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Dr. Pál Lajos tájékoz-
tatójában elmond-
ta, hogy az október 
12-i önkormányzati 

választáson öt polgármester-je-
löltre, 40 egyéni- és 13 nemze-
tiségi képviselő-jelöltre adhat-
ták le voksukat a választók. A 
Helyi Választási Bizottságra a 
korábbi éveknél jóval aktívabb 
feladat hárult, amely több mint 
100 határozatot hozott, számos 
kifogást kellett elbírálnia, ám 
ezek nem ingatták meg alapja-
iban a választás jogszerűségét.  

Dr. Pál Lajos, a beszámolót 
követően elsőként Dióssi Csa-
ba polgármesternek adta át – 
nagy taps közepette - a megbí-
zólevelet. A Fidesz jelöltje nagy 
fölénnyel győzött, aki a 11 541 

érvényes szavazatból 5  933 
(51.41 %) voksot kapott, ami a 
dunakeszi választások történe-
tében a legtöbb polgármesterre 
leadott szavazatot jelenti.

A második helyen végzett  
dr. Horváth Istvánra (EGYÜTT-  
PM-DK-4K!-MLP-MOMA) 
2 853 fő (24.72 %), Szombat 
Istvánra (JOBBIK) 1547 fő 
(13,4%), Fári Évára (MSZP) 
783 fő (6,78%), Sulyok Győzőre 
(Független) 425 fő (3,68%) sza-
vazott.

A város tíz egyéni körze-
téből kilencben is a Fidesz-
KDNP jelöltje (Csoma Attila, 
Kárpáti Zoltán, Szabó József, 
Seltenreich József, dr. Kovács 

Sebestyén, Benkő Tamás, dr. 
Thoma Csaba, Bocsák István-
né, Erdész Zoltán) nyerte el a 
képviselői mandátumot. 2010-
hez hasonlóan október 12-én is 
egyedül csak Hircz Tamás füg-
getlen képviselő-jelölt tudott 
egyéni képviselői mandátumot 
szerezni. 

Kompenzációs listán az 
EGYÜTT-PM-DK-4K!-MLP-
MOMA szövetség 2 mandátu-
mot (Lukácsi Bálint, Radnóti 
Henrik) az MSZP (Ábri Ferenc) 
és a JOBBIK (Nyíri Márton) 1-1 
képviselői helyet szerzett. 

Az önkormányzati képvise-
lők és a polgármester dr. Mol-
nár György jegyző, a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetője előtt 
tették le az esküt. Dióssi Csa-

ba a 2014-től 2019-ig tartó öt 
éves önkormányzati ciklusban 
mondott első beszédét a kö-
szönet szavaival kezdte. A ré-
gi-új polgármester elismerését 
fejezte ki valamennyi válasz-
tópolgárnak, aki élt demok-
ratikus jogával. „Külön kö-
szönöm annak a többségnek, 
akik a Fidesz-KDNP csapatát 
támogatták, és közösen elkö-
telezték magukat egy sikeres 
hosszú távú Dunakeszi mel-
lett” – hangzottak az elisme-
rő szavak. A megkezdett mun-
ka folytatásaként konkrét cél-
kitűzésként jelölte meg az út-
felújítási programot, egy új 
iskola és uszoda építése mel-

lett a Művészetek Háza fel-
építését. „Négy éve elképzelé-
seink alapján kaptunk bizal-
mat. Egy lehetőséget, hogy bi-
zonyítsuk, meg tudjuk azokat 
valósítani. Azonban a mostani 
szavazás már többről szólt: … 
az önkormányzatban és az in-
tézményekben elvégzett mun-
ka került mérlegre” – mond-
ta. Majd arról beszélt, hogy a 
városban élők széles körű ösz-
szefogásával, továbbra is közö-
sen szeretnék Dunakeszi fej-
lődését szolgálni. „A válasz-
tás előtt azt kértük az itt élők-
től, támogassanak bennünket 
a megkezdett munka folytatá-
sában. De valójában ennél töb-
bet kértünk: azt kértük, hogy 
folytassuk EGYÜTT. Együtt a 
várossal, közösen Dunakeszi-
ért. Biztos többséggel kaptuk 
meg a felhatalmazást a város 
vezetésére, de ahogy eddig, ez-
után is számítunk az ellenzék 
konstruktív együttműködésé-
re. Munkánk során a telepü-
lés valamennyi polgárát kép-
viselni fogjuk és továbbra is 
meg fogjuk őrizni a pártpoliti-
kai feletti összefogást” – jelen-
tette ki beiktatási beszédében 
az újjáválasztott polgármester. 

Dióssi Csaba polgármester 
előterjesztése alapján az új kép-
viselő-testület egyhangú, tit-
kos szavazással választotta meg 

Dunakeszi alpolgármesterének 
Erdész Zoltánt, aki az elmúlt 
négy évben is betöltötte ezt a 
tisztséget. 

Az ünnepi alakuló képvise-
lő-testületi ülés a Himnusz kö-
zös eléneklésével zárult, melyet 
állófogadás követett. Dr. Tu-
zson Bence, a város országgyű-
lési képviselője pohárköszön-
tőjében gratulált a választá-
son résztvevő dunakeszieknek, 
a győztes polgármesternek és 
a mandátumot nyert képvise-
lőknek. Mint fogalmazott: Du-
nakeszi az országgal összefog-
va érhet el újabb szép sikereket, 
folytathatja a megkezdett ered-
ményes munkát, melyhez sok 
sikert kívánt. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Dunakeszi újraválasztott polgármestere és a 14 képviselő október 22-én tette le az esküt a józsef attila művelőDé-
si központban. a képviselő-testület ünnepi alakuló ülésén Dr. pál lajos, a Helyi választási bizottság elnöke aDott 
tájékoztatást a választás lebonyolításáról és ereDményéről.

Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert
A Fidesz-KDNP Szövetségnek ismét kétharmada van a képviselő-testületben 

Dióssi Csaba az eskütétel után 
ismertette polgármesteri programját

Az új képviselő-testület tagjai
Erdész Zoltán dr. Molnár György 

jegyző előtt tette le 
az alpolgármesteri esküt
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A 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményei
Dunakeszi polgármester választás eredménye

Az önkormányzati képviselő választás eredménye:
01. számú egyéni választókerület eredménye

02. számú egyéni választókerület eredménye

06. számú egyéni választókerület eredménye

07. számú egyéni választókerület eredménye

08. számú egyéni választókerület eredménye

09. számú egyéni választókerület eredménye

10. számú egyéni választókerület eredménye

Dunakeszi kompenzációs listás választás eredménye

 A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma:  4 

A választások eredményeit a Nemzeti Választási Iroda honlapján szereplő hivatalos adatoknak megfelelően közöltük. 

03. számú egyéni választókerület eredménye

04. számú egyéni választókerület eredménye

05. számú egyéni választókerület eredménye

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

33 262 11 744 11 541

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 365 1 264 1 241

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 502 1 133 1 116

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 116 1 352 1 320

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 124 1 241 1 218

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 294 870 861

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

4 036 1 216 1 194

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 305 1 065 1 023

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 388 1 301 1 279

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 066 1 023 1 006

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Érvényes szavazólapok 
száma

3 066 1 279 1 248

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes % Polgármester
   szavazat

 1  Sulyok Győző József Független jelölt  425  3.68 
 2  Szombat István JOBBIK  1 547  13.40 
 3  Fári Éva MSZP  783  6.78 
 4  Dióssi Csaba FIDESZ-KDNP  5 933  51.41 
 5  Dr. Horváth István EGYÜTT-PM-DK-  2 853  24.72 
  4K!-MLP-MOMA

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Csoma Attila FIDESZ-KDNP  606  48.83
 2  Pádár István Richárd EGYÜTT-PM-DK-  315  25.38
  4K!-MLP-MOMA
 3  Ágoston-Nagy Zsuzsanna JOBBIK  187  15.07
 4  Fári Éva MSZP  133  10.72

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)    Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Lukácsi Bálint EGYÜTT-PM-DK-  341  30.56 
  4K!-MLP-MOMA
 2  Varga Zoltán Péter JOBBIK  182  16.31 
 3  Kárpáti Zoltán Imre FIDESZ-KDNP  508  45.52 
 4  Bilinszky Ferenc Antal MSZP  85  7.62 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Folcz Györgyné EGYÜTT-PM-DK-  135  10.23 
  4K!-MLP-MOMA
 2  Bartinai Péter FIDESZ-KDNP  429  32.50 
 3  Hircz Tamás Lajos Független jelölt  595  45.08 
 4  Nagy András JOBBIK  117  8.86 
 5  Fári János MSZP  44  3.33 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Bernát Kristóf JOBBIK  159  13.05 
 2  Rajcsányi Tibor MSZP  98  8.05 
 3  Oláh Noémi EGYÜTT-PM-DK-  277  22.74 
  4K!-MLP-MOMA
 4  Benkő Tamás FIDESZ-KDNP  684  56.16 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Radnóti Henrik EGYÜTT-PM-DK-  215  24.97 
  4K!-MLP-MOMA
 2  Dr. Thoma Csaba FIDESZ-KDNP  494  57.38 
 3  Szalay Szabolcs JOBBIK  97  11.27 
 4  Farkasné Szvetnyik Csilla MSZP  55  6.39 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Enyedi Lajos Tibor JOBBIK  122  10.22 
 2  Bocsák István Károlyné FIDESZ-KDNP  684  57.29 
 3  Tóth Gábor Tibor EGYÜTT-PM-DK-  388  32.50 
  4K!-MLP-MOMA

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Szombat István JOBBIK  195  19.06 
 2  Tószegi Attila EGYÜTT-PM-DK-  272  26.59 
  4K!-MLP-MOMA
 3  Erdész Zoltán FIDESZ-KDNP  556  54.35 

 1  FIDESZ-KDNP 429 0 0
 2  EGYÜTT-PM-DK- 2 898 2 0
 4K!-MLP-MOMA
 3  JOBBIK 1 662 1 0
 4  MSZP 677 1 0

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Jelölt sorszáma a listán

Ábri Ferenc MSZP  1 
Lukácsi Bálint EGYÜTT-PM-DK-4K!-MLP-MOMA  2 
Nyiri Márton JOBBIK  1 
Radnóti Henrik EGYÜTT-PM-DK-4K!-MLP-MOMA  1 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)  Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Pusuma Bernadett MSZP  79  6.18 
 2  Nagy Nándor EGYÜTT-PM-DK- 316  24.71 
  4K!-MLP-MOMA
 3  Nagy Attila JOBBIK  222  17.36 
 4  Szabó József FIDESZ-KDNP  662  51.76 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)   Kapott érvényes % Képviselő
    szavazat

 1  Seltenreich József Árpád FIDESZ-KDNP  402  39.96 
 2  Sulyok Győző József Független jelölt  94  9.34 
 3  Nyiri Márton JOBBIK  192  19.09 
 4  Tóth József MSZP  70  6.96 
 5  Rónai Sándor EGYÜTT-PM-DK-  248  24.65 
  4K!-MLP-MOMA

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes % Képviselő
   szavazat

 1  Bilinszky Ádám MSZP  113  9.05
 2  Romháti Józsefné JOBBIK  189  15.14
 3  Tonzor Péter EGYÜTT-PM-DK-  391  31.33
  4K!-MLP-MOMA
 4  Dr. Kováts Sebestyén László FIDESZ-KDNP  555  44.47

Kompenzációs lista 
neve

Töredékszavazatok 
száma

Megszerzett 
mandátumok 

száma

Be nem töltött 
mandátumok száma
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HÁROM ÚJ ARC 
a képviselő-testületben

Dunakeszi Város 
Képviselő-testület 
bizottsági és tanács-
noki struktúrája

Csoma Attila: 
"Képviselőként kiemelt fon-
tosságúnak tartom, hogy ja-
vítsuk a lakókörnyezetünk 

kényelmét, ugyanakkor meg-
őrizzük biztonságát, nyugal-
mát. Fontos, hogy az itt élő 
emberek igazi otthonként te-
kintsenek városunkra, ahol 
jó élni és dolgozni. Kiemelt 
célkitűzésem egyik legna-
gyobb természeti értékünk, 
a Duna-part védelme. Mun-
kám során valamennyi itt élő 
ember érdekét kívánom kép-
viselni, ehhez nyitottságot 
és segítő szándékot ajánlok 
mindenkinek és várok min-
denkitől."

Dr. Kováts Sebestyén: 
- Mindenekelőtt szeretném 
megköszönni azt a bizalmat, 
amit a rám szavazóktól kap-

tam. Ugyanakkor azt is sze-
retném hangsúlyozni; szá-
momra az a természetes, 
hogy nemcsak támogatóim, 
hanem a körzetben élő va-
lamennyi polgár képviselője 
legyek. Munkám során első 
sorban azokat a kérdéseket 
szeretném megoldani, me-
lyek ezt a városrészt foglal-
koztatják. Ilyennek tekintem 
például, hogy a helyi közleke-
dés ebben a városnegyedben 
is megvalósuljon, megoldjuk 
a csapadékvíz elvezetésének 
problémáját, kijavítsuk a hi-
bás és elöregedett útburkola-
tokat, ahol szükséges, rend-
be tegyük a közterületet és 
építsünk járdát. A körzet saj-
nos jelenleg sok olyan közte-
rülettel rendelkezik, mely ki-
használatlan és elhanyagolt. 
Ezen feltétlenül változtatni 
szeretnék, az itt élő közösség 
szolgálatába kívánom állíta-
ni őket. Szorgalmazom, hogy 
mielőbb elkezdődjön a védő-
erdő létesítése, amely egyéb-
ként a helyi építési szabály-
zatban is szerepel. Egy szó-
val, az itt élőkért szeretnék 
dolgozni, akikkel, havi rend-
szerességgel a fogadónapon 
is konzultálok az aktuális fel-
adatokról, az orvoslásra váró 
problémákról. 

Radnóti Henrik: 
- Alagligeten élek feleségem-
mel és két gyermekünkkel.  
Az Alag Lakóparkért Egye-
sület elnökeként már eddig 
is részt vettem a helyi köz-
életben. Képviselőként a vá-
ros infrastrukturális fejlesz-
tését tartom az egyik legfon-
tosabb feladatomnak, melyet 
mint a Rendezett Városért 
felelős tanácsnok kívánok 
előmozdítani. Ebbéli minő-

ségében különösen kiemel-
ten kezelem az új Alagi iskola 
ügyét, amely városunk egyik 
akut problémájára, az isko-

lai férőhelyhiányra jelent 
végső és elfogadható megol-
dást. Ez, bár állami beruhá-
zás lesz, ám az itt élő csalá-
doknak, így az önkormány-
zatnak is különösen fontos. 
Szintén fontos feladat, hogy 
a helyi közlekedés átszerve-
zésre kerüljön, elvégre egy 
felsős gyereknek - vagy egy 
kamasznak különösen - le-
hetnek már saját program-
jai (szakkör, sportfoglalko-
zás), és nem viheti minden-
hová apuka vagy anyuka 
kocsival. De a családi kiadá-
sok, sőt a város zsúfoltsá-
ga szempontjából is jó len-
ne, ha nem kéne mindenho-
vá autóval menni. Célom az, 
hogy a mostaninál sűrűbb, 
kiszámíthatóbb tömegköz-
lekedés legyen Dunakeszin, 
amivel minden közintéz-
mény elérhető. További cél-
jaimról és azok megvalósu-
lásáról a hamarosan elindu-
ló blogomban beszámolok 
önöknek. Kérem, kövessék a 
www.radnotihenrik.blog.hu 
weboldalt, illetve csatlakoz-
zanak a facebook dunakeszi-
ért csoporthoz. 

