülálló fejlesztést 
hajtottak végre, megépült a víztorony, a 
vezetékes vízhálózat, építészeti remekmű-
ként ma is álló kúriák sokasága. Ez a cso-

dálatos kultúra húzóerőként fejtette ki ha-
tását, amire ma is büszkén kell emlékez-
nünk, miként arra is, hogy volt egy Kin-
csem, egy Imperiál és most egy Overdose. 
Vallom, hogy igenis legyünk büszkék si-
kereinkre, értékeinkre, amikből tovább 
építkezhetünk – mondta szenvedélyesen 
Dallos Gyula.

Tuzson Bence szerint a lóversenyzés és 
a tréningtelep Dunakeszi ikonja, amely-
től elválaszthatatlan Overdose. – A ma-
gyar lóversenyzés évszázados tradíciójá-
ban kiemelt szerepe van Dunakeszinek, 
ami reményeink szerint így is marad. Tö-
rekednünk kell arra, hogy a jelenleg nem a 
legjobb állapotban lévő tréningtelep meg-
újuljon. Ezt a megújulást, a lóversenysport 
felemelkedését segíti, ha olyan lovak szü-
letnek, mint Overdose, amely felhívja az 
emberek figyelmet a sportág fontosságára, 
a nemzet kiemelkedő hagyományaira, ér-
tékeire, ami unikumnak számít Magyar-
országon. Ha képesek vagyunk odafigyel-
ni rá, akkor ez a terület egyre híresebb le-
het, sok embert, sok turistát vonzhat ha-
zánkba.       

Budai Gyula államtitkár szerint Overdose 

– többek között – azért lett nemzeti szim-
bólum, mert a magyar emberek ki vannak 
éhezve a sikerre. – Ezt a csodálatos lovat 
rengetegen szeretik, legendákat mesélnek 
róla. A magyar embereknek ilyen sikerekre 
és szimbólumokra van szükségük. S ne fe-
lejtsük el, hogy a magyar lovas nemzet. 

Kifejtette, a kormány eltökélt célja, hogy 
a nagy állami létesítmények mellett a kis 
helyi műhelyekben folyó képzésekkel le-
dolgozza az elmúlt évtizedek hátrányait. 
Ehhez kapcsolódik szervesen a szeptem-
bertől induló lovaskultúra-oktatás az ál-
talános iskolákban. Hangsúlyozta: „igyek-
szünk azokat a feltételeket megteremteni, 
amelyek a felzárkózást segítik”. 

Alag jövőt érintő kérdésünkre elmond-
ta: - Szükség van a rekonstrukcióra, újra 
kell értékelni a versenysportban betöltött 
szerepét. Az alagi tréningközpont jelen-
leg a Magyar Fejlesztési Bank tulajdoná-
ban van, de mint ahogy 2014. január 1-jétől 
Szilvásvárad, Bábolna és Mezőhegyes át-
került a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, 
azt gondolom, itt is az megoldás, ha Alag a 
minisztériumhoz kerül, ami révén új, na-
gyobb lendületet kaphat. 

A kúriában tartott fogadáson politiku-
sok és a szakemberek még hosszasan ele-
mezték a magyar lóversenyzés jövőjét, ahol 
Mikóczy Zoltán pohárköszöntőjében elis-
merését és köszönetét fejezte ki mindazok-
nak – köztük Overdose két trénerének, 
Ribárszky Sándornak és Jozef Rosivalnak 
–, akik hozzájárultak a csodaló sikeréhez. 
Pontban 14 órakor Alagon lezárult egy 
szép korszak, amikor Rosival Jozsef tré-
ner az Overdose-t szállító kocsival elin-
dult Dióspusztára, ahol a galoppsport ked-
velőinek reményei szerint a kilenc éves 
mén újabb csodálatos korszaka veszi kez-
detét…