(V. I)

Alpolgármester – Erdész Zoltán
Pénzügyi és Jogi Bizottság:
Ábri Ferenc (MSZP) – elnök
Benkő Tamás (Fidesz-KDNP)
Csoma Attila (Fidesz-KDNP)
Hircz Tamás (független)
Dr. Kováts Sebestyén (Fidesz-
KDNP)
Családügyi főtanácsnok – Bocsák 
Istvánné (Fidesz-KDNP)
Környezetvédelmi főtanácsnok – 
Nyíri Márton (Jobbik)
Külügyi tanácsnok – Kárpáti Zol-
tán (Fidesz-KDNP)
Nemzetiségi ügyekért felelős ta-
nácsnok - dr. Thoma Csaba (Fi-
desz-KDNP)
Társadalmi kapcsolatokért felelős 
tanácsnok – Szabó József (Fidesz-
KDNP)
Sport és ifjúsági tanácsnok – 
Seltenreich József (Fidesz-KDNP)
Ifjúságvédelmi és drogprevenciós 
tanácsnok – Lukácsi Bálint 
(Együtt-PM-DK-4K!-MLP-MoMa)
Rendezett Városért felelős tanács-
nok – Radnóti Henrik (Együtt-PM-
DK-4K!-MLP-MoMa)

az október 12-i önkormányzati választás ereDményeként Három új képviselő 
kezDHeti meg tevékenységét a képviselő-testületben. az 1. számú választókör-
zetben Csoma attila (fiDesz-kDnp) a józsef attila művelőDési központ igazgatója, 
a Dunakeszi programiroDa vezetője nyerte el a választók bizalmát. az 5. számú 
körzetben is egy fiatalember, Dr. kovács sebestyén (fiDesz-kDnp) képviselHeti az 
ott élők érDekeit. a testület HarmaDik új tagja raDnóti Henrik, aki a kompenzáCi-
ós listán az együtt-pm-Dk-4k!-mlp-moma jelöltjeként nyerte el a képviselői man-
Dátumot. a Három új városatyát az október 22-i ünnepélyes alakuló ülés után ar-
ról kérDeztük: milyen tervekkel, elképzelésekkel kezDik el munkájukat?

az október 12-én megválasz-
tott képviselő-testület ok-
tóber 22-én tartotta meg 
alakuló ülését, első renDes 
képviselő-testületi ülésére pe-
dig október 30-án került sor. a 
képviselők több napirenD mel-
lett döntöttek a bizottsági 
és tanácsnoki struktúráról, 
valamint ezen tisztségeket 
betöltő személyekről. a képvi-
selő-testület az alábbi struk-
túrát fogadta el:

RENDELETEK
Az alábbi rendeleteket fogadta el az 
októberi ülésén a képviselő-testület:
• Dunakeszi Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének 15/2014. 
(XI.06.) számú önkormányzati ren-
delete a képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 1/2013.(II.06.) számú ren-
deletének módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének 16/2014. 
(XI.06.) számú önkormányzati ren-
delete az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról
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Az 56-os forradalomra 
emlékezett Dunakeszi

A fenti gondolatok jegyé-
ben tisztelgett az 1956-
os forradalom- és sza-
badságharc hőseinek 

és áldozatainak emléke előtt Du-
nakeszi Város Önkormányzata. A 
Kegyeleti parkban, a Gólya em-
lékműnél október 23-án rende-
zett városi ünnepségen Szabó Ka-
talin, az önkormányzat szóvivője 
köszöntötte az emlékező dunake-
szieket. 

„Vannak dolgok, melyekről 
ugyanazt kell gondolnunk. Lehe-
tünk sokfélék: férfiak vagy nők, fi-
atalok vagy idősek. Vélekedhetünk 
másként az élet dolgairól, vallha-
tunk különböző politikai nézete-
ket, és lehet más-más vallásunk. 
Mégis vannak dolgok, melyekről 
nekünk, magyaroknak ugyanazt 
kell gondolnunk. Ezek közé tartoz-
nak nemzeti ünnepeink, köztük 
október 23-a” – fogalmazta meg 
az összetartozás nemzet egyesítő 
gondolatát ünnepi beszéde kezde-
tén Laczkovich Krisztina, a Szent 
István Általános Iskola igazgatója. 

„Nemzetünk nagy pillanatai 
azért váltak ünneppé – folytatta - 
mert lényegük mélyén nem az én, 
hanem a közösség állt, az embe-
rek tekintetüket nem az egyéni vá-
gyak, hanem a közösségi érdekek 
felé fordították. Ahogy Hamvas 
Béla írta: „A hétköznap egyszerű, 
csendes, profán józanságában az 
Én, aki csak önmagát akarja, egye-

dül akar lenni, s minden tudást, 
örömet magának akar megtartani, 
megvan és él. Az ünnepen azon-
ban meg kell halnia. Az ünnep 
minden ember közössége abban az 
isteni létben, ahová az ember csak 
Énjének feláldozása árán jut el.”

1956-ban sokan áldozták fel én-
jüket a közösségért – mondta. „El-
sősorban a hősi halált halt áldoza-
tok, akik a harcok, vagy később a 
megtorlások során életüket adták 
a szabadságért, az igazságért és az 
elveikért. Rendkívüli volt a család-
tagok áldozata is, akiknek a túlélés 
és a további megtorlások elkerülése 
érdekében némán kellett nézniük 
szeretteik meghurcolását, kínzását 
és halálát” – idézte a nemzet gerin-
cét megroppantó vészkorszakot.

Az ünnepi emlékező a ma har-
mincas-negyvenes éveiben járó 
generációk társadalmi emlékké-
pei alapján is beszélt 1956-ról és 
az azt követő évtizedekről. „Jó-
magam azon generációhoz tar-
tozom, melynek tagjai nem éltek 
még 1956-ban, viszont diák- és fi-
atal felnőtt koruk egy része a rend-
szerváltás előtti évtizedekre esett. 
Azokra az időkre, amikor 1956 ok-
tóberének valós eseményeit gyö-
kerestül próbálták kitépni a törté-
nelemből. Azokra az időkre, ami-
kor a forradalomról csak „ellen-
forradalomként” lehetett beszélni. 
Azokra az időkre, amikor nem is-
kolákban, nyilvános fórumokon 
tanultuk az 1956-os forradalom 
valódi történetét, hanem szüleink-
től, nagyszüleinktől, szűkebb bará-
ti társaságokban, titokban terjesz-
tett szamizdatok lapjairól, vagy a 
messziről érkező, és az éterzajtól 

alig hallható rádióadásokból. Az-
óta már történelemórákon és hiva-
talos megemlékezéseken idézhet-
jük fel, mi is történt akkor, hallgat-
hatjuk a túlélők visszaemlékezése-
it, nyilvánosan is fejet hajthatunk 
az áldozatok emléke előtt.” – raj-
zolta fel a történelmi változások 
ívét. 

 "A rendszerváltás után kaphat-
ták vissza az emberek vélemény 
és szólásszabadságukat, valamint 
nemzeti ünnepeiket: március 15-
ét és október 6-át, melyek az '56-os 
forradalom ünnepével együtt fon-
tos részei a nemzeti összetartozás-
nak, hiszen az ünnep lényege, a kö-
zösség. S most, amikor elmondhat-
juk, hogy mindent megkaptunk, 
amiért 58 évvel ezelőtt oly sokan 
áldozták életüket, meg kell talál-
nunk a magunk feladatát" - mond-
ta a szónok, aki így folytatta: "Nem 
kell életünket adni, mint 56-ban, 
nem kell titokban, félelemmel telve 
kimondani gondolatunkat, mint 
negyven éve szüleinknek. Egysze-
rűen, őrizni kell a lángot! A for-
radalom lángját, melyet kötelessé-

günk tovább adni az utánunk jö-
vőknek" - fogalmazta meg napja-
ink "forradalmi tetteit" Laczkovich 
Krisztina.

Az ünnepi beszédet követően 
a Városi Önkormányzat nevében 
Dióssi Csaba polgármester, Erdész 
Zoltán alpolgármester és dr. Mol-
nár György jegyző helyezte el az 

emlékezés és a tisztelet koszorúját. 
Lerótta kegyeletét dr. Bíró Attila, a 
Dunakeszi Járási Hivatal vezető-
je is, őt követték a helyi pártok, ci-
vil közösségek, nemzetiségi önkor-
mányzatok, a gimnázium és az ál-
talános iskolák tantestületei és ta-
nulói, akik főhajtással tisztelegtek 
’56 hősei előtt. 

A városi megemlékezésen köz-
reműködött Eszenyi Imre, a Du-
nakeszi Uray György Színház tag-
ja és a Servite Ökumenikus Kórus, 
vezényelt dr. Gyombolainé Kindler 
Edit karnagy. 

Az ünnepi megemlékezést a 
Himnusz és a Szózat közös éneklé-
se zárta keretbe. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

"konok Hűséggel HorDozom 

az úttalan bozótokon. seb 

a vállam és seb a markom, 

De fogom, viszem és meg-

tartom. s fogCsikorgatva 

HirDetem: nem ért véget 

a küzDelem! mert valami 

még megmaradt: görCs 

zsibbasztja a markomat, De 

markomban még itt a szó: 

látHatatlan lobogó!" 

(Wass albert: 

látHatatlan lobogó) 

Laczkovich Krisztina

Lerótták kegyeletüket a város vezetői
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!
Mindenekelőtt szeretném meg-
köszönni, hogy az Önök bizal-
mából folytathatom, folytathat-
juk az együtt megkezdett mun-
kát.

Az elmúlt hónapokban a leg-
több problémát a csapadékvíz 
okozta. A Kassa utca lakóinak 
gondja megoldódott. Egyrészt: 
a csapadékvizet egy újonnan 
épített vezeték a tóba juttat-
ja, valamint a Szabadka-Kassa 
utca sarkán épült egy nagymé-
retű fekvőrendőr, amely meg-
fogja az ott összegyűlő vizet. 
Másrészt: az Ungvár utca Szé-
chenyi utcai torkolatában egy 
küszöb épül, amely nem enge-
di a csapadékvizet a Tóvárosba 
a Széchenyi utca magasabban 
fekvő mellékutcáiból (Almás, 
Meggyes, Szedres, Cseresznyés 
utca). 

A Tóvárosban (Arad u.) és a 
Toldi-Dombliget lakóparkban 

(Huszka-Szent Kinga u. sarok) is 
sok kárt okozott az esőzés, ezek-
nek a megoldásával továbbra is 
foglalkozik az Önkormányzat. A 
tervek készen vannak, a kivite-
lező kiválasztása, megbízása fo-
lyamatban van.

A Toldi-Dombliget lakópark-
ban a Huszka Jenő utca elején 
az Önkormányzat olyan védőfa-
lakat épített, amelyek megaka-
dályozzák, hogy az esővíz elönt-
se a földszinti lakásokat.  A hosz-
szú távú megoldást az a csőve-
zeték jelenti majd – a tervek már 
elkészültek –, mely a Mátyás ki-
rály úti csapadékvíz főgyűjtőbe 
juttatja az esővizet.

A Kismarton-Szabadka utca 
sarkán lakók régi kérése telje-
sült: az esővíz elvezetésére egy 
folyókát épített az Önkormány-
zat. 

A Kossuth utcai buszmegálló 
és zebra elkészült. A buszöböl 
tekintetében 6 hét technoló-

giai várakozási idő van, ugyan-
is a bazalt-beton teljes megszi-
lárdulásához ennyi idő szüksé-
ges. A helyi buszok várhatóan 
november végétől megállnak 
itt, de a Volán buszok csak az év 
végétől. Elterjedt az a hír, hogy 
a Volánbuszok itt nem fognak 
megállni, ez téves információ. A 
megállót már eleve úgy tervez-
ték, és engedélyezte a Közútke-
zelő Nonprofit Kht., hogy ott a 
nagyméretű, csuklós Volánbu-
szok is megálljanak. 

A közvilágítás hiányossága is 
sok kellemetlenséget okoz a la-
kóknak, különösen most a téli 
időszakban, amikor korán söté-
tedik. A Toldi utcán valameny-
nyi meglévő lámpaoszlopra ke-
rült világítótest. Még hátra van 
a Széchenyi utcán a Kossuth és 
Málnás utca közti szakaszon a 
lámpatestek kihelyezése. Ez is 
megtörténik néhány héten be-
lül.

Köszönjük, hogy lakótársaink 
levágták az útkereszteződések-
ben az út beláthatóságát akadá-
lyozó növényzetet. 

Sokan szeretnék szebbé, zöl-
debbé tenni a közvetlen lakó-
környezetüket, ezért fákat kér-
tek az Önkormányzattól. Az igé-
nyeket leadtam, várom a Köz-
üzemi Kft-től a visszajelzést.

Ezúttal is köszönöm a szóbeli 
és írásbeli jelzéseket, észrevéte-
leket, kérem, hogy ezután is ke-
ressenek meg minden, közössé-
günket érintő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei

Mindenek előtt szeretnék köszönetet mon-
dani, hogy az Önkormányzati választáson 
ismét bizalmat kaptam az Önöktől. 

A ciklus elején szokás a tervekről beszél-
ni, de mivel az előző időszak végén még 
pár kivitelezés folyamatban volt, ezért 
most és itt, szokás szerint az elmúlt hónap 
híreivel kezdem.

Végéhez közelednek azok beruházások, 
melyek kezdetéről az elmúlt hetekben szá-
moltam be.

A P+R parkolók kialakításából már koráb-
ban elkészült a gyártelepi Béke utcai parko-
ló. A vasút túloldalán a Klapka utcai szakasz 
építése is a végéhez közeledik. A Nagyállo-
másnál is zajlanak a munkálatok. Sok évti-
zed után elkészült a Jézus Szíve Templom 
körüli terület burkolása.

A ciklus elején az Önkormányzat többek 
között azt a célt tűzte maga elé, hogy a cik-
lus végére a város összes utcája szilárd bur-
kolatot kap. Örömmel adok hírt arról, hogy 
ezen célkitűzésünket sikerült elérni. Az idei 
év kedvezőtlen időjárási körülményei miatt 
kis csúszással, de a Kis utca szilárd burkolat-
tal való ellátása is elkészült. Így elmondha-
tó, hogy a körzetben az összes utca szilárd 
útburkolattal van ellátva.

Elkészült a Szent István utca végén talál-
ható vasúti gyalogos hídnál és a Szent Ist-
ván – Táncsics utcai gyalogos átkelők kiala-
kítása. A „zebrák” megvalósulásával javulni 
fog a biztonságos közlekedés.

Az augusztus 20-i első ütemet követő-
en szeptember 20-ra elkészült a főtér ki-
alakítása, melynek szeptember 22-i avatá-
sára városunk iskoláinak színes és változa-
tos előadásainak keretében került sor. Ter-
veink szerint számos kulturális és egyéb 
eseménynek fog otthont adni a tér, amely-
lyel szeretnénk elérni, hogy ez a terület egy 
sokszínű, mozgalmas része legyen város-
unknak, igazi közösségi térként szolgálva 
városunk lakóit. A tér ebben a hónapban új 
helyszínként a Szent Mihály napi búcsúnak 
adott otthont. A visszajelzések alapján el-
mondható hogy a tér sokak megelégedé-
sére, kiválóan vizsgázott.

A jövőbeni tervekről elmondható, hogy 
ebben a ciklusban sem állnak le beruhá-
zások a körzetben. Terveink szerint elindul 
az útfelújítási és a járdaépítési program. Ez 
utóbbi keretében sok évtizedes lemaradást 
kell pótolni. Azon utcákban, ahol egyik ol-
dalon sincs járda, létre kell hozni a bizton-
ságos gyalogos közlekedést legalább az 
egyik oldalon kialakított járdával, a meglé-
vő helyeken a felújításokat kell sorra venni.

Folytatni kell a korábban kialakított úthá-
lózat felújítását, esetleges korszerűsítését.

A belvárosban a Szent Mihály téren és 
környékén folytatni szeretnénk a városköz-
pont rekonstrukciót.

A körzet belső úthálózatán a megnöve-
kedett gépjármű forgalom miatt a gyalo-
gos forgalom segítésére gyalogátkelőhe-
lyeket kell kialakítani ott, ahol ez indokolt 
és kialakítására lehetőség van.

Kedves Lakótársaim!
Még egyszer köszönöm, hogy az Önök 

bizalmából újra képviselhetem körzetün-
ket és Önöket. Köszönöm az eddigi sok se-
gítő ötletet és biztatást. Úgy gondolom, 
Önökkel összefogva, együtt jelentős mér-
tékben fejleszthetjük lakóhelyünket, az itt 
élők környezetét, közérzetét.

Bár eddig is sok fejlesztés történt, de sok 
még a tennivaló, ehhez kérem támogatásu-
kat, segítségüket. Várom észrevételeiket az 
alábbi elérhetőségen.

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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körzeti képvi  selőink jelentik

Szeretném megköszönni min-
denkinek, aki részt vett a válasz-
táson és fontosnak érezte, hogy 
részt vegyen városunk jövőjének 
alakításában. Gratulálok minden 
választáson indult jelöltnek az el-
ért eredményeikhez! Külön kö-
szönöm azoknak, akik engem, és 
frakciótársaimat támogatták sza-
vazatukkal, így ismét biztos több-
séget szerezhettünk a képvise-
lő-testületben. Mindent megte-
szünk, hogy munkákkal megszol-
gáljuk ezt a bizalmat.

Megtisztelő számomra, hogy 
az alakuló ülésen Dióssi Csaba 
polgármester úr ismét engem ja-
vasolt az alpolgármesteri tisztség 
betöltésére, amelyet képviselő-
társaim egyöntetűen támogat-
tak, így immár ötödik ciklusomat 
kezdhetem meg alpolgármester-
ként. Hiszem, hogy az előző négy 
évhez hasonlóan az előttünk álló 
időszakban is az összefogásra kell 
törekednünk, hogy közös céljain-
kat minél hatékonyabban tudjuk 
megvalósítani.

Köszönöm mindenkinek, aki 
eddigi munkám során támoga-

tott. Arra bíztatom Önöket, hogy 
ezentúl is keressen bátran észre-
vételeikkel, ötleteikkel, kéréseik-
kel. Engedjék meg, hogy néhány 
szóban ismertessem az őszi fel-
adatokat, amelyekről bővebben 
a következő lapszámban számo-
lok be Önöknek.

Ha ősz, akkor tudjuk, hogy itt 
a faültetések időszaka. A hozzám 
beérkezett kéréseknek megfe-
lelően a körzet több pontján he-
lyezünk el facsemetéket, például 
a Perczel Mór utcában vagy a Rá-
kóczi úton.

Szintén megoldandó feladat a 
vízelvezetés is. Csapadékvíz elve-
zetőket és szikkasztókat építünk 
ki a körzet több pontján, példá-
ul a Tisza utcába. Ezek elkészülté-
ről, ahogy említettem, a követke-
ző hónapokban fogok tudni be-
számolni.

Keressenek bátran ötle-
teikkel, észrevételeikkel az 
alpolgarmester@dunakeszi.hu 
email címen.

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt Dunakesziek! 

Az október 12-én rendezett 
önkormányzati választáson a 
szavazók 48,83%-ának támo-
gatásával az 1-es számú egyé-
ni választókerület képviselő-
jévé választottak. Köszönöm 
a megelőlegezett bizalmat, 
a megszerzett mandátumot 
igyekszem a választókerület 
és az egész város javára hasz-
nálni.

A képviselői eskü letétele (ok-
tóber 22.) után a Polgármesteri 
Hivatal Lakosságszolgálati Osz-
tályának vezetőjével áttekintet-
tem a körzetben zajló vagy ép-
pen befejezésre kerülő munkála-
tokat. Örömmel tapasztalhattuk, 
hogy a Révdűlőben is kihelyezés-
re kerültek az új városi informáci-
ós utcatáblák. Ezek nagymérték-
ben fokozzák a tájékozódó autó-
sok kényelmét és szép, egységes 
képet is adnak utcáinknak. Volt 
azonban olyan utcatábla, ame-
lyik tévesen került ki vagy van-
dál kezek sérülést okoztak rajta. 

Ezekről tájékoztattam az illeté-
kes osztályt.

Befejezéséhez érkezett a Fő úti 
szervizút aszfaltozása, amellyel 
végre településünk ezen része is 
városias képet kapott. A kivite-
lezés során több panasz is érke-
zett az Önkormányzat felé, ame-
lyeket a lehetőségekhez mérten 
orvosoltunk. A beruházás után 
hozzám érkezett panaszokat át-
beszéltem az illetékes osztály ve-
zetőjével, remélhetőleg ezeken is 
segíteni lehet.

Befejezésre kerültek a kato-
nadombi szabadidő- és rendez-
vényterület idei évre tervezett 
fejlesztései is. Még korábban 
díszburkolatú járdautak, vala-
mint víz- és locsolóhálózat került 
kialakításra, majd októberben 
gyepesítés, sövény- és fatelepí-
tést hajtottak végre. A jövő évben 
tovább fognak folytatódni a park 

építési-szépítési munkálatai. Táv-
lati célunk egy olyan többgene-
rációs park kialakítása, ahol a fia-
taloktól az idősebb korosztályo-
kig jól érzik magukat. Az eddig 
kitelepített sportszereket szeren-
csére sokan használják, a jövő-
ben még több eszköz telepítését 
tervezzük. Az ezzel kapcsolatos 
lakossági igényeket, megkeresé-
seket igyekszünk beépíteni a fej-
lesztésekbe.

Továbbra is zajlik a Liget utca 
végén épülő új vízisport-telep 
építése. A beruházás az Önkor-
mányzat és a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség összefogásával valósul 
meg. Célunk az, hogy a városunk-
ban több mint száz esztendeje je-
len lévő vízisport élet további tá-
mogatást kapjon, és az utánpót-
lással foglalkozó, elmúlt időszak-
ban komoly hazai és nemzetközi 
eredményeket is felmutató Du-

nakeszi Diák és Szabadidő Kajak 
Klub egy modern sporttelepet 
kapjon. A tervek szerint azonban 
itt még nem állnak meg a fejlesz-
tések és a sporttelep egy csónak-
házzal is kiegészülhet majd a köz-
eljövőben, ahol minden duna-
keszi elhelyezheti majd a kajak-
ját. Távlati cél, hogy bölcsebben 
használjuk a Duna-partunkat és 
megragadjuk azokat a lehetősé-
geket, amelyet a folyó lehetősé-
gei rejtenek.

Észrevételeit, javaslatait várom 
a csoma.attila.keviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

tisztelt révdűlőiek!

Mindenekelőtt szeretném meg-
köszönni a rám szavazók meg-
tisztelő bizalmát. Képviselői 
munkám során igyekszem ezt 
a most még megelőlegezett bi-
zalmat megszolgálni, mindent 
megtenni annak érdekében, 
hogy az itt élő emberek érdekei 
a városrészt érintő döntések so-
rán érvényre jussanak.

A gyártelepi vasútállomás 
melletti parkoló beruházás a vé-
géhez közeledik, amelynek át-
adását követően a Klapka utca 
teljes hosszában gépkocsival is 
használható lesz. Ezzel együtt 
számos 

parkoló és kerékpártároló is 
kiépítésre került a területen.

Az elmúlt hetekben a tájéko-
zódás megkönnyítése érdeké-
ben a választókörzet területén is 
új utcanévtáblákat helyeztek ki 
a Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit Kft. munkatársai. 

A következő hetekben - első-
sorban a Madách utca mentén 
– a közterületeken fák, bokrok 
telepítésére kerül sor, amellyel 
megkezdődik a zöldterületek 

felújítása, esztétikusabbá tétele.
A kampány során többen je-

lezték, hogy nem elégedettek a 
helyi buszközlekedéssel, mivel 
az éppen csak érinti a választó-
körzet határát, továbbá nagyon 
időigényes a Szakorvosi Rende-
lőből történő visszajutás a vá-
lasztókörzet területére. A prob-
léma megoldása érdekében 
egyeztetést kezdeményeztem a 
buszmenetrend felülvizsgálatá-
ról, valamint a buszjárat útvona-
lának módosításáról és új busz-
megálló kijelöléséről. Bízom 
benne, hogy sikerül olyan meg-
oldást találni, amely megkönnyí-
ti az itt élők közlekedését, közin-
tézményekbe való eljutását. 

Észrevételeiket, javaslataikat 
várom a következő elérhetősé-
geken:

E-mail: drkovats.kepviselo@
gmail.com

Levélcím: 2120 Dunakeszi, 
Kosztolányi D. u. 9/a.

Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén

5. számú választókörzet 
képviselője

tisztelt választókerületi lakosok!
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köszönet a megerősített bizalomért
Kedves Lakótársaim! Az első szó a 
köszöneté és a háláé, melyet e lap 
hasábjain keresztül is őszinte sze-
retettel és tisztelettel szeretnék 
kifejezni önök felé. Köszönöm! 
Köszönöm, hogy a 2. számú vá-
lasztókörzet választópolgárainak 
nagy többsége újra megtisztelt 
bizalmával. Az önök támogatá-
sának köszönhetően a város kép-
viselő-testületében őt évig kép-
viselhetem a körzetben élő vala-
mennyi lakótársunkat. 

Remélem, hogy az előttünk 
álló fél évtizedben ugyan olyan 
jól tudunk együtt működni, mint 
az elmúlt ciklusokban. Az ered-
ményes és hatékony munka alap-
ja a rendszeres konzultáció, a vé-
lemények és elképzelések kölcsö-
nös megismerése, ezért továbbra 

is várom a körzetben élők jelent-
kezését - akár személyesen, tele-
fonon vagy e-mailben - hogy kö-
zös dolgainkat minél sikereseb-
ben oldhassuk meg. Bármilyen 
kérdéssel, elképzeléssel és ötlet-
tel bizalommal fordulhatnak hoz-
zám, hiszen én önökért vagyok, 
önöket szolgálom. 

Miként az elmúlt négy évben, 
az előttünk álló öt esztendőben is 
igyekszem választási ígéreteimet 
maradéktalanul megvalósítani 
önökkel együttműködve, vállvet-
ve. Ezen feladatok közül elsőként 
azt vállalom, hogy minden esz-
tendőben elültetünk egy újabb 
születésfát a Szent István park-
ban. Örömmel írom le, hogy rend-
kívül nagy siker övezi a kezdemé-
nyezést, melynek az is bizonysá-

ga, hogy azon családok tagjai, 
akiknek gyermekük neve szere-
pel a születésfa mellett elhelye-
zett emléktáblán, azok gyakran 
keresik fel a park legújabb látvá-
nyosságát, büszkeségét. Ezúton 
is kérem azokat a szülőket, akik 
szeretnék, hogy az ő gyermekük 
neve is felkerüljön az emléktáblá-
ra, akkor keressenek meg írásban 
a kz@dkrmg.sulinet.hu e-mail cí-
men. Kérem, írják meg a szülők 
neveit, lakcímüket, elérhetőségü-
ket, valamint gyermekük nevét és 
születési dátumát. Tájékoztatom 
az érdeklődőket, hogy a korábbi 
években született gyermekek ne-
veit – akiknek szülei eddig vala-
milyen ok miatt nem jelentkeztek 
– fel tudjuk írni a már kihelyezett 
emléktáblákra. Kérem, értesítse-

nek, mert azt szeretném, hogy 
minél több családnak szereznénk 
örömöt, gyermekük számára ma-
radandó élményt. Köszönöm az 
egyedülálló ötlet megvalósításá-
nak sikeréért sokak fáradozó vé-
dőnő-hálózat támogatását, a la-
kók segítő együttműködését, aki-
ket arra kérek, hogy a jövőben is 
hasonló empátiával vegyenek 
részt a születésfa nemes gondo-
latának széles körű megismerte-
tésében. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

körzeti képvi  selőink jelentik

Október 12-én választottunk…
A választás végeztével, az ered-
mények tükrében köszönöm 
meg, annak az 595 szavazónak, 
akik elfogadták az elmúlt 12 év-
ben végzett munkámat és úgy 
döntöttek, hogy megadják a bi-
zalmat az elkövetkező 5 évre. A 
2014. október 12-i a rendszervál-
tás óta a 7. helyhatósági választás, 
ahol 4. alkalommal mérettetem 
meg.    Az Önök szavazata most 
többet ért, mint az előző válasz-
tások során, hiszen az országgyű-
lés 2011-ben elfogadta és meg-
szavazta az 5 évre szóló mandá-
tumot.      

Októberi fejlemények a 6-os sz. 
körzetben:

- A Kossuth L. u. rekonstrukció-
ja érdekében, külsős tervező iro-
da által készítendő geodéziai mé-
rések eredményéről érdeklőd-
tem ismételten - A Kálmán u. 42. 
előtti megsüllyedt szegély cseré-
je - A Bocskai u. 7. sz. előtt a gaz le-
vágását a Közüzemi Kft. dolgozó-
inak köszönhető 

 - A Királyhágó u. 36. csapadék-
víz elvezetés probléma megol-
dása érdekében az Esze T. u. 16. 
előtti keresztrácsos víznyelő ta-
karítását kellett elvégezni. A „K” 
szegély kialakítása még várat ma-
gára 

  - A 2011 elején több címen 
jelzett „zebrák” kialakítása mára 
megtörtént. Idén a gyalogos át-
kelőhelyek  koncepciójában az 
Óvoda köz és Kossuth L. u. keresz-
teződésénél, ill. a Klapka u.-i gya-
logos felüljáró túloldalán a Köny-
ves Kálmán u.-nál – A Kölcsey 

Könyvtár előtti utasváró átalakí-
tását az Uno Reklám dolgozói pár 
nap alatt elvégezték – A Batthyá-
ny u. lakóinak csapadékvíz elve-
zetésének megoldása érdekében 
első lépésben egy „kisebb fekvő-
rendőrt alakítottak ki. A végleges 
megoldáshoz a Kossuth L. u. re-
konstrukciója szükséges (a geo-
déziai mérések elkészültek) - A 
Bocskai u. 6. sz. előtti buszmegál-
lóban összetört szemetes cseréje 

- A Báthory u. 1. előtt a K szegé-
lyezés munkálatai - Kossuth L. u. 
14-18-22 rácsos víznyelőinek vég-
leges helyreállítása - A Bocskai u. 
7. előtt gaz levágása és a Thökö-
ly és Sződi u. sarokingatlan Sződi 
u.i oldalán vérszilvafák gallyazá-
sa megtörtént - A Brassói u.-i ösz-

szes árok, és a körzet valamennyi 
mederlapos, ill. a Kálmán-Rákó-
czi sarok árkait a közüzemisek ki-
takarították - Tábor-Hunyadi sar-
kon lévő „Gyalogos átkelő” helyet 
jelző tábla és a mellette lévő ut-
canévtábla oszlopainak visszaál-

lítása a kérés másnapján teljesült  
- Alkotmány, Bocskai, Királyhágó 
és Mikszáth u.-i lakók fásítás vé-
gett kerestek meg - A Klapka u.-i 
P+R és B+R parkoló befejezésé-
hez közeledve a Strabag elvégez-
te a támfal kövezését, majd a jár-
da és a kerékpár út aszfaltozását. 
Másnap a parkoló hiányzó szaka-
szán a Megyeri Kovács Kft. dol-
gozói befejezték az aszfaltozást - 
Klapka u. 45. előtt az ígért aszfal-
tozás elkészült - Báthory u. elején 
lévő buszmegálló balesetveszé-
lyes, a buszról való fel-leszállás 
nehézséget okoz az idősebb kor-
osztály számára. 

Ha van rá lehetőség, akkor át-
építik, megújulhat a buszmegálló 

- Kátyúkból keletkezett úthi-
bák helyreállítása a Királyhágó 
u. 6., a Kálvin János u. elején fo-
lyamatban, a gyártelepi aluljáró 
Klapka u.-i kijárónál kátyú meg-
szüntetése

Ezúton köszönöm a Lakosság-
szolgálati Osztály, valamint a Köz-
üzemi Kft. vezetőségének és egy-
ben minden dolgozójának hoz-
záállását és az ígért munkálatok 
elvégzését. 

Üdvözlettel:   Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

- HONI ABC előtt 2 db. szik-
kasztókút végleges kialakí-

tása elkészült

- A Királyhágó u. 36. csapa-
dékvíz elvezetés probléma 
megoldása érdekében az 

Esze T. u. 16. előtti keresz-
trácsos víznyelő takarítását 

kellett elvégezni. A „K” 
szegély kialakítása még várat 

magára 
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Köszönöm az önkormányzati választáson kinyilvánított támogatást 
és a bizalmat. Az elért eredmény igazolja, hogy hogy jó úton halad-
tunk az elmúlt négy évben, és egyben kötelez engem arra, hogy a to-
vábbiakban is határozottan képviseljem a 8. sz. választókerületben 
lakók érdekeit.  

A Korsós utcában - hasonlóan Alagliget más részeihez - nehézsé-
get jelent a parkolás. Korábban már megírtam, hogy szándékomban 
áll minden lehetséges helyszínt megvizsgálni parkolóhelyek kialakí-
tás céljából. A Korsós körforgalomnál egy rögtönzött, részvételem-
mel megtartott lakógyűlésen megállapodtunk, hogy kezdeményez-
ni fogom a körforgalom parkolásra is alkalmas átalakítását. Mindezt 
természetesen a lakók aláírással is alátámasztott igénye alapján.

Leadtam a faültetési igényeket. A Czédli-Konrád közötti átjáróba 
a betonelemek helyére kis lombkoronájú fák (vagy a lakók dönté-
se alapján virágládák), a Czédli előtti kis parkba nemrég elhelyezett 
pad két oldalára nagy lombot növesztő fák, a Tóth Ilona utcába pe-
dig a most meglévőkhoz hasonló fák ültetést javasoltam. 