Vetési Imre
Fotó: KesziPress és Juszel Béla

Másodközlés: Megjelent a Duna-
kanyar Régió 2014. 3. lapszámában

overdose fénykorában az Alagi Tréningközpontban

A búcsú pillanata

Tuzson Bence, mikóczy Zoltán, 
Dióssi Csaba és Erdész Zoltán

Tuzson Bence, Erdész Zoltán, 
Dallos Gyula, Bus Antal, 

Dióssi Csaba, Budai Gyula és 
Száraz György

Akik sokat tehetnek az Alagi Tréniningközpont jövőjéért: 
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Az Érték-díj egy olyan elis-
merés, amellyel a Szinetár 
Miklós, Huszti Péter, Halász 
Judit és Presser Gábor alkot-
ta kuratórium döntése alap-
ján a Story magazin azokat 
a művészeket ismeri el, akik 
nem a kereskedelmi televízi-
ók legnépszerűbb műsorai-
ban szerepelnek, viszont sa-
ját területükön kiemelkedőt 
alkottak az adott esztendő-
ben.

Arra voltunk kíváncsiak, 
milyen út vezetett idáig 
és az életben mennyire 

környezetbarát, illetve mennyi-
re aktív közreműködője e terület 
fejlődésének. 

– A Barátok Közt hozta meg 
neked az igazi népszerűséget, 
mivel foglalkoztál azóta? 

– Barátok Közt életem egy 
szép és fontos része volt, rajta 
keresztül kerültem kapcsolatba 
a televízióval és nem melléke-
sen: az ott szerzett tapasztalatok 
remek alapot jelentettek később. 
A tanulás, az iskola, szintén az 
alapok lerakásában segítettek. 
Közgazdász végzettségem mel-
lé a MTV Akadémia két éves, 
diplomát adó képzését is elvé-
geztem. Itt televíziós műsorké-
szítést tanultam. Ami a televízi-
ós munkákat illeti: jelenleg is ve-
zetek pénzügyi témájú stúdióbe-
szélgetéseket a Parlament televí-
zióban, de korábban dolgoztam 
turisztikai, vagy érdekes mester-
ségeket bemutató magazinnál is. 

– Mióta dolgozol az 
OzoneNetwork televíziónál? 

– Az OzoneNetwork televízi-
óhoz 2012-ben kerültem, a csa-
tornát jellemző fiatalos lendü-
let nagyon tetszik. A tematikus, 
ismeretterjesztő adóké a jövő, 
a környezettudatossággal és a 
zöld szellemiséggel pedig igen 
könnyű azonosulni. Ráadá-
sul adottak a feltételek a magas 
szintű munkához.

–  Mit érdemes tudni a Hogyan 
készül? Megmutatjuk! című mű-
sorról? Ki a célközönség?

– Azt tapasztalom, ez az a te-
rület, ami hét évestől hetven éve-
sig bárki számára érdekes lehet. 
Akit nem hagy hidegen a min-
ket körülvevő világ, azt ez a mű-
sor sem fogja hidegen hagyni. 

a már budapesten élő, de dunakeszihez ezer szállal kötődő gyetván csaba a minap ünnepélyes külsőségek között le-
zaJlott, HagyoMányos story ötcsillag díjátadó gálán átvett és méltán megérdemelt érték-díja kapcsán adott interjút 
lapunknak, melyet az ozonenetwork hogyan készül? megmutatjuk! című műsorának műsorvezetéséért kapott. 

GYETVÁN CSABA, 
az Érték-díjas műsorvezető

Fo
tó

: S
to

ry
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minT AKKREDiTálT fElnőTTKépZéSi inTéZmény

VOKE József Attila Művelődési Központ

(Akkreditációs lajstromszám: AL-2524
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00632-2010)

Pedagógus portfólió készítése címmel
kihelyezett, 15 órás, nem akkreditált képzést hirdet pedagógusok számára.

A gyakorlati jellegű képzés 2 egymást követő hétvégén 
(szombat délelőtt és péntek délután) folyik.

A képzés tematikája:
- A portfólió tartalmi elemei

- A portfólió készítés fázisai, saját portfólió elkészítése
- Az elkészült portfólió elektronikus feltöltése

A képzés díja (10 főtől): 18.000.-Ft

Helyszín:
VOKE József Attila Művelődési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.