Közlekedésbiztonsági kérdések felvetése és megbeszélése céljá-
ból novemberben találkozom  a témában illetékes rendőrségi ve-
zetővel, ahol a következő problémákat fogom felvetni: Fóti úti gya-
logos átkelőhelyek biztonsága (az ÉFOSZFI és a pékség magasságá-
ban), a Reptéri út-Alagi majori út találkozásánál az elsőbbségadásra 
való fokozott felhívás, ill. tükör kérdése, és forgalomlassító küszö-
bökkel kapcsolatos szakvélemény kérése. (Ez utóbbit eddig a Babicz, 
Brusznyai, Gérecz, Bayer, Konrád utcákban kérték.) 

Szintén közlekedésbiztonság, de a helyinél magasabb szin-
tű egyeztetést igényel az M2 Dunakeszi lehajtójának a kérdése. Itt 
ugyanis az esti órákban gyakran annyira feltorlódtak a járművek, 
hogy a sor már az M2 úton áll, ami veszélyes helyzetet eredményez. 
Ebben a témában a Magyar Közút Zrt-vel kell majd egyeztetni. Fon-
tosnak tartom a közös fellépést Fót városával is, akinek polgármes-
terével már beszéltünk a két város igényeiről. Ők egy új M2 felhajtó 
építését kezdeményezik, ez Dunakeszi érdeke is, mert tehermentesí-
tené nem csak a fent említett fel- és lehajtót, de mentesítené Duna-
keszi oldaláról a Határ utat, mint tranzit útvonalat is.  

A városvezetéssel és képviselőtársaimmal közösen hamarosan 
megállapodunk az elkövetkező öt év föbb fejlesztéseiről. Ennek so-
rán kiemelten fogom képviselni a körzetünket érintő járdaépítési, 
út- és buszmegálló felújítási igényeket, továbbá a sportolási lehe-
tőségek bővítését. Ez utóbbival kapcsolatban találkoztam a grund 
focipálya építését kezdeményező szülőkkel, akikkel megbeszéltük, 
hogy hová kerüljön, és mekkora legyen a focipálya. Itt említem meg, 
hogy október elején végre bővült az alagligeti és fenyő lakóparki ját-
szótér, ugyanis a nagyobb gyerekek és a felnőttek számára is sporto-
lási lehetőséget és kikapcsolódást jelentő fitnesz eszközök és ping-
pong asztalok kerültek beépítésre. 

Bizonyára tapasztalták, hogy nagyon fontosnak tartom a közvet-
len, személyes kapcsolattartást a lakókkal. Ennek megkönnyítésére 
hoztam létre egy “Thoma Csaba online képviselői fogadóóra” nevű 
facebook csoportot. Kérem csatlakozásukat, ill. emellett természete-
sen továbbra is kereshetnek a thomacsaba@hotmail.com email cí-
men is.

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  képviselője

tisztelt lakótársaim!

Tisztelt lakótelepi polgárok! 
Szeretném megköszönni min-
denkinek, aki részt vett a vá-
lasztáson és szavazott bár-
mely jelöltre, hogy fontosnak 
érezte, érzi közös ügyeink ala-
kítását. Gratulálok jelölttársa-

imnak is elért eredményeik-
hez, bízom benne, hogy azon 
terveket, melyek közösek vol-
tak programjainkban, segí-
tenek megvalósítani! Köszö-
nöm, hogy a kampányban egy 
pártcsoportosulás kivételé-
vel, mocskolódás mentes, kor-
rekt magatartást tanúsítot-
tak, s a körzet ügyeinek meg-
oldása volt a központi téma! 
Minden támogatható javasla-
tukat megpróbálom beépíte-
ni munkám során, s ígérem, 
hogy mint eddig is, minden itt 
élő érdekeit fogom képviselni!

Azért szerepel ez a kis idé-
zet a címben, mert 1990 óta 
mindig, immár hetedik alka-
lommal tiszteltek meg bizal-
mukkal Dunakeszi, s ezen be-
lül a lakótelep polgárai, az ön-
kormányzati választásokon. Ez 
a bizalom, egy olyan felelős-
séget jelent számomra, hogy 
ezt a tapasztalatot, a lehető 
legjobban kamatoztassam, az 
Önök, s a város javára!

Úgy érzem az elmúlt húsz 
évhez képest példanélküli volt 
az előző négy év. Nyugodtan 
mondhatom, példanélküli, 
szervezett, átgondolt, ésszerű 
munkájának, látványos és fo-
lyamatos fejlesztéseinek ered-
ménye, hogy ismét teljes tá-
mogatást kaptunk a képvise-

lő-testületben. Ez megkönnyí-
ti az én munkámat is, hisz nem 
politikai csatározások helyszí-
ne lesz az ülés, mint oly sok-
szor a múltban, hanem a terv-
szerű városfejlesztésé, a kö-
zös ügyek melletti összefogás 
mentén!

De nézzük a konkrét ügye-
ket! Folytatódnak a munkák a 
városban, s persze itt is! Jelen-
leg a Casalgrande téri orvo-
si rendelők épületének szige-
telése, nyílászáróinak cseréje, 
külső megszépítése zajlik, re-
mélem az ott dolgozók, és az 
oda járó betegek teljes meg-
elégedésére!

  Elkészült a látványterve a 
Casalgrande és az Aradi Vérta-
núk terének is, szeretném a kö-
vetkező beszámolókban, illetve 
a Facebook oldalunkon is meg-
ismertetni majd Önökkel is!

Sajnos egy új problémát je-
leztek felém sokan, mégpe-
dig az új fűtő művi kazánok 
nagyon hangos működését, 
mely sokak pihenését zavarja! 
Ebben az ügyben is igyekszem 
segíteni a gyors megoldást! 

Továbbra is várom meg-
kereséseiket, e-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon, a 06-27-542-
805 számon, levélben a Garas 
u. 4. címen, s persze személye-
sen is. Egy új módon is jelez-
hetik felém észrevételeiket, a 
Facebookon a Lakótelep Szíve 
oldalon is küldhetik akár fény-
képes jelzéseiket, észrevétele-
iket is! 

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve
/"a hetedik te magad légy"/

körzeti képvi  selőink jelentik
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Ezt követően dr. Szellák Nor-
bert kapitányságvezető-he-
lyettes, a bűnügyi osztály 
vezetője emelkedett szólás-

ra. Mint fogalmazott, szeretnének 
segítséget kérni a sajtó képviselőitől 
ahhoz, hogy a kapitányság vezetői-
nek elérhetősége és fogadó óráinak 
időpontja eljusson a lakossághoz. 
Ezt követően beszámolt róla, hogy 

az utóbbi időben elszaporodtak az 
idősek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények Dunakeszin és környé-
kén, amiről szintén szeretnének fo-
lyamatosan bővebb tájékoztatást 
adni, felhívni a problémára az ál-
lampolgárok figyelmét. A tél köze-
ledtével pedig a szénmonoxid mér-
gezésről is szeretnének tájékoztatást 
adni.

Sándor Attila zászlós a rendőrség 
és diákok közötti kapcsolatról be-
szélt, akiről megtudtuk, hogy az is-
kolarendőrség kötelékében kimon-
dottan csak a diákokkal foglalko-
zik. Ennek keretében az iskoláskorú 
gyermekek számára vetítőképes tá-
jékoztatókon a közbiztonság kérdé-
sei mellett bemutatják a Facebook és 
az internet veszélyeit, az erőszakos 
magatartások problémakörét. A szü-
lők és családok a kábítószer-bűnözés 
megelőzésében című program során 
a szülők és a tanárok figyelmét hív-
ják fel, hogyan tudják felismerni, ha 
a gyermek közelébe került a kábító-
szernek. A város egyik iskolarend-
őre azt is elárulta a sajtó képviselői-
nek, hogy tevékenységéről a tanárok 
és diákok részéről is rendszeresen 
kap pozitív visszajelzést, s gyakran 
kérnek tőle e-mail formájában segít-
séget. Az iskolarendőrök az előadá-
sok megtartása mellett személyesen 
is jelen vannak az oktatási intézmé-
nyekben, ahol beszélgetni szoktak 
a tanárokkal és diákokkal. Lapunk 
kérdésére válaszolva Sándor Attila 
elmondta, hogy Dunakeszi nem tar-
tozik a kábítószerrel fertőzött terület 
közé, az iskoláktól igyekeznek is tá-
vol tartani a tiltott szereket. Ezúton 
is felhívta mindenki figyelmét, hogy 
ne akarja kipróbálni a mai kábító-
szereket, mert ezeknek az összeté-
tele nem ismert, hatásai kiszámítha-
tatlanok, akár az életre is veszélyesek 
lehetnek. Emiatt fokozottan nagy a 
szülők és a pedagógusok felelőssége. 

Annak érdekében, hogy Dunakeszi 
és környéke ne lehessen kábítószer-
rel fertőzött terület, a rendőrség fo-
lyamatosan tart razziákat is az esti, 
éjszakai szórakozóhelyeken.

- A téli útviszonyokra fontos, 
hogy felkészítsék az autókat: időben 
fel kell szerelni a téli gumikat, s szá-
molni kell a megváltozott közleke-
dési feltételekkel, az utak jegesedésé-
vel – vette át a szót Szellák Norbert. 
A bűnügyi osztály vezetője azt java-
solja a lakosságnak, hogy nézessék 
át a fűtési rendszert, szerezzenek be 
jó minőségű szénmonoxid mérőket. 
Főleg az idős embereket kéri arra a 
rendőrség, hogy ne engedjenek be a 
lakásukba idegen személyt, függetle-
nül attól, hogy ezek a személyek azt 
állítják, az önkormányzat vagy vala-
mely segélyszervezet fát vagy pénzt 
küldött számukra, amit szeretnének 
átadni. Ilyen esetekben nyugodtan 
hívják a rendőrséget, illetve kérjék el 
a szolgáltatók munkatársainak fény-
képes, sorszámmal ellátott igazolvá-
nyát – tanácsolta Szellák Norbert. Jó 
tanácsként javasolta, hogy az utcá-
ban megforduló idegen autók rend-
számát is nyugodtan írják fel, illet-
ve hogy az idősek ne egy helyen tart-
sák a készpénzüket, mert ezt hamar 
kifigyelik a bűnözők. A közelmúlt-
ban közel kétmillió forintot tulajdo-
nítottak el így egy óvatlan dunakeszi 
családtól a bűnözők – íntett óvatos-
ságra az dr. Szellák Norbert. 

A szerk.

- Polgárőrtársaim október-
ben felfigyeltek arra, hogy vá-
rosunk egyik régóta nem mű-
ködő vállalkozásának be-
zárt telephelyét folyamatosan 
fosztogatják ismeretlen elkö-
vetők. A napokig tartó türel-
mes figyelőszolgálat meghoz-
ta a várt eredményt. Az egyik 
nap késő este arra lettek figyel-
mesek polgárőreink, hogy két 
személy a gépkocsiba és an-
nak tetőcsomagtartójára pa-
kolja a már leszerelt, elszállí-
tásra előkészített, összelapí-

tott alumínium szellőzőcsöve-
ket. Polgárőrtársaim azonnal 
értesítették a rendőröket, akik 
gyorsan reagálva elfogták és 
előállították az elkövetőket, a 
gépkocsijukat az eltulajdoní-
tott tárgyakkal együtt lefoglal-
ták – számolt be a sikeres ak-
ció részleteiről Kristóf Ferenc, 
aki szerint minden elismerés 
megilleti az eredményes mun-
kát végző polgárőröket.

A városi elnök a siker órái-
ban sem hallgatta el, hogy saj-
nos csökken az egyesület tá-

mogatása. – A támogatások 
elmaradásán túl sajnos lét-
számhiánnyal is küzdünk, pe-
dig nagyon nagy szükség len-
ne a tetterős fiatalokra, mert 
az idősebb, már 70 éven felü-
li polgárőreink érthető okból 
már nem tudnak annyi szol-
gálatot vállalni, mint fiatalabb 
társaik – mutatta be az érem 
másik oldalát is Kristóf Ferenc, 
aki felhívással fordult a lakos-
sághoz: - Szeretnénk, ha a helyi 
lakosok közül minél több fiatal 
jelentkezne egyesületünkbe, 

hogy elősegítsük, javítsuk vá-
rosunk közrendjét és közbiz-
tonságát, fokozzuk a bűnmeg-
előzés hatékonyságát. Azo-
kat az új polgárőröket, akik a 
polgárőri feladatokon túl még 
szeretnének segíteni, közre-
működni a katasztrófa-elhá-
rításban, élet- és vagyonmen-
tésben, szívesen látjuk a Keszi 
Járási Mentőcsoport tagjainak 
sorában is – hangzottak a vá-
rosi elnök hívó szavai, akinél a 
20/381-5427 telefonszámon le-
het jelentkezni.  VTSI

Rendőrségi tájékoztató havi rendszerességgel

Siker koronázta a városi polgárőrök felderítő munkáját

Hagyományteremtő sajtótájékoztatóra invitálta a Dunakeszi renDőrkapitányság vezetője a kapitányság terü-
letén műköDő sajtó képviselőit. tótH csaba renDőr alezreDes Hangsúlyozta: Havi renDszerességgel szeretnének 
tájékoztatást aDni a renDőrség munkájáról, az aktuális bűncselekményekről. 

a Dunakeszi városi polgárőrség tagjai a bűncselekmények felDerítésében is jeleskeDtek az elmúlt iDőszakban. 
egyesületünk Három polgárőre sikeres akcióval bizonyította, Hogy fontos a jelenlétünk a közterületeken és 
Hatékonyan segítjük a renDőrség munkáját – értékelte a polgárőrök tevékenységét kristóf ferenC városi elnök.

Tóth Csaba 
rendőrkapitány 
és munkatársai 
fontos dolgokra 

hívták fel 
a lakosság 
figyelmét
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A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Dunakeszi Alap-
szervezete köszönetet mond 
mindazok támogatásáért, akik 
az október 12-i önkormányza-
ti választáson polgármester-je-
löltjüket és képviselő-jelöltjei-
ket támogatták szavazatukkal – 
áll a szervezet elnöke által aláírt 
sajtóközleményben. „Segítsé-
gükkel a Jobbik több száz voks-
sal tudott javítani a 2010-es ön-
kormányzati választáson elért 
eredményén. Sajnos a Fidesz-
KDNP által korábban átalakí-
tott választási törvény arány-
talanságai miatt eredményünk 
ezen javulással együtt, 2014-ben 
is csak egyetlen önkormányzati 
képviselői mandátum megszer-
zésére volt elegendő.” – olvas-
ható a tagság és az elnökség ál-
láspontjuk rögzítő közlemény-
ben, melyben külön megköszö-
nik választóiknak:”..., hogy nem 
dőltek be a kampányban má-
sok részéről tapasztalható de-
magógiának és felelőtlen ígér-

getésnek, és inkább a Jobbik ér-
telmes, megvalósítható, építő 
programját támogatták. Azon 
leszünk, hogy ebből minél töb-
bet megvalósítsunk a ciklus fo-
lyamán.”

A Dunakeszihez hasonló mé-
retű agglomerációs települése-
ken elért sikerek bizakodással 
töltik a helyi szervezet tagjait, 
akik úgy vélik, hogy Pest megyé-
ben sincs örök ellenzéki szerep-
re kárhoztatva a párt. „A Jobbik 
Dunakeszi Alapszervezete most 
öt évig tartó ellenzéki munká-
ra készül, ugyanakkor fentiek 
alapján Alapszervezetünk hosz-
szú távon az állandó ellenzéki-
ségre való berendezkedés helyett 
a Jobbik győzelme irányába in-
dul el, és ehhez igazítja munká-
ját a jövőben.” – olvasható a köz-
leményben, amelyből az is ki-
tűnik, hogy a helyi szervezet 
egyik legfontosabb feladatának 
a kiegyensúlyozott városi média 
megteremtését tekinti. 

A szerk.

A megválasztott képviselők - a 
Helyi Választási Bizottság el-
nökétől, dr. Pál Lajostól - 2014. 
október 22-én vették át megbí-
zólevelüket és tették le az es-
küt a József Attila Művelődé-
si Központban tartott ünnepi 
alakuló ülésen. 

A Dunakeszi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat meg-
választott képviselői köszöne-
tet mondanak mindazoknak, 
akik részt vettek a választá-
son és szavazatukkal támogat-
ták őket.   

A képviselők esküjükhöz hí-
ven vállalják, hogy tevékenysé-
gükkel – az Alaptörvény és a 
jogszabályok megtartása mel-
lett – a német nemzetiség ér-
dekeit képviselik, anyanyel-
vük, hagyományaik, kultúrá-
juk megőrzésén és fejlesztésén 
fáradoznak – olvasható a Szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményükben. 