A képzést minimum 10 fő esetén indítjuk, 
az alábbi lehetséges időpontokban:

2014. március 1. szombat 9- 15 óráig és március 7. péntek délután
március 8. szombat 9-15 óráig és március 14. péntek délután
március 22. szombat 9-15 óráig és március 28. péntek délután

április 5. szombat 9-15 óráig és április 11. péntek délután
április 12. szombat 9-15 óráig és április 18. péntek délután

Információ: 
e-mailen: info@vokejamk.hu, gabi.cegledi@vokejamk.hu

telefonon: 27/543-225/ 103 m., Ceglédi Gabriella
27/543-225/102 m., Mangol Tamás

Dr.Gógucz Attila főorvos
Általános Orvostan Szakorvosa

magánorvosi 
rendelése:

akut és krónikus betegségek kezelése, 
végtagi erek doppler vizsgálata, EKG, 

akupunktúra, manual-terápia, lágylézer.
Gyógyszerek felírása OEP támogatott receptre.

Bejelentkezés naponta d.e.9-10 óráig 
06 20 94 16 832 telefonszámon.

– A műsorban mindenna-
pi használati tárgyak, élelmi-
szerek előállítási folyamatát is-
merhetjük meg. Tudnál példá-
kat mondani?

– Nézzünk szét abban a he-
lyiségben, ahol éppen tartózko-
dunk. Naponta számtalanszor fel-
kapcsoljuk a villanyt. De tudjuk, 
hogy készül a villanykörte? Azzal 
tisztában vagyunk, hogy 8 perc a 
tészta főzési ideje, de hogyan ké-
szül a száraz tészta? Kimegyünk 
a meccsre, de tudjuk, hogy készül 
a focilabda? Ha ezek közül csak 
egy kérdésre is nem a válasz, ér-
demes követni a műsort. A szak-
mai elismerés egyébként duplán 
jól esett, hiszen nem csupán há-
zigazdája vagyok a műsornak, de 
a felelős szerkesztője is.

– Mi köt Dunakeszihez?
– Tényleg ezer szál. Itt él-

tem sokáig, éveken át fociztam 
a Vasutasban, itt laknak a szü-
leim most is. Hétvégente így 
rendszeresen Dunakeszin va-
gyok, szerencsére közel van, 
Zuglóból, ahol élek, 25 perc 
alatt ki lehet érni. A gyártele-
pi óvodába jártam, általános 
iskolás pedig a Bárdosban vol-
tam, épp nemrég volt osztály-

találkozónk, nagyon jó érzés 
volt visszatérni a suli falai közé. 
A középiskola is a városhoz kö-
tött, hisz a Radnóti gimnázi-
umba jártam és csak ezután 
kerültem Budapestre. Szóval 
Dunakeszi jó hely, mint ahogy 
az egész Dunakanyar, Göddel, 
Váccal, Horánnyal, Szentend-
rével. Nyaranta legalább egy-
szer körbebringázom.

– Tervek a jövőre nézve?
– Egy ilyen elismerés pár na-

pig még csak örömet, büszkesé-
get, gratulációkat jelent, utána 
viszont már mércét is. Nyilván 
tartani kell a színvonalat, illetve 
még "pengébb" műsorokat ké-
szíteni. A Hogyan készül mel-
lett tavaly egy új vonal is belé-
pett: lehetőségem volt Sri Lan-
kára és Azerbajdzsánba is ki-
utazni forgatni. Az ilyen "road 
movie" típusú műsorok szak-
mailag nagy kihívást jelente-
nek, remélem idén még több 
helyre jutok majd el. 

– Gratulálunk az elismerés-
hez! Köszönjük az interjút.

 A Szerk.
Másodközlés: Megje-

lent a Dunakanyar Régió  
2014. 3. lapszámában

ASZTALITENISZ

Nagykőrösön a 2013-
2014. évi diákolimpi-
án, III. korcsoportban: 
1. Szőke Borbála (Fa-
zekas), ezzel az orszá-
gos döntőbe jutott!
Gratulálunk!

(Dobogón: 
Szőke Borbála)
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Schirilla 
Dunakeszinél úszott a Dunában
a „nemzet rozmárja” február első 
napJán isMét elkápráztatta bátor-
ságáVal és sporttelJesítMényéVel a 
dunakesziek százait, akiknek Vas-
tapsa közepette úszott az egyfokos 
dunában. a téli folyó középétől 
megtett több száz méter hosszú 
táv végét már lubickolva és puszit 
dobálva, tempózva teljesítette 
schirilla györgy.

A délután fél háromra tervezett úszás 
előtt már jóval korábban több szá-
zan sétáltak le a Duna-partra, hogy 

szurkoljanak Schirilla György emberpró-
báló sportteljesítményének sikeréért. 
A fagyos, metsző szél és a febru-
ári hideg ellen meleg, téli ru-
hába öltözött dunakesziek 
kíváncsi érdeklődéssel fi-
gyelték a „Nemzet roz-
márjának” bemelegí-
tő futását a Duna-parti 
korzón, akivel fia rótta 
a métereket. Míg Gyuri 
ráhangolódott az úszás-
ra, addig a városi Rotary 
Klub tagjai ízletes forró 
teával vendégelték meg a 
közönséget.

Schirilla György ezúttal is 
alaposan felkészült a nem minden-
napi attrakcióra: - Gyuri jó egészégnek ör-
vend, remek genetikai adottságokkal ren-
delkezik, amint édesapjától örökölt. A téli 
úszás egy „átlag” ember számára végzetes 
lehet, hiszen aki nem készül fel egy ilyen 
rendkívüli próbatételre, annak megáll a 

szíve – jelentette ki a vízbe merülés előtt 
dr. Gógucz Attila főorvos, aki a búvárokkal 
együtt motorcsónakkal kísérte a Dunában 
„lubickoló” sportembert. - A szervezet re-

generációját jól segíti az úszás 
előtti bemelegítő futás, 

mint ahogy utána az 
izmok alapos „át-

dolgozása”. Gyuri-
nál nem lesz baj, 
hiszen nem elő-
ször úszik a téli, 
hideg Dunában. 
Ő mindig felké-
szülten veti ma-

gát a vízbe – hall-
hattuk a főorvos-

tól. 
S szerencsére nem 

is lett, hiszen a „Nemzet 
rozmárja” úgy szelte az egy-

fokos Duna vizét, mintha egy for-
ró nyári napon tempózna. A part közelé-
ben már puszit dobált a nem mindennapi 
produkciót vastapssal ünneplő közönség-
nek. A révnél Dióssi Csaba polgármester 
köszöntötte és gratulált rendkívüli telje-
sítményéhez, akit a közönség nagy örömé-
re felkért, hogy jövőre is jöjjön el Dunake-
szire, és „mártózzon” meg a téli Dunában. 
A város polgármestere kiemelte: - Az ön-
kormányzat minden olyan rendezvényt 
támogat, amely hozzájárul a közösségte-
remtéséhez. Ráadásul, mi Dunakeszin na-
gyon szeretjük a sportot - bár, amit Gyu-
ri művel az egy kicsit az extrém kategóriá-
ba tartozik, ami azonban komoly sporttel-
jesítmény -, s ezért támogatjuk, és nagyon 
szurkolunk neki. 

A kamerák kereszttüzében nyilatkozó 
Schirilla György elmondta, hogy a testhő-
mérséklete 5-6 fokot csökkent. – Ha nem 
jöttem volna ki egy öt percen belül, akkor 
most szédülnék, a légzésem is nehezebb 

lenne. De elég öreg vagyok már ahhoz, 
hogy felmérjem, Schirilla Gyuri mennyit 
lehet bent a vízben – mondta mosolyogva 
az ötvenkét éves sportember, aki még leg-
alább hat évig szeretne úszni a téli Duná-
ban.    

Hogy mennyire közönségvonzó és el-
ismerésre méltó Gyuri teljesítménye, azt 
jól jelzi, hogy a tizenéves fiatalok éppen 
úgy pacsiztak vele a látványos téli attrak-
ció után, mint a nagymamák és nagypa-
pák, vagy a forró teát kínáló Rotary Klub 
tagok, akikkel hosszú percekig társalgott a 
Duna-parti korzón egy száll úszónadrág-
ban sétálva. 