Az eskütétel utáni alaku-
ló ülésen a képviselő-testü-
let a DNNÖ elnökének Dr. 
Mervald Annát, elnök-helyet-
tesnek Tóth Tamást, a jegyző-
könyvek és határozatok hitele-
sítőjének Pethő Krisztián Má-
tyást választotta. 

***
Az október 12-i választás 

eredményeként a német mel-
lett létrejött a bolgár és a ci-
gány nemzetiségi önkormány-
zat is.  

Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzat: elnök: Kirov Gá-
bor Mihály, elnökhelyettes 
Bajcsevné Szebegyinszki Eni-
kő, tag: Jordanov Krisztián és 
Schmidt Péterné. 

Dunakeszi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat: elnök: 
Ábri Ferenc, elnökhelyettes.: 
Pusuma Bernadett, tag: Maró-
di Éva Katalin.

JOBBIK: köszönet a támogatásért

Folytatja munkáját a német 
nemzetiségi önkormányzat
a 2014. október 12-én tartott német nemzetiségi ön-
kormányzati választás ereDményeként dr. mervald 
anna, petHő krisztián mátyás és tótH tamás képviseli a 
városban élő német nemzetiségű polgárok érDekeit a 
2019-ig tartó iDőszakban. 

A Humán Szolgáltató Központ 
a Garas utcai bölcsődei telephelyre 

kisgyermeknevelő munkakör 
betöltésére állást hirdet

Közalkalmazotti jogviszonyban, 
teljes munkaidőben (heti 40 óra)

Pályázati feltételek; 
- Középfokú képesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecse-
mő- és kisgyermekgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó- ne-

velő (OKJ)
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-  Részletes szakmai önéletrajz 

- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sike-

res elbírálást követően
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 

résztvevők megismerhetik
-  Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 3. 
paragrafus (7.) bekezdés alapján a   GYVT. 1997.évi XXXI. 

törvény 15.paragrafusának (8.) bekezdésében meghatározott 
kizáró  ok a pályázóval szemben nem áll fenn. 

A munkakör leghamarabb 
a pályázatok elbírálását követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 17.
 A pályázat leadható személyesen 2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsi-

linszky u 32, vagy postai úton, 2120, Dunakeszi, pf.:144.

Pest Megyei Területi Választási Bizottság 
Kivonat

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság
2014. október 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

 
Varga Zoltán Péter (2120 Dunakeszi, Barátság útja 41. 6. em. 39.: 

varga.zoltan@jobbik.hu) által benyújtott kifogás a Dunakeszi Polgár 
városi magazin XV. Évfolyam 10. számának tartalmával kapcsolatban 

a bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
160/2014.(x.07.) sz. TVB határozat

A Pest megyei Területi Választási Bizottság Varga Zoltán Péter 
(2120 Dunakeszi, Barátság útja 41. 6. em. 39.: varga.zoltan@jobbik.

hu) képviselő jelölt által a Dunakeszi Polgár városi magazin XV. 
Évfolyam 10. számának tartalmával kapcsolatban benyújtott kifogást 
megvizsgálva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 
(a továbbiakban Ve.) 151. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, 
a Ve. 218. § (2) a) pontja alapján a kifogásnak helyt ad, megállapítja a 

Dunakeszi Polgár városi magazin havilap XV. Évfolyam 
10. számában megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti választási 
eljárás alapelvet.

A TVB a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján eltiltja a Dunakeszi 
Polgár városi magazint a további jogsértéstől.

A TVB a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezi a 
Dunakeszi Polgár városi magazint, hogy a határozat rendelkező részét 

a legközelebbi számban a jogsértéshez hasonló módon tegye közzé.
A TVB a Ve. 152. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 

100.000,- FT (azaz Egyszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi a 
Dunakeszi Polgár városi magazint.
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az évszázaDokon átívelő legenDásan Híres lengyel-magyar barátság pélDaértékű történelmi 
tettekké nemesülő cselekményeit a ma nemzeDéke csak a História lapjairól, a Hagyományokat 
ápolók és tisztelők elbeszélésiből ismerHeti meg. a két nemzet 21. százaDi együttműköDését, 
ezernyi meg ezernyi szálon fűzőDő megbontHatatlan barátságát olyan testvérvárosi kapcso-
latok éltetik tovább, mint amilyet Hosszú évek óta stary sacz és Dunakeszi ápol.

Egyeztetés a program folytatásáról…

Ráthné Murányi Rita, Varga Tibor, Zentai Katalin

A díjazott dunakeszi diákok…

… és a kitüntetett támogatók

A két város együttműkö-
dését szimbolizáló palet-
ta egyik legszínesebb és 
legtartalmasabb felületét 

Stary Sacz két iskolája és a Radnó-
ti Miklós Gimnázium angol tagoza-
tos munkaközösségének öt éves kap-
csolata jeleníti meg. Városunk orszá-

Örök értékként őrzik

gos hírű gimnáziumából az angol ta-
gozatos diákok jelentős csoportja és 
néhány pedagógus Ráthné Murányi 
Rita tanárnő vezetésével minden év 
júniusában a lengyel kisvárosba láto-
gat, ahol a tanulók a vendéglátó diá-
kokkal közös programokon és csalá-
di körben gazdagítják az iskolai okta-
tás során szerzett nyelvtudásukat. Az 
angol nyelv közös gyakorlása közben 
megismerkednek a két nemzet tör-
ténelmével, kulturális és művészeti 
kincseivel miközben életre szóló ba-
rátságok szövődnek lengyel és ma-
gyar diákok között. 

A Radnótis diákok júniusi lengyel-
országi látogatását október közepén 
viszonozták a Stary Sacz-i líceumban 
és gimnáziumban tanuló diákok kö-
zül huszonhatan és az őket elkísérő 
négy pedagógus, akik számára tartal-
mas programokat szervezett segítőivel 
közösen Ráthné Murányi Rita, az an-
gol tagozatos munkaközösség tanára. 

- Budapest szépségeit és értékeit 
mutattuk be vendégeinknek, melyek 
közül most a termálvizek felfedezé-
sére helyeztük a hangsúlyt. Először 
az Aquaworldbe látogattunk el, majd 
sorra felkerestük a főváros nevezetes 
termálvizeit. Lengyel barátaink meg-
ismerhették a Pálvölgyi barlangot, va-
lamint a Gellért Gyógyfürdő aljában 
lévő alagutat és forrásokat. Nagy él-
ményt jelentett számukra a pesti Vá-
sárcsarnok kulináris kínálata és épí-
tészeti szépsége – tolmácsolta nagy 
lelkesedéssel a lengyel fiatalok élmé-
nyeit Ráthné Murányi Rita, aki azt is 
elújságolta, hogy a jubileumi ünnep-
ség előtti napon a lengyel és a magyar 
diákok hangulatos vetélkedőn vettek 
részt a Katonadombon, melyet dunai 
sárkányhajózás követett. 

A magyarországi látogatást az an-
gol nyelv közös gyakorlása, a barátsá-
gok elmélyítése, Dunakeszi és a fővá-
ros megismerése és bemutatása mel-
lett a jubileumi ünnepség színvonalas 
programja tette teljessé.     

A Radnóti Miklós Gimnázium 
nyáron újjávarázsolt aulája méltó 
helyszíne volt a látványos és rendkí-
vül tartalmas kulturális programok-
kal színesített műsornak, melynek 
keretében az intézmény igazgatója, 
Varga Tibor köszöntötte a nagy sze-
retettel fogadott vendégeket és az öt 
éves együttműködés fenntartásában 

oroszlánrészt vállaló pedagógusokat 
és önkormányzati vezetőket, élükön 
Dióssi Csaba polgármestert, aki sze-
mélyes jelenlétével is megtisztelte a 
rendezvényt. 

- Jó napot! Dzień dobry! – köszön-
tötte stílszerűen anyanyelvükön is 
a vendégeket a direktor úr, aki örö-
mét fejezte ki, hogy az itt töltött na-
pok programjai tovább erősítik isko-
láik és a két város kapcsolatát, a diá-
kok barátságát. „Ezúton köszönöm a 
szülőknek és diákoknak, vendéglátó 
családoknak a támogatást, amellyel 
segítették programjaink létrejöttét. 
Külön megköszönöm Ráthné Murá-
nyi Rita és Deák Varga Kinga kollégá-
imnak az évek óta tartó kapcsolatok 
alakítását és programok szervezését, 
az angol munkaközösség tagjainak 
a támogatást, és mindenki másnak, 
önkormányzatunknak, a testvérvá-
rosi tanácsnoknak és Dióssi Csaba 
polgármester úrnak a rendszeres tá-
mogatást.” – hangzottak az elisme-
rő szavak, melyekből kijutott a len-
gyel tanár kollégáinak is, akik nagy-
szerű partnerként segítik közös prog-
ramjaikat. 

„Hálásak vagyunk diákjaink rend-
szeres vendégül látásáért, és azért 
a sok szép, tartalmas programért, 
amellyel minden évben fogadnak 
bennünket. Biztos vagyok abban, 
hogy a két nép közötti történelmi ba-
rátság ezekkel a programokkal to-
vább mélyül, hiszen a személyes, va-
lamint családok közötti kapcsola-
tok ezt bizonyítják. Éppen az ehhez 
hasonló programok teszik lehetővé, 
hogy fiataljaink megérezzék: nem-
zeti kultúrájuk nélkülözhetetlen ré-
sze annak az évszázadok alatt for-
málódó európai kultúrának, amely 
immár nem csak földrajzilag és tör-
ténelmileg tart össze bennünket, ha-
nem mindennapi létezésünkben is.” 
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A Casalgrande téren elhelye-
zett faházakban november 
29. és december 24. között 

hazai kézműves termékeket for-
galmazó kereskedők forralt borral, 
forró teával, sült gesztenyével vár-
ják majd a látogatókat. A vásár ré-
sze lesz egy kisszínpad is, ahol helyi 
és országos fellépőkkel, kórusok-
kal, gyermekelőadásokkal és betle-
hemessel készülnek a szervezők. A 
részletes programfüzetet minden 
háztartásba eljuttatjuk. 

A téren egy hatalmas adventi ko-
szorú és egy több méter magas városi 
karácsonyfa is lesz, amit a helyi óvo-
dások által készített díszek fognak 
karácsonyi díszbe öltöztetni. Újdon-
ság lesz, hogy idén az egyházak mel-
lett az iskolák és óvodák is bekapcso-
lódnak a szombat esti közös gyertya-
gyújtásokba.

Ez a vásár alkalmat nyújt a csalá-
doknak, baráti társaságoknak arra, 
hogy egy-egy bögre forralt bor mel-
lett találkozzanak, beszélgessenek, 

és együtt töltsenek egy kis időt. 
Fontos, hogy a karácsony közeled-
tével megtapasztaljuk az adás és el-
fogadás érzését. Azt gondolom, ha 
mindenki hozzáteszi a maga ré-
szét, megtapasztalhatjuk a közössé-
gi összefogásban rejlő erőt. 

A város igyekszik egész évben se-
gíteni a tudomására jutott rászoru-
ló személyeknek, családoknak, leg-
utóbb az iskolakezdő adomány-
doboz akció során. Az ajándéko-
zás aktualitása karácsonykor szinte 
magától értetődő, hiszen ebben az 
időszakban különösen fontos az 
egymásra figyelés, egymás segíté-
se, ezért kérek mindenkit, hogy a 
felhívásban szereplő módon juttas-
sa el adományát a téren kihelyezett 
faházba, segítsünk együtt lakótár-
sainkon. 

Köszönjük, hogy Ön is csatlako-
zik az adománydoboz akcióhoz!

Szabó József 
Társadalmi kapcsolatokért 

felelős tanácsnok

Városi 
Adventi Vásár

– zárta nagy tapssal fogadott ünnepi 
köszöntőjét Varga Tibor.  

A vendéglátó dunakeszi diákok 
nagy sikerű zenés-táncos program-
ja után a programokban kiemelkedő-
en szereplő tanulók ajándékcsoma-
gokat vehettek át. A lengyel pedagó-
gusok a Stary Sacz-i és a Nowy Sacz-i 
önkormányzat nevében Aranyal-
ma díjat adtak át az öt éves progra-
mot példaértékűen szervező és segí-
tő Ráthné Murányi Rita és Deák Var-
ga Kinga tanárnőnek, Kárpáti Zoltán 
külkapcsolati tanácsnoknak és Var-
ga Tibor igazgatónak. Dióssi Csaba 
polgármesternek a két önkormány-
zat ajándékát és az újabb öt évre szóló 
együttműködési szándék nyilatkoza-
tát nyújtották át. 

A meghatóan kedves műsor fel-
emelő pillanata volt, amikor a hatal-
mas jubileumi tortán fellobbant a tű-
zijáték.

A búcsúzkodás perceiben, a ha-
zaindulás előtt elérzékenyülten be-
szélt a Dunakeszin töltött napokról 
Beata Damasijevich tanárnő: - Na-
gyon meghatódtuk attól, ahogyan a 
dunakeszi tanár barátaink megszer-
vezték a lengyel-magyar diák csere-
programot. A legtöbb diákunk köny-
nyes szemmel köszönt el a vendéglátó 
családtól. Nagyon tartalmas és szép 
évek vannak mögöttünk. Bízom ben-
ne, hogy együtt tudjuk majd ünne-
pelni a tizedik évfordulót is – mond-
ta reménykedve, amire jó okot ad a lí-
ceumot működtető Stary Sacz-i és a 
gimnáziumot fenntartó Nowy Sacz-i 
Önkormányzat elismerő nyilatkoza-
ta, az újabb öt éves együttműködés 
támogatása. – Stary Sacz polgármes-
tere rendkívül lelkes, nagyon pozi-
tív a véleménye a diákcsere program-
ról. Mindkét lengyel önkormány-
zat nagyra értékeli Dunakeszi Város 
Önkormányzata és a gimnáziumi ta-
nárok elkötelezettségét. Ezt kíván-
ták kifejezni az Aranyalma díjjal is 
– mondta csillogó tekintettel Beata 
Damasijevich, aki vendéglátóikhoz 
hasonlóan vallja, hogy a diákok cse-
reprogramja az egyik legszebb bi-
zonyság a legendásan híres lengyel-
magyar barátságra, amely örök érték 
mindannyiuk számára. 

Vetési Imre
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egyszer volt, Hol nem volt… 
kezDHetném népmeséink for-
Dulatával, Hiszen népmeseinek 
is tűnHet az a történet, ami 
most következik. s mégsem 
az, mert Hogy minDen szava 
valóság. 

Szóval egyszer volt, hol nem volt, a 
nagy rengetegen túl, a határvédő 
székelyek földjén élt egy fiatalem-

ber. Neve honfoglaló vezérünket idézte, 
szívében féltve őrizte szétszedett nemze-
tének magyarjait, emlékei közt élénken 
élt az erdőn inneni rónaság képe. Külsőre 
olyan volt, mint korabeli társai, belsőleg 
azonban komolyabb, álmodozóbb a töb-
bieknél. Fél évszázaddal ezelőtt, az egyik 
nyári napon, (néhány óra járásnyira Pe-
tőfi Sándor eltűnésének helyétől), az ifjú 
alsóboldogfalvi falusi házába messziről 
jött vendég érkezett. Egy hasonlóan ko-
moly, érett gondolkodású, épphogy a fel-
nőttkor határára ért 18 éves ifjú. Egy fi-
atalember, aki, - bár jól érezte magát fe-
héregyházi vendéglátóinál -, üdítőbb volt 
számára végre kortársaival töltenie a 
nyárból hátralévő napokat. Felszabadul-
tan, a határban labdát kergetve vagy el-
mélyülve, beszélgetve. Szó kerülhetett-e 
a távoli hazáról, az egységes nemzetről? 
Ezt csak ők tudják. Bár nem is fontos. A 
lényeg a találkozás. A találkozás, mely 
életfává terebélyesedett. Az erős gyö-
kerekből szilárd törzs, egészséges ágak, 
zsenge levelek fejlődtek. A lényeg a két 
ifjú életre szóló barátsága, mely meghatá-
rozó lett városunk és iskolánk számára is.  

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer két ifjú. Bán Árpád és Kollár Albin, 
akik emberek tucatjainak gondolkodá-
sát változtatták meg, iskolák történeté-
ben hagytak nyomot, városi történelmet 
írtak.