A „Nemzet rozmárja” lapunk kérdésére 
megerősítette, hogy jövőre ismét elmerül 
a téli folyóban Dunakeszinél és Vácnál is, 
ahol a dunakesziekhez hasonló nagy sze-
retettel fogadja a közönség. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Másodközlés: Megjelent a Duna-
kanyar Régió 2014. 3. lapszámában 

A Duna vize 1 oC volt
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gólt lőni, gólpasszt adni csodálatos érzés, nem 
beszélve a társak gratulációját fogadni. a du-
nakeszi kinizsi labdarúgó csapatának őszi gól-
királyai a 21 éVes füzesi Máté, és a 18 éVes Murka 
domonkos. mindketten tanulnak és e mellett 
kitűnően sportolnak.

– A sportág megválasztásában 
döntő szerepe van a család-
nak? – kérdeztem a fiatal játé-
kosoktól.

F. M.: – Úgy érzem igen. 
Édesapám, Füzesi József száz-
szoros válogatott jégkorongo-
zója volt, az Újpesti Dózsában 
játszott 1982 – 1992. között.

M. D.: – Édesapám, Murka 
István labdarúgó volt, Szege-
den játszott, édesanyám kispá-
lyás labdarúgásban vett részt. 
Dorottya húgom kosarazott. A 
16 éves öcsém, az Újpest labda-
rúgó csapatában U 21 évesek-
kel edz.  Édesanyám nagybáty-
ja, Tóth András tizenhétszeres 
válogatott volt, és kilencszeres 
magyar bajnok lett a Fazekas, 
Göröcs, Bene, Dunai II, Zámbó 
nevével fémjelzett Újpesti Dó-
zsában. 

– Hogyan kezdődött a pá-
lyafutásotok?

F. M.: – Öt évesen megis-
merkedtem a labdával. Előbb 
a Chinoin és a Vízmű csapatá-
ban játszottam, majd 2010-ben 
kerültem a Dunakeszi Kinizsi-
be, itt jól érzem magam.

M. D.: – 2006-ban kerültem 
a Kinizsibe, az első év tapasz-

talatszerzés volt, tavaly már 
kezdőben szerepeltem, és 2013 
őszétől rendszeresen az ifjúsá-
gi csapatban játszom, eredmé-
nyesen.

– Szerepetek a góllövés, me-
lyik mérkőzésre emlékeztek 
vissza a legszívesebben?

F. M.: – Emlékszem 2010-2011. 
évi bajnokságban, a Pest megye 
I/B-ben szerepelt a csapat, s ak-
kor hat gólt értem el. 2011. már-
cius 27-én Kisnémedin, 3-2 nyer-
tünk, az első két gólt én lőttem a 
40., és a 42. percben, harmadikat 
Veres az én gólpasszomból. 2013. 
évi őszi szezonom is jól sikerült. 
Október 6-án Dunabogdány el-
len 2-1 vesztésre állt a csapat, a 
70. percben álltam be és gólom-
mal alakult ki a 2-2-es egyen-
lítés, rá két percre gólpasszom-
ból Veres góljával a győzelmet is 
megszereztük. November 9-én 
Sóskút ellen 3-1 győztünk mes-
terhármasommal. November 
16-án Tárnok csapatát 7-2 győz-
tük le, itt is két góllal járultam a 
csapat győzelméhez. 14 gólt lőt-
tem a Pest megye II. osztályban, 
a nyugati csoportban listavezető 
vagyok.

M. D.: – Emlékszem 2012. 
szeptember 29-én Visegrád el-

len 9-0 nyertünk, három góllal 
járultam hozzá győzelmünk-
höz. A 2012- 2013. bajnoki év-
ben, 19 góllal járultam csapa-
ton aranyérmes sikeréhez. Si-
keres volt 2013 ősze is, a sérü-
lés ellenére 14 mérkőzésen 14 
gólt értem el, ezzel U 21 Észa-
ki csoportjában 2. helyen ál-
lok. Emlékszem, Bag ellen két 
gólt lőttem és gólpasszt adtam 
Kósának és nyertünk. 

– Mi az erényetek a játék-
ban?

F. M.: – Játék számomra 
örömet jelent. Szeretném, ha 

a helyzetkihasználásom jobb 
lenne. Szeretnék a bajnokság 
végén góllövésben az első he-
lyen végezni. 

M. D.:– Erényemnek érzem a 
csapatjátékot. Erősségem, hogy 
helyzetbe tudom hozni csapat-
társaimat, gólerős játékos va-
gyok. Jól érzem magam a csa-
patban, a tanulást és a sportot 
jól össze tudom egyeztetni. 

– További sikereket a góllö-
vőknek, és a csapatnak 2014 
tavaszán.

 Kép, szöveg: 
 Solymosi László

őszi gólkirályok: 
füzesi Máté és 
Murka domonkos
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március 23-án, a dunakeszi repülőtéren kerül meg-
rendezésre a futakeszi rendezVény, aMelyen Mindenki 
részt VeHet, aki szereti az egészséges Mozgást! a 
repülőtér remek helyszíne lehet a futásnak, tiszta 
levegőn, egészséges környezetben, s reméljük vidám 
Hangulatban töltHetünk MaJd együtt egy szép, spor-
tos napot!

futakeszi – 
közösségi futóverseny

bronzérMes lett 
a fazekas iskola csapata

5 és 3 km-es távokon lehet in-
dulni, de lehetőség lesz csalá-
dilag is nevezni, ahol együtt 
futhat az egész család! 

A hivatalos verseny előtt 
9:30-tól az óvodások számá-
ra lesz egy rövid futóverseny, 
persze a számukra megfelelő 
távon. 

Előnevezni lehet a város 
honlapján (www.dunakeszi.
hu) hamarosan megtalálható 
Futakeszi linken, de természe-
tesen a helyszínen is lesz lehe-
tőség a nevezésre reggel 8 órá-
tól.

Szeretnénk, ha a városban 
élő, szép számmal, napi rend-
szerességgel kocogók, futók 
számára egy remek hangula-
tú lehetőség lenne arra, hogy 

együtt élvezzük az egészséges 
mozgás örömeit!

A Futakeszi a múltban na-
gyon sikeres és szeretett prog-
ramja volt Dunakeszinek. Sze-
retnénk, ha ezt a közösségi 
sporteseményt újra életre hív-
nánk, és ismét rendszeressé és 
népszerűvé válna városunk-
ban. 

Természetesen a helyezettek 
díjazásban részesülnek majd, 
de sorsolással még sok olyan 
nyertes lehet, akinek a részvé-
tel a fontos.

Várjuk jelentkezésüket, ta-
lálkozzunk és töltsünk együtt 
egy jó hangulatú délelőttöt!

Dunakeszi 
Sportigazgatóság

 - Tizennégy éve annak, hogy a 
Fazekas Iskolában (akkor 5. sz. 
Általános Iskola) elkezdődött 
egy nagyon körültekintő, alapos 
felkészítő munka. Az alsós gye-
rekek között válogatva csapatot 
kellett építeni, a Diákolimpia ta-
lán legösszetettebb versenyére, a 
játékos sportversenyre – mondta 
a két felkészítő tanár Lindmayer 
Zsuzsa és Bánki Teréz. - Ebben 
a küzdelemben 3-3 másodikos, 
harmadikos és negyedikes korú 
fiú és lány tanuló alkotja a csa-
patot. A 18 versenyző közül 12-
en versenyeznek úgy, hogy 2-2 
fiú és lány képviseli a saját kor-
osztályát, az aktuális tíz ver-
senyszámban. Játékok a testne-
velési tananyagra épülnek, a fel-
adat megtanulása, végrehajtása 
és sokrétűsége óriási koncentrá-
ciót, precizitást és állóképessé-
get igényel.

- Milyen eredmények szület-
tek eddig?