Joggal kérdezheti az olvasó, hogy mi-
ért kívánkozik a fenti történet az újság 
hasábjaira? Úgy gondolom fontos, hogy 
példaként állítsuk az emberi kapcsolatok 
teremtő erejét. Az erőt, amelyik a barát-
ság révén a névtelenségből elsőként ki-
lépni akaró iskolát, negyedszázada élő 
testvériskolai és lassan húsz éve virágzó 
testvérvárosi kapcsolatot teremtett. Az 
erdélyi Székelykeresztúr és Dunakeszi, a 
székelykeresztúri Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola és a Dunakeszi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola között, amely 30 
évvel ezelőtt talán azért választotta név-
adójául a székely tudóst, mert 1966 nya-
rán találkozott és életre szóló barátságot 
kötött egy magyarországi és egy erdélyi 
fiatalember.

Egyszer volt, hol nem volt… Hisz már 

nem a mesében, hanem a valóságban, 
nem a múltban, hanem a jelenben va-
gyunk. Olyan fontos pillanatban, mely 
bizonyára meghatározó és emlékeze-
tes lesz iskolánk jövője szempontjából. 
Ugyanis korszak- és generációváltáshoz 
érkeztünk. Eljött az idő, hogy új alapok-
ra helyezzük testvériskolai kapcsolatain-
kat, bevonjuk az új pedagógus generáci-
ót, és átadjuk számukra a határon túli ba-
rátság megújításának, életben tartásának 
lehetőségét. 

Méltó alkalomként kínálkozott erre is-
kolánk névfelvételének kerek évforduló-
ja. A közös ünneplésre szóló meghívást 
elfogadta a székelykeresztúri Petőfi Sán-
dor Általános Iskola igazgatónője, Simó 
Ildikó, s az általa irányított nevelőtestü-
let. Így láttunk vendégül négy napig 50 
székelykeresztúri néptáncost és 30 peda-
gógust testvériskolánkból. 

Ismerkedő nappal indultak program-
jaink, melynek keretében a felnőtt dele-
gáció ellátogatott a Dunakeszi Helytör-
téneti Gyűjteménybe, a Római Erődbe, 
majd Nemzeti Panteonunkban, a Fiu-
mei úti Sírkertben tett sétát és tisztelgett 
nemzetünk nagyjai előtt, végül a Parla-
mentbe látogatott. Este táncházba vártuk 
a kicsiket és nagyokat.

Az ünnep kapcsán a programok szer-
vezői, Bódai Edit, Csákó Józsefné, Haran-
gozó Katalin, Planicska Szilvia tanárnők 
végigkísértek bennünket minden olyan 
hagyományunkon, ami „kőrösissé” tett 
bennünket. Szombati ünnepélyes nyitó 
programunkon a diákok, a pedagógusok, 
meghívásunkat elfogadó vendégeink és a 
székelykeresztúri iskola képviselői figye-
lemmel hallgatták az iskola- és osztály-
zászlók kialakulásának történetét, az ér-
dekfeszítő előadást iskolai himnuszunk 
megalkotásának körülményeiről, a Cso-
ma alakját idéző vándor sziluettjéről – 
iskolánk logója – szóló ismertetőt. Hall-
hattunk arról, hogyan készítette el Mol-
nár Dénes marosvásárhelyi festőművész 
a székelyek történetét ábrázoló monu-
mentális pannót 2 hónap alatt az iskolá-
ban lakva és alkotva, az akkori diákok ér-
deklődő figyelme mellett. A programok-
ban gazdag délelőtt során vetélkedtünk, 
játszottunk, kézműveskedtünk, elmélyí-
tettük ismereteinket névadónkról. A dél-
előtt végén fát ültettek diákjaink. Az év-
fordulónak és találkozónak emléket állí-
tó fa, Kőrösi fa néven került iskolánk ud-
varára, jelképezve, hogy gyökereinkből 
tudunk új ágakat, friss hajtásokat, üde 
leveleket nevelni. Úgy vélem, hogy ez-
zel egy korszak zárult le iskolánk törté-
netében. Az iskolaalapítók végleg átadták 

Megújuló határon túli kapcsolatok – 
korszak- és generációváltás a Kőrösiben

Simó Ildikó, 
a székelykeresztúri 

Petőfi Sándor
Általános Iskola 

igazgatója

Vendégek a Kőrösiben

Kárpáti Zoltánné, 
a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola igazgatója

Látogatás az Országházban
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a stafétabotot az új generációnak, hogy a 
hagyományokra építve kialakítsák a mo-
dern „kőrösis” arculatot.

Délután a Városi Néptánc Gálán foly-
tatódott a közös ünneplést. Tóth Zoltán 
néptánc tanár saját koreográfiájával, a 
Kőrösi életét idéző táncdrámával kezdő-
dött a program, méltó keretet adva az év-
fordulós tisztelgésnek. A néptánc est vé-
gén fehér asztal mellett jó hangulatban 
mélyült tovább a két intézmény közöt-
ti kapcsolat. Ebből az alkalomból az is-
kola kitüntető érmeit vehették át azok, 
akik az elmúlt néhány évben a legtöbbet 
tették a testvériskolai kapcsolat ápolásá-
ért: Bódai Edit igazgatóhelyettes asszony, 
Dióssi Csaba polgármester úr, Simó Il-
dikó székelykeresztúri igazgató asszony, 
Simó Béla székelykeresztúri önkormány-
zati képviselő úr, Mátéfi Zita és Mátéfi 
Csaba, székelykeresztúri tánctanárok, 
többen pedig Kőrösi emléklapot vettek 
át segítő támogatásuk elismeréseként. A 
nap végére létrejöttek a jövő megállapo-
dásai. Tantestületünk meghívást kapott 
2015 márciusára az iskola Petőfi Napja-
ira. Megszületett a döntés arról is, hogy 
iskolánk egy újabb tantermet nevez el a 
székelykeresztúri Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában. Két évvel ezelőtt a Határ-
talanul program keretében ajándékoz-
tunk „Petőfi terem” emléktáblát az isko-
lának, 2015 tavaszán pedig megszületik 
az újabb, a Kőrösi Csoma tanterem is.

Gazdag programsorozatunk mél-
tó ünnepe volt testvérkapcsolatunknak 
és jeles évfordulónknak. Ismét létrejött 
a híres „kőrösis” összefogás. Köszönet 
a családoknak, akik vendégeket fogad-
tak a határon túlról. Hála minden segí-
tőnknek iskolánkon belülről és iskolán-
kon kívülről. Örömmel tölt el, hogy vá-
rosunk vezetése kiemelt fontossággal 
kezeli a határon túli magyar kapcsola-
tokat, hogy éltetni tudja Dunakeszi és 
Székelykeresztúr barátságát, támogatja a 
kölcsönös találkozásokat.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy fa. Erős gyökereiből szilárd törzs, 
egészséges ágak, zsenge levelek fejlőd-
tek. Az idők múlásával életfává terebé-
lyesedett. Életet adott a „kőrösis” hagyo-
mányoknak és életet adott egy új pedagó-
gus nemzedéknek. Üde zöld levelei azok 
a tetterős fiatal pedagógusok, akik ma te-
rebélyesítik a fát, ma mélyítik életet adó 
gyökereit. Hálás vagyok ennek az össze-
tartó fiatal közösségnek, hogy emlékeze-
tessé tették vendégeink számára a nálunk 
töltött napokat. Örülök, hogy ez a csapat 
képes volt friss lendületet és új tartalmat 
adni testvérkapcsolatainknak valamint 
iskolai hagyományainknak. 

Egyszer volt, hol nem volt… Így volt, 
mese volt, igaz volt. Aki nem hiszi, jár-
jon utána!

Kárpáti Zoltánné igazgató
Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola

Nem tudok nem írni

Az esemény kezdeteként – 
Csonka Mária könyvtár-
igazgató megnyitó gondo-
latai után - az érdeklődők 

Guttmann Vilmos tolmácsolásában a 
költő négy versét hallgathatták meg, 
majd Skripeczky István, a civil egye-
sület elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, aki így fogalmazott: - Lengyel 
János június 4-én még Bereg várme-
gye küldötte volt a Nemzeti Össze-
tartozás Napján tartott megemléke-
zésünkön. Azonban közel két hó-
nappal ezelőtt, amikor katonai behí-
vót kézbesítettek neki, úgy döntött, 
Magyarországra menekül, mert az a 
harc nem az ő ügye. Most itt van, de 
szilárd elhatározása, hogy amennyi-
ben lehetősége lesz rá, visszatér szü-
lőföldjére.

Lengyel Jánost Kiss Judit újság-
író kérdezte pályájáról, Kárpátalja 
irodalmi életéről. Ennek keretében 
megtudhattuk, hogy az író-költő-
nek Nagy Zoltán Mihály volt az első 
mentora, s az egyik legismertebb 
kárpátaljai költő, Vári Fábián Lász-
ló egyengette irodalmi pályáját. - Ma 
is nagyon élő az irodalmi kultúra 
Kárpátalján, de a magyar nyelvű iro-
dalmi kiadványok csak anyaorszá-
gi támogatással tudnak megjelenni 
– fogalmazott Lengyel János, aki el-
mondta, hogy a kárpátaljai magyar 
irodalmat az egyetemes magyar kul-
túra részének tekinti annak ellenére, 
hogy csak a jelenlegi politikai hely-
zet miatt kerültek az anyaországban 
reflektorfénybe.

Az írónak eddig hét kötete jelent 
meg, melyekben a kárpátaljai embe-
rek magyarországi életéről, vendég-
munkás sorsáról szólnak. Először 
szociográfiát, etnográfiát írt, első 
kötete a Kárpátaljáról jöttem. Miu-
tán otthon nem tudott érvényesülni, 
tíz évet dolgozott a magyar iparban, 
erről írta a Fallal az arcnak című szo-
ciográfiai kötetet, melyet nagyrészt a 
saját tapasztalataira alapozott. Első 
kötetét Lezsák Sándor adta ki az An-
tológia Kiadónál. Ha ez nem jelenik 
meg itt Magyarországon, lehet, Uk-
rajnában egyetlen kötetét sem adják 

ki. Jövőre a Könyvhétre jelenik meg 
egy interjúkötete, melyben kárpát-
aljai és anyaországi közéleti szemé-
lyekkel, irodalmárokkal készített be-
szélgetései olvashatóak. Nagy vágya, 
hogy Kárpátalja történetéről írjon 
majd egy monográfiát.

A szomszédos országban zaj-
ló helyzetről szólva elmondta, hogy 
Kárpátalján jelenleg gazdaságilag 

nehéz a helyzet, szerencsére nem 
folynak harcok, de sajnos már van-
nak áldozataik. Az ukrán parla-
mentbe 1-2 magyar képviselő párt-
listáról tud bejutni, de érthetően 
nincs érdemi befolyásuk. Elgondol-
kodtatónak nevezte, hogy Ukrajná-
ban hazaárulás és kémkedés vád-
jával indítottak eljárást az ellen a 
hölgy ellen, aki májusban a Fidesz 
színeiben lett európai uniós képvi-
selő, ami sok mindent elárul az ot-
tani állapotokról.

- Én nemzetben gondolkodom és 
nem pártokban vagy izmusokban, 
mert azok mindig félreviszik az em-
bereket. Nem tudok nem írni – fog-
lalta össze röviden írói ars poétikáját 
Lengyel János, akit színvonalas mű-
sorral köszöntött városunk két kivá-
ló művésze, Babják Annamária és 
Vincze József. 

A szerk.
Fotó: KesziPress

nagy sikerű író-olvasó találko-
zónak aDott Helyet a Dunakeszi 
kölcsey ferenc városi könyv-
tár október 17-én. a dunakeszi 
Civilek baráti köre által szer-
vezett est venDége lengyel já-
nos beregszászi író, költő volt.

Lengyel János kárpátaljai író-költő estje Dunakeszin

Lengyel János 
és beszélgetőtársa, 
Kiss Judit

Babják Annamária 
és Vincze József
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a zölD színű iskolaépület már 1983-ban elkészült, ekkor még a gimnázium és az iDeiglenesen iDe köl-
tözött 1. sz. általános iskola osztozott meg rajta. utóbbi egy év után visszaköltözött felújított 
épületébe s maraDt a tantestület egy része a városrészben élő Diákokkal és tovább műköDött a 
középiskola. aztán megszületett a várva várt Döntés: 1989. augusztus 1-jén megkezDte műköDését 
az 5. számú általános iskola.

Ennek immár huszon-
öt esztendeje. A ma már 
Fazekas Mihály Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi 
Általános Iskola az évfor-

duló alkalmából október 18-án ren-
dezett ünnepséget. A meghívottak 

között számos régi diák, nyugdíjas 
pedagógus, a város oktatási intézmé-
nyeinek képviselői is eljöttek, és jelen 
volt Szőke Kálmánné, az alapító igaz-
gató, valamint Dr. Mervald Anna, a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke.

 „Iskolánk elérte a korai felnőttkor 
alsó határát”, hangzott el az ünnep-
ség bevezetőjében. A műsort a Far-
kas Ferenc Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény fafúvós együttese nyi-
totta meg Weiner Leó Divertimentó-
ja két tételének megszólaltatásával. 
Művészeti vezetőjük, Szilágyi Sza-
bolcs Balázs az iskola egykori tanu-
lója, mint ahogy zenésztársai között 
is volt régi és jelenlegi diák.

Ünnepi beszédében Kovács Gá-
borné felidézte a megalakulás moz-
galmas időszakát. Szólt arról, hogy a 
tantestület nagy energiával, ezernyi 
ötlettel dolgozott azért, hogy a város 
legfiatalabb – a köznyelvben zöld – 
iskolája rangot szerezzen a város pa-
tinás intézményei között.

Felidézte a pezsgő sportéletet, köz-
tük a kosárlabdában Varga Tiborné 
és Csomós Mihályné felkészítésével 
elért hazai és külföldi sikereket. Szólt 
a tanulmányi versenyek kiváló me-
gyei és országos helyezéseiről, me-
lyeket többek között Dudák Ferenc-
né magyar és Szabóné Pethő Emőke 
biológia tanárnőknek lehet köszön-
ni. És szinte legendaszámba mentek 
Dusza Tibor tanítványainak a tajva-
ni nemzetközi rajzpályázaton több 
alkalommal nyert díjai.

„A hagyományos iskolai tevékeny-
ségek mellett már 1991-ben elkez-
dődött a környezetvédelmi munka, 
mondta az igazgatónő. Rövid időn 
belül kialakultak hagyományai s ez 
a tevékenység a tanévi munka szer-
ves részévé vált. Mindennek elisme-
réseként 1998-ban Szőke Kálmánné 
és Kundlyáné Szabó Ágnes miniszte-
ri elismerő oklevelet kapott.”

Fontos mérföldkő volt a 2005-
ös esztendő, amikor Dunakeszi 750 
éves évfordulóján a tanintézmény 
felvette Fazekas Mihály nevét. Ezzel 
kapcsolatban így írt az iskola emlék-
könyvébe Dr. Kindler József profesz-
szor: „Az iskola beállítódása a hang-
súlyozott környezeti nevelésre, az ál-
latok, növények tiszteletére, szerete-
tére, megbecsülésére és gondozására 
s az ilyen jellegű szemléletformálás-
ra: küldetéses tevékenység.”

Negyedszázad alatt alaposan meg-
változott az iskola. A 32 fővel induló 
tantestület ma 57 fős. A diákok szá-

ma megduplázódott. Megújult az is-
kolaudvar s az épület belső tere. S az 
idei tanévben elindult német nemze-
tiségi osztály a fejlődés újabb lépcső-
fokát jelzi. Végezetül így fogalmazott 
az igazgatónő:

„Hagyományainkat éltetve, meg-
újítva, a fiatal és középgeneráció las-
san az iskolaalapítók helyére lép. 
Ma már az ő munkájuk alapján íté-
lik meg az iskolát és ez a munka ma-
gas szakmai színvonalú, lendületes, 
kreatív, biztos alapja egy sikeres jö-
vőnek.”

Az ünnepség folytatásaként diá-
kok olvastak fel iskolai élményeik-
ről írt fogalmazásaikból részleteket, 
majd sor került a nagyméretű szüli-
napi tortára helyezett tűzijáték meg-
gyújtására. 

Ezt követően a vendégként meghí-
vott egykori diákok, – köztük mér-
nökök, jogászok, kiváló sportolók, 
pedagógusok – találkoztak és beszél-
gettek emlékeikről a mostani tanu-
lókkal. Közben az udvaron az alsó 
tagozatos diákok emlékfát ültettek a 
jubileum tiszteletére.

Kérdésünkre Szőke Kálmán-
né elmondta, hogy embert próbáló, 
ugyanakkor izgalmas kihívásokkal 
teli, szép időszak volt iskolát terem-
teni. Sok szülő és számos cég segített 
többek között abban, hogy ne ma-
radjon kopár az udvar, legyen egyre 
otthonosabb az iskolai belső. Folya-
matosan alakult ki a nyelvi labor, a 
számítástechnikai terem és nagy len-
dületet vett a környezetvédelem. Kü-
lönösen szép emlék, amikor a taj-
vani rajzversenyen 156 ország kö-
zül ezüst oklevelet kapott az iskola s 
a díjat a nagykövet a tanintézmény-
ben adta át. Később már aranyérem-
nek is birtokosai lehettek a pályázók. 
A fejlődést egy adattal is érzékeltette 
az alapító igazgató: az önálló iskolai 
élet 340 körüli diáklétszámmal kez-
dődött, s amikor tizenkét évvel ké-
sőbb nyugdíjba vonult, közel hatszá-
zan tanultak itt. 

A jubileumi ünnep után jönnek is-
mét a munkával, tanulással teli hét-
köznapok, melyek során újabb tisz-
teletreméltó eredményekkel gazda-
godhatnak az iskolatörténet lapjai.

Katona M. István
Fotó: A szerző 
és Dusza Tibor

A JUBILÁLÓ ISKOLA

Az iskolaalapító 
igazgató, 

Szőke Kálmánné 
(jobbról) és aki 

átvette a tőle 
a stafétát, 

Kovács Gáborné 

Fát ültettek 
a születésnap 

tiszteletére 
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„Sosem bántam meg, hogy ideköltöztem” „Közeledjenek a régiek és az újak”

– Mikor költözött ki Dunakeszire?
– Két évvel azután, hogy kiengedtek 
a börtönből, 1972 áprilisában köl-
töztem ki Dunakeszire a férjemmel, 
akihez akkor mentem hozzá. Hal-
lottunk éppen elég szépet a városról, 
hiszen a sógorom itt lakott, és egy 
pillanatra sem bántam meg az ak-
kori döntésemet. Persze az a Duna-
keszi nagyon más volt, mint a mos-
tani, hiszen akkoriban a Fő utcán 
kívül csak pár utca volt leaszfaltoz-
va, míg most már egy negyvenezres 
modern nagyváros.

– Pár évre mégis elköltözött, visz-
szatért a fővárosba…

– Építkezni sajnos nem tudtunk 
korábban, és 1991-ben az akkori 
MDF egy másfél szobás zuglói pa-
nellakást adott nekem. Bevallom 
őszintén, nem szerettem ott élni, 
mindig is vágytam vissza Dunake-
szire. 2000-ben aztán visszaköltöz-
tünk, és az akkor megépített két-
szintes házban élek ma is. Az alsó 
szint az enyém, míg a kisebbik gyer-
mekem és a családja él felül.

– Mit jelent Önnek Dunakeszi?
– A nagybetűs OTTHONT. Szá-

momra ez a nyugalom szigete, ahol 
2001-ben megkaptam a díszpolgá-
ri elismerést is. Rengeteget fejlődött 
a város, ráadásul nagyon jó irány-
ba, és annak örülök leginkább, hogy 
az emberek kezdik felismerni az ér-
téket, és talán ennek is köszönhető 

az, hogy egyre kevesebb a rongálás, 
a vandalizmus ebben a városban.

– Nemcsak Dunakeszin, hanem 
az ország bármely településére el-
megy, ha felkérik arra, tartson tör-
ténelem órákat 1956-ról. Mennyi-
re értik a mai fiatalok a forradalom 
lényegét?

– Szívesen teszek eleget ezeknek 
a felkéréseknek. Úgy érzem, a mai 
gyermekekben igény van 1956 meg-
ismerésére, és igenis megértik a for-
radalom lényegét, főleg egy túlélő 
szavaiból. Nagyon ráéreznek min-
denre, és nem egyszer azt érzem, 
hogy amíg nekünk akkor az 1848-
as forradalom hősei voltak a példa-
képeink, nekik már az 1956-os hő-
sök tettei mutatnak példát. Mindig 
azt mondom, 1956 a maga tisztasá-
gában krisztusi forradalom volt, és 
a gyerekek igénylik azt, hogy minél 
többet tudjanak meg róla.

– A tanórákon kívül is bőven tesz 
azért, hogy Dunakeszin sose huny-
jon ki a forradalom iránti érdeklő-
dés…

– Mert meg kell ismerniük az em-
bereknek a saját hazájuk történel-
mét, ráadásul hiteles formában. Na-
gyon örültem annak, amikor pár éve 
rendeztek a városban egy gyönyörű 
kiállítást az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról. Amit csak tud-
tam, odaadtam a szervezőknek, még 
azokat a cigarettapapírokat is kiállí-
tották, melyekre a börtönben a ver-
seimet írtam még 1967-ben. Őszin-
tén remélem, hogy lesz még ilyen 
rendezvény, amelyhez újfent meg-
adnék minden segítséget. Ugyanak-
kor azt már eldöntöttem, hogy a vá-
rosnak adományozom majd az 56-
os forradalomhoz kötődő, rengeteg 
kötetből álló könyvtáramat, melyet 
féltő gonddal óvtam és bővítettem.

Molnár

– Némi túlzással azt is mondhat-
nánk, hogy édesanyja még Újpes-
ten kezdett el vajúdni, és már Du-
nakeszire hozta haza a kis újszülött 
Istvánkát…

– Ez így tényleg túlzás, igaz, nem 
áll messze az igazságtól, hiszen a 
szüleim Újpesten laktak, amikor 
megszülettem 1983-ban, és nem 
sokkal a neves nap után költöztünk 
ki Dunakeszire. Azóta is itt lakom, 
és sosem felejthető szép gyermek-
kort köszönhetek például a Duna-
partnak.

– Aztán szép fokozatosan megis-
merte az egész várost, ráadásul any-
nyira, hogy a legnépszerűbb közös-
ségi portálon saját oldalt indított 
Dunakeszi bemutatására, megis-
mertetésére. Honnan jött az ötlet?

– Szó szerint fokozatosan ismer-
tem meg ezt a gyönyörű várost. El-
képesztő fejlődésen ment keresz-
tül az elmúlt időszakban a telepü-
lés, én még teljesen más Dunakeszin 
nőttem fel. Mindig is gyűjtögettem 
a régi képeket a városról, illetve el-
kezdtem amatőr fotósként jómagam 
is fényképezgetni, és amikor egyszer 
ezeket rendeztem, jött az ötlet, miért 
ne ismertessem meg szeretett város-
omat másokkal, máshol élőkkel. Így 
jött az ötlet, amit 2011-ben tett kö-
vetett, és azóta létezik a „Szeretem 
Dunakeszit” facebook-oldal.

– Mennyire népszerű az oldal?
– Örömmel és büszkeséggel 

mondhatom, hogy mára már 3058 
követője van az oldalnak, és egy-
egy poszt öt-tízezer emberhez jut el. 
A feltett, szerkesztett fotókra általá-
ban több száz like érkezik, valamint 
átlagban százan osztják meg azokat. 
Teljesen egyedül szerkesztem az ol-
dalt, és az egyéb teendőim mellett 
napi szinten frissítem képekkel, in-
formációkkal.

– Mi a véleménye az elmúlt majd 
negyedszázadról, amely alatt Du-
nakesziből egy negyvenezres város 
lett?

– Sokat változott a település, és el-
mondhatom, abszolút az előnyére. 
Egyre több a minőségi program, és 
ahogy látom, érzékelem a városban, 
ezt az utat kell folytatni, most nem 
szabad a vezetésnek leállnia. Duna-
keszi immár nem alvó város, szeret-
nek itt élni az emberek. Azt kell elér-
ni, hogy ne csak élni, hanem létezni, 
itt lenni is szeressenek. És ami még 
nagyon fontos lenne: a régi és az új 
Dunakeszit még közelebb kell hoz-
ni egymáshoz.

– Mi az, amiben még változtatna, 
fejlesztene?

– Egyrészt egy strand létrehozása 
és a Duna-part további kiépítése na-
gyon időszerű, ezért remélem a Ka-
tona dombot és környékét érintő fej-
lesztések ezt meg is valósítják.

Ezen kívül szükség lenne egy 
olyan szórakoztató központra, 
amely eléri, hogy a kikapcsolódni 
vágyó dunakeszi lakosok a városon 
belül akarják és tudják is kielégíte-
ni igényeiket.

Egyszerűen túlnőtte magát a vá-
ros, muszáj meglépni ezeket. Talán a 
válság múlásával ezek is megoldha-
tóvá válnak majd Dunakeszin.

Molnár

a neve összeforrt az 1956-os forraDalommal, annak jelké-
pévé vált. 1958-ban Halálra ítélték, majD 200 nap siralom-
Házban eltöltött nap után másoDfokon életfogytiglanra 
változtatták a büntetését. a börtönből az utolsók között 
szabaDult 1970 márciusában, és a renDszerváltást követően 
számos 1956-os szervezet munkájában vett részt, valamint 
két parlamenti választáson – 2006 és 2010 – lett képviselő a 
fiDesz színeiben. Wittner mária számára Dunakeszi a nyuga-
lom szigetét jelenti, és elDöntötte, Házi könyvtárát a város-
ra Hagyományozza. 

születését követően költözött szüleivel a városba, immár 
azon Dolgozik, Hogy minél többen megismerjék Dunake-
szit. Három és fél éve életre Hívta a „szeretem Dunakeszit” 
facebook-olDalt, melynek egyeDüli szerkesztője. ráaDásul, 
aHogy ő monDja, szeretett városában egyre több a minősé-
gi program, és ifjabb tasnádi istván szerint már Csak abban 
kell ereDményeket elérni, Hogy a régi és az új Dunakeszi még 
közelebb kerüljön egymásHoz.
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valóságos iDőutazás résztvevői leHetünk, amint belépünk a most Húszéves révész istván Helytör-
téneti gyűjtemény épületébe. a folyosón tablók, bekeretezett fotók sokasága inDítja el az emléke-
zést. a Három, egyenként is szobányi méretű Helyiségben peDig feltárul Dunakeszi múltja.

Egykori iskolaszerek – pala-
tábla, spongya, régi olva-
sókönyvek –régi mester-
ségek szerszámai, szekré-

nyek, komódok, festett ládák, régi 
öltözékek, szobabelső, magasan be-
vetett ággyal, konyhai bútorok és 

eszközök és még sorolhatnánk, mi 
minden idézi a régi világot. 

E páratlanul gazdag, múltról me-
sélő gyűjtemény a jelen. De hogyan 
is kezdődött? Erről beszélt Szakáll 
Lászlóné Lujzi néni, városunk dísz-
polgára, Eötvös József Élet-díjas, 
mindennek elindítója, gyarapítója, 
gondozója, szellemi tulajdonosa.        

– Hogy kerültem közel a paraszti 

kultúrához? Tisztviselő családból 
származom, a váci gimnáziumban 
sem hallottam ilyesmiről. Zongo-
rázni tanultam, a zenével jegyez-
tem el magam, a férjem is vérbeli 
muzsikus volt. A pedagógiai főis-
kola ének-történelem szakát végez-
tem el, s mint gyakorló tanár ke-
rültem 1955-ben a mai Bárdos La-
jos Általános Iskolába. Hamarosan 
kórust szerveztem s a Kodály mód-
szer alapján a gyerekeknek betaní-
tott népdalok szövegei már vala-
mennyire megismertették velem a 
népi kultúrát.   

– A régi kántorház, ami ma a 
gyűjteménynek ad otthont, ak-
koriban pedagógus szolgálati la-
kás volt, ott laktunk 13 évig együtt 
Pandur József igazgatóval és csa-
ládjával. Szemben a Szent Mihály 
templom, ahová az idősek viselet-
ben jöttek misére s itt láttam a még 
akkor élő két Mária lányt…

– Sok idő múlva, 1980-ban egy 
volt tanítványom lett a helyi Ha-
zafias Népfront titkára. Én akkor 
már iskolaigazgató voltam, és fel-
kért, hogy kezdjük el a helytörté-
neti kutatómunkát, ami lassan in-
dult meg. Az egyik évben országos 
mozgalmat hirdettek „Nem térkép 
e táj” mottóval. Akkoriban csapat-
vezető is voltam, és kiderült, hogy 
sem én, sem a gyerekek, sem a kol-
légák nem igazán tudtunk a régi 
mindennapokról. Kiadtam a gye-
rekeknek, hogy kutassanak a csa-
ládban, az utcában, majd a község-
ben, hogyan is volt régen az élet. 
Összehívtunk néhány idős paraszt 
nénit beszélgetni. Ott volt Antall 
János és az egyik kolléganőm, Tor-
ma Győzőné is. Az asszonyok szin-
te egymás szavába vágva mondták 
a saját, a szüleik és nagyszüleik éle-
tét. Magnetofonnal felvettem, amit 
meséltek, a szalagok most is meg-
vannak.

– Utólag visszanézve, 1979 lehe-
tett a döntő fordulat. Egy nap fel-
jutottam M. Tóth Mari néni pad-
lására s találtam egy csörgőkorsót, 
amivel vizet vittek a határba és egy 
fa négylábú krumplinyomót. Ez 
volt a gyűjtemény első két tárgya… 

– Évente egy-két alkalommal 
rendeztem alkalmi kiállítást és ve-
télkedőt a diákok körében. Ezekre 
az eseményekre kaptunk kölcsön 
régi tárgyakat, eszközöket, ezek 

végül meg is maradtak. Egy ideig a 
lakásomban tároltam a szaporodó 
anyagot, de aztán sikerült az isko-
lában néhány tárlót építtetni, ezek 
költségét az akkori Városi Tanács 
ki is fizette…

– Amikor 1989-ben tudomást 
szereztem arról, hogy Városvédő 
Egyesület alakul, amelynek elnö-
két, Hámor Józsefet még gimna-
zista korából ismertem, kapcsolat-
ba léptem velük és ők felvállalták a 
helytörténeti gyűjtemény létreho-
zását. A segítségükkel 1994. nov-
ember 24-én a Szent István utcai 
úgynevezett Három kakas házban 
megnyílt a kiállítás. 

– Látták az idősek, hogy itt ko-
moly dologról van szó s kezdték 
hozni a régi tárgyakat, bútorokat, 
fényképeket, dokumentumokat. 
Béki Lajosné Teri néni az általa ké-
szített 30-40 népviseletbe öltözött 
babát a városnak ajándékozott s a 
vezetés átadta a gyűjteménynek…

– Egy év múlva a ház eladásra ke-
rült, ekkor Hámor József kezde-
ményezésére az önkormányzattól 
megkaptuk használatra a Fő út 110. 
szám alatti ingatlant. Az egyesület 
tagjai rendbe hozták a helyiségeket 
és 1995. március 15-én megnyitot-
tunk. Pár év múlva felvettük a Ré-
vész István nevet, s a további évek 
alatt is folyamatosan gyarapodtak 
az emlékek…

– Két éve a jelenlegi, valószínűleg 
hosszú ideig végleges helyére költö-
zött a gyűjtemény. Most már egyre 
inkább az a gondom, hogy mi lesz 
a sorsa. Az anyagot – köztük töb-
bek között 3000 fotót – már leltár-
ba vettük, ebben sokat segített Sző-
ke Kálmánné, Csoma Attila és Vö-
rös István. Nyolcezer tételről van 
szó, s ehhez már kellene szakem-
ber, aki gondozza, gyarapítja. Len-
ne is hozzáértő múzeumpedagó-
gus, történelem-művészettörté-
nész Ágoston András személyében, 
de ehhez már státusz is kellene. Az 
Önkormányzat a rezsiköltségeket 
fedezi, de például egyes darabok 
restaurálására már nincs pénz. Jö-
vőre leszek nyolcvan éves és nem 
szeretném, ha a gyűjtemény, múl-
tunk tárgyi históriája, veszendőbe 
menne…

Katona M. István
A szerző felvételei

A csörgőkorsótól háromezer fotóig

Szakáll Lászlóné 
Lujzi néni 
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NOVEMBER HAVI pROGRAM
VOKE József Attila Művelődési Központ

V O K E 
( 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

November 7-30-ig 
Dunakeszi Művészeti Napok

November 10. hétfő 18 óra
„Találkozások világjáró művészekkel” a 

Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
szervezésében.