- Másfél évtized alatt a csapat 
megnyerte az összes első, körze-
ti, egy kivételével az összes má-
sodik (megyei területi) fordulót. 

Többször is szerencsét próbál-
tunk a megyedöntőn, ahol 2003-
ban sikerült a 3. helyet megsze-
rezni, akkor négy csapat között. 
Idén Törökbálinton hat csapat 
volt hivatalos a döntőre. Sport-
iskolásokkal kellett összemérni 
az erőnket. Nagyon hosszú há-
rom és félórás küzdelem után, a 
dunakeszi Fazekas Iskola meg-
szerezte a 3. helyet. A bronzérem 
óriási siker egy sportiskolások-
kal, testnevelési tagozatosokkal 
teletűzdelt mezőnyben. Gratulá-
lunk minden résztvevő gyerek-
nek, és köszönet minden szülő-
nek, kollegának a támogatásért 
– mondta a két pedagógus.  

Csapat tagjai: Katona Gyöngy-
vér, Szeidl Evelin, Stróbl Lara, 
Nagy Eszter, Nyári Zsófia, Sza-
bó Mirana, Békefi Emese, 
Szebegyinszki Liza, Éles Zsófia, 
Berki Ádám, Bernáth Dominik, 
Bernáth Martin, Kecskeméti Ti-
bor, Simon Balázs, Burger Bo-
tond, Palatin Bálint, Csige Ádám, 
Pócs Balázs.                

Solymosi László

FRISSITŐ SVÉDMASSZÁZS

indul Dunakeszin

TRend Energy Bt.

• Talpmasszázs • Fogyasztó cellulit 
• Thai masszázs • Indiai olajos, 

• Nyirokmasszázs
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SAKK

Pest megye 2013. évi bajnok-
ságában négy Alagi DSK-s ver-
senyző vett részt.

Szenior: 3. Kiss János

1800 élőpont alattiak: 2. Viola 
Gellért, 3. Kiss János… 5. Nógrá-
di József…8. Viola Kornél

Serdülő: 2. Viola Gellért

Pest megye 2013-2014. évi di-
ákolimpia I-II korcsoportjában: 

II. Kcs: 10. Sági Bence (Kőrösi)

Pest megyei szuper csoport-
ban: Dunakeszi K- Gyömrő 7-3

Győz: Molnár P., Szabó J., Kol-
lár, Molnár S., Horváth, Nádasdi, 
Sergyán)

Pest megye I. osztály: Alagi 
DSK- Szob 2-8 (győz: Bernáth P., 
döntetlen Viola K., Kiss J.)

Gratulálunk az elért eredmé-
nyekhez! S. L.

2014 perc 
mozgás 
a Széchenyi 
Iskolában

- Kétezerben még – amikor út-
jára indítottuk a sportprogra-
mot – 2000 percet sportoltak a 
résztvevők. Az idein, immár a 
15. szabadidős sporteseményen 
2014 percet mozognak a jelent-
kezők a Széchenyi Iskolában. 
A nagy népszerűségnek örven-
dő eseményt a 2. számú DSE 
rendezi február 28-án – tájé-
koztatott a programot szerve-
ző Ibrányi Márta tanárnő. – A 
sportolni vágyók kedvükre vá-
logathatnak a sportágak közül, 
hiszen lesz aerobik felnőtt lá-
nyoknak, asszonyoknak, amit 
majd felnőtt röplabda követ. 
Éjféltől felnőttek labdarúgá-

sára kerül sor szombat reggel 7 
óráig, majd 13 óráig az iskolák 
közötti labdarúgó bajnoksá-
got rendezzük meg. 13-15 óra 
között iskolák közötti röplab-
da csatára, majd újdonságként 
15-17 óra között korfball baj-
nokság zajlik az iskolák között. 
Utána kosárlabda szülőknek és 
gyerekeknek. 20-22 óra között 
amatőr kosárlabda találkozó 
felnőtteknek, és egy újabb új-
donság 22-24 óra között, pro-
fi kosárlabdázók találkozója – 
újságolta a szervező, aki segí-
tőivel együtt sok szeretettel vár 
mindenkit.

(Solymosi)