Km: Faludy Judit – gordonka, Jandó Jenő – 
zongora, Szenthelyi Miklós – hegedű

A belépés díjtalan!
November 12. szerda 

A Nyugdíjas Klub kirándulása:
Budapest – Budafok Borváros, majd 

Álomautó Múzeum megtekintése.
November 13. csütörtök 19 óra

A Dumaszínház előadása:
Hadházi László estje.
Vendég: Bellus István

Belépő: 2.600.-Ft
November 14. péntek 19 óra

A Dunazug Együttes koncertje és táncház
Belépő: 800.-Ft

November 15. szombat 10 óra
Uray György Színház:

Hoppláda
(Gyermekelőadás)
Belépő: 1000.-Ft

November 15. szombat 10.30 óra
Országos Természet-és Környezetvédelmi 

Ankét a Nyugdíjas Kiránduló Klub 
szervezésében.

November 18. kedd 14.30 óra
A Cakkumpakli Színház bérletes előadása 

gyerekeknek.

November 19. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Erzsébet-Katalin Bál
November 20. csütörtök 18 óra

Bárdos 115.
A lágymányosi és a dunakeszi Bárdos Lajos 

Általános Iskola emlékkoncertje.
A belépés díjtalan!

November 20-21-22. csütörtök-
szombat 19 óra

„Van egy perced, Pista?”
A Radnóti Diákszínpad előadása az Uray 

György Színházban
Belépő: 1.000.-Ft

November 25. kedd 10.30 és 14.30 óra
A Cakkumpakli Színház bérletes előadása 

gyerekeknek.
November 26. szerda

A Nyugdíjas Klub kirándulása:
Újpest Lepke Múzeum.

Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeum.
November 28. péntek 19 óra

Moldvai táncház a Jászok Együttessel
Belépő: 500.-Ft

November 29. szombat 9-13 óra
Bababörze
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Poliuniverzum tárlat az Iskolagalériában

NYILATKOZAT  Katolikus iskola létrehozásáról

„a Dunakeszi szécHenyi istván általános iskola közössége a mai napon létreHozza a szécHenyi iskolagaléria 
nevezetű kulturális létesítményt… minDen olyan kiállításnak, renDezvénynek teret aDunk, amely a tuDást 
gyarapítja, a nemzeti öntuDatot növeli, a szépet, a jót közvetíti, amely a test és lélek fejlőDéséHez Hozzájárul. 
galériánkban neves művészek, tuDósok munkáin kívül iskolánk tanulói és tanárai is Helyet kapHatnak munkás-
ságuk bemutatására.”

a Dunakeszi civilek baráti köre, akik a szent erzsébet katolikus óvoDa létreHozását is elsők között segítet-
ték és az alulírottak támogatják azt a kezDeményezést, Hogy végre városunkban is újra inDuljon ökumenikus 
nyitottsággal műköDő katolikus iskola (1923-tól 1948-ig római katolikus iskola már műköDött Dunakeszin). 
biztosak vagyunk abban, Hogy sok Dunakeszi polgár is fontosnak tartja a fenti cél mielőbbi megvalósítását, 
Hiszen ez bővítené a városunkban lévő nevelési, oktatási intézmények gazDagságát.

A fenti idézet az Iskolagaléria alapí-
tó okiratában olvasható. A doku-
mentumot az október 16-i avató 

ünnepségen olvasta fel Czimmermann Ju-
dit igazgatónő, hangsúlyozva, hogy hosszú 
távon szeretnék működtetni ezt a kiállító-
helyet. Ezt követően megnyitották Saxon-
Szász János független magyar festőművész 
és művészetszervező Poliuniverzum című 
tárlatát, melyen az alkotó geometriai for-
máit és a folyosókorlátok felületein elhe-
lyezett festményeit mutatta be. Az alko-
tó a 70-es évektől kezdődően készít abszt-
rakt, geometrikus formákat, melyeket szá-

mos hazai és külföldi kiállításon mutatott 
már be. 

Művészetével kapcsolatban a megnyi-
tón felesége, Dárdai Zsuzsa művészetkriti-
kus és Viski Tünde rajztanár előadásában 
egyaránt szóba került a matematika, a kép-
zőművészet és a zene kapcsolata. Mindhá-
rom olyan univerzális nyelvezettel rendel-
kezik, amit mindenki megért, anyanyel-
vi hovatartozás nélkül. A tárlatnyitót Fa-
zekas László ütőhangszeres előadóművész 
hangulatos vibrafon játéka színesítette. (A 
kiállítás november 30-ig, munkanapokon 
14-16.30 között tekinthető meg.)  

Két nappal később, a közkedvelt Csalá-
di napon a számos kézműves foglalkozás 
és egyéb játékos és sport program mellett 
sok diák választotta a művészházaspár Él-
ményműhelyét. Ennek keretében a gye-
rekek-felnőttek egyaránt megismerked-
hettek a Saxon Poliuniverzum játékkal, 
ami a matematikai gondolkodás és a kép-
szerkesztés fantáziát megmozgató együt-
tes használatával juttatta sikerélményhez 
mindazokat, akik a különböző színű és 
formájú lapocskákból érdekes és változa-
tos térformákat raktak össze.

Katona M. István
A szerző felvételei

- Altsach Gergely tanár,
- Balogh Miklós István vállalkozó,
- Bartinai Péter Dunakeszi város kitüntetettje,
- Bereczné Csillag Mária gimnáziumi tanár,
- Bubrik Miklós görögkatolikus parókus,
- Budai János nyugdíjas mérnök,
- Bus Antal, az Alagi Tréning Központ 
   vezetője, volt önk-i képviselő,
- Csákó József, a LightTech Lámpatechnoló- 
  giai Kft. ügyvezető igazgatója,
  Dunakeszi város díszpolgára,
- Cser Lajos vállalkozó,
- Dallos Gyula, a Magyar Lovassport 
  örökös bajnoka, Dunakeszi város díszpolgára,
- Dobes Sándor mérnök, 
   az Országzászló tervezője,
- Greskovits János programozó,
- Guttmann Vilmos kertészmérnök, borász,

- Guttmann Vilmosné,
- Dr. Gyombolainé Kindler Edit tanárnő,
- Dr. Kisida Elek sebész, egyetemi tanár, 
   a Százak Tanácsának tagja, 
  Dunakeszi város díszpolgára,
- Kollár Albin nyugállományú iskolaigazgató,  
  Dunakeszi város díszpolgára,
- Nyíri Márton önkormányzati képviselő,
- Peti Sándor tanár, fotóművész, 
   a DUNART  elnöke,
- Rátki Zoltán építészmérnök
- Skripeczky István nyugállományú 
  gimnáziumi tanár, volt önk-i képviselő,
- Szakáll Lászlóné nyugállományú 
  iskolaigazgató, Dunakeszi város díszpolgára,
- Száraz György, a Magyar Lovasegylet elnöke,  
  Dunakeszi város kitüntetettje,
- Dr. Szentléleki Károly osztályvezető főorvos,

- Szepes Béla Bálint
- Szőke Attila Szilárd református lelkész,
- ifj. Szolyka Miklós vállalkozó,
- Szombat István nyugállományú 
   honvédtiszt,
- Terbe Józsefné nyugállományú iskolaigazgató- 
   helyettes, Dunakeszi város díszpolgára,
- Varga Tibor gimnáziumi igazgató, 
   a Németh László díj kitüntetettje,
- Wittner Mária az 1956-os szabadságarc  
   és forradalom hőse, 
   Dunakeszi város díszpolgára.
 

A nyilatkozatot összeállították 
és közreadták:
Skripeczky István (tel.:06 30 361 4515)
Szakáll Lászlóné  (tel.:06 27 341 349)
Szombat István (tel.:06 70 329 1756)

Fazekas László

Czimmermann Judit igazgatónő 
köszöntötte az Európa-hírű művészeket
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Az ünnepi hangulat 
az otthonunkban kezdődik
A karácsonyi hangulat megteremtéséhez 
elengedhetetlen, hogy lakásunkat is dísz-

be öltöztessük. A különböző, életmód té-
mákkal foglalkozó csatornákon az ünnepi 
időszak előtt bőven találunk olyan műso-
rokat, amelyekből ihletet meríthetünk ott-
honunk berendezéséhez. A digitális televí-
ziózás előnyeit kihasználva az sem jelent-
het problémát, ha ezeket az adásokat mun-
kaidőben sugározzák, hiszen a megfelelő 
beltéri felvevőegység segítségével előre be-
programozhatjuk a rögzítésüket, és a ne-
künk ideális időben visszanézhetjük őket.

Hagyományos és modern 
kéz a kézben
Az internet kiváló eszköz lehet a karácso-
nyi ajándékok beszerzéséhez. Ha kézzel 
készített aprósággal kedveskednénk sze-
retteinknek, rengeteg „csináld magad” ol-
dalt is találhatunk a világhálón. A roko-
nok, barátok ünnepi üdvözlésében pedig 
a meghitt beszélgetésekhez tökéletes tele-
fon mellett az online felületek is egyre na-
gyobb teret nyernek.

Karácsonyi köszöntő az Invitellel
Az Invitel új lakossági ügyfeleinek is sze-
retne kedveskedni az ünnepek alkalmá-
ból, ezért a televízió-, internet- és telefon-
szolgáltatás közül kettőt vagy mindhár-
mat egyben tartalmazó Invilág csomagok-
ra kétéves szerződéssel most előfizetőknek 
egyszeri bruttó 10.000 forintot elenged a 
havi díjból.

az utcákon és a bevásárlóközpontokban lassan megjelennek az ünnepi Dekorációk, a ráDiók peDig elkezDik 
játszani a jingle bells című számot, ami nem jelentHet mást, mint, Hogy közeleg a karácsony. Hogy az ünnep 
igazán felejtHetetlen legyen, nem árt, Ha elkezDünk iDőben készülőDni. az invitel tévé-, internet és tele-
fonszolgáltatása Hasznos segítségünkre leHet az ajánDékok beszerzésétől az üDvözletek eljuttatásán át  
a tökéletes bejgli elkészítéséig.

Karácsonyi készülődés az Invitellel

Invitel előfizetői felmérés
35 év alattiak

• 50%-a online gyűjt információt 
az ajándékozáshoz és az interneten üd-
vözli ismerőseit

• 40%-a  a világhálón szerzi be az 
ünnepi meglepetéseket 

A megkérdezettek

• több mint 80%-a  hívja fel sze-
retteit az ünnepek alkalmából

Kapcsolattartó: 
Petényi Tamás 
tel.: +36 20 372 0123

Személyes ügyintézés:
Invitel Nap: Dunakeszi, 
Bajcsy-Zsilinszky u 6.

Nyitva tartás: 
hétfő, szerda, péntek 
13.00 és 20.00 óra között

AZ EMLÉKTÁBLÁK AVATÁSA 
A Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány és a Városvédő és Vá-
rosszépítő Egyesület emléktáblát avat az egykori Petőfi Kultúrház fa-
lán (Fő út 24.) 2014. november 28.
17:30 órakor. Emlékezik: Csoma Attila, a Dunakeszi Programiroda ve-
zetője, a táblát leleplezi: Vibling Eszter és Dióssi Csaba polgármester. 
18:00 órakor a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény falánál 
(Szent István út 48.) - emlékezik: Borbély Emma, Szakáll Lászlóné, 
a táblát leleplezi: Dr. Balogh Csaba, Legindi Tímea. 
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Kiváló minőségű használtruhák és kiegészítők, 
kilós áron, minden kedden teljes árucserével!
November 11-én és 12-én (kedden és szerdán), 

minden Vásárlónk ajándékot kap, 
aki erre a hirdetésre hivatkozik!

 Telefon: +36 70 296 77 21
Cím: Dunakeszi, Fő út-Liget utca sarok.
Nyitva tartás: H:9-12, K-P:9-18

használtruha-üzlet
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Megérkeztek a 2014-es ÚJ borok!

Kibővített belső teremmel várjuk 
Vendégeinket a téli hónapokban is.

• Helyben készített 
valódi forró csoki, forralt bor.
• Gyros és falafel, olasz típusú 

pizzák nagy választékban.
• Hamburger, rántott szelet, 
rántott sajt, csirkefalatkák.

Házhozszállítás: 
27 34-38-34    

06 20 542-3730
Fillér u. - Nap u. sarok

Elek apó meséi – székelyföldi legendák és mondák nyomában
a Dunakeszi bárDos lajos általános iskola 7. évfolyamos tanulói az emberi erőforrások minisztériuma által 
megHirDetett Határtalanul program keretén belül október 6-10-ig egy erDélyi tanulmányi kiránDuláson vet-
tek részt.

A program címe: „Elek 
apó meséi” – székely-
földi legendák és mon-

dák nyomában… utalva arra, 
hogy Benedek Elek szülőházá-
ban járva és szellemi hagyaté-
kát megismerve nyomon kö-
vethessük a székelyföldhöz 
kapcsolódó történeteket. Itt 
személyesen találkoztunk Sza-
bó Rékával, Benedek Elek déd-
unokájával, aki dédapja cso-
dás történeteivel ejtette ámu-
latba a Dunakesziből jött hall-
gatóságot.

Tanulóink már itthon ku-
tatómunkával bővítették is-
mereteiket történelmi tárgyú 
szövegeket böngészve. Kiselő-
adás formájában többször szí-
nesítették ezzel programjain-
kat. Koszorúztunk a nagyvá-
radi Petőfi-parkban, jártunk 
Kolozsváron (Mátyás-szo-
bor, Szent Mihály templom), 
Gyergyószárhegyen (Lázár-
kastély), Tatárdombon. 

Az öt nap során olyan ter-

mészeti képződményekben is 
gyönyörködhettünk, mint a 
Tordai- hasadék, Király-hágó, 
Medve-tó, Gyilkos-tó, Békás-
szoros és a Parajdi sóbánya, 
megismerve keletkezésüket és 
ahhoz fűződő mondákat, tör-
téneteket.

Utunk másik célja volt, hogy 

kapcsolatot teremtsünk otta-
ni magyar iskolákkal, bete-
kintést kapjunk életükbe, köz-
vetlen beszélgetés formájában 
a gyerekek megismerhessék 
egymást.

Mély benyomást tett tanu-
lóinkra a dévai Szent Ferenc 
Alapítvány által működtetett 

gyermekotthon kis lakóinak 
élete, akiknek örömmel adtuk 
át itthonról vitt adományain-
kat.

(Szovátán alapítványi iskola-
focizás, este Gyergyóalfaluban 
közös táncház - Csíkszere-
da – művészeti iskola – közös 
éneklés, Marosvásárhely – Bo-
lyai Farkas Líceum – Dunake-
szi bemutatása)

Újdonságként hatott tanu-
lóink számára az az életforma, 
amit az esztenán, (erdélyi he-
gyi legelő) nomád körülmé-
nyek között élő pásztorok mu-
tattak be. A helyben készített 
tejtermékeket (túró, orda, vaj) 
jó étvággyal fogyasztották ki-
csik és nagyok. 

A programot megismerve 
nagy izgalommal várta 40 diá-
kunk a túrát, s e gyönyörű utat 
végig járva egy életre szóló él-
ménnyel a szívünkben érkez-
tünk haza.

Kertészné Hidvégi Zsuzsa
tanár

Kolozsvár: 
Mátyás király 

szobránál
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egy nyári táborozás margójára
az a megtiszteltetés jutott osztályrészemül, Hogy régóta ismerHetem augusztin gusztávné ancsát, a csenDes nyug-
Díjast, aki a nyugDíjasok egyáltalán nem szokványos életét éli. a Hétköznapi elfoglaltságai mellett van egy külön-
leges iDőtöltése. szeret gyerekeken segíteni. renDszeres látogatója böjte csaba testvér szovátai gyermekottHo-
nának. fáraDságot nem kímélve utazik évente többször szovátára akár több Hétre is, Hogy segítHessen a gyerekek 
ellátásában. minDenben, amire az ottHonnak és a gyerekeknek szükségük van.

Azután eljön a nyár és 
Ancsa immár sokadik 
éve szervezi a gyerekek 
anyaországi táborozá-

sát. A szervezés nagyrészét magá-
ra vállalva a jó Isten segítségét is 
kérve kér és kapja a legkülönfélébb 
felajánlásokat. És lassan összeáll a 
segítő csapat. Ha utolsó pillanat-
ban is, de mindig teljes lesz a befo-
gadó családok száma. 

Érkeznek a természetbe-
ni támogatások, felajánlások a 
Widermann és Kovács pékség, és 
a Chocolips Hungary Kft. jóvoltá-
ból. Marika néni a templomból sü-
teményt ad. Géza bácsi külön el-
viszi majd a csapatot fagylaltozni. 
Cser Lajos úr kedvezményes áron 
viszi a gyerekeket Siófokra. Duna-
keszi keresztyén közösségei is ösz-
szefognak. Az Ökumenikus kó-
rus, Harmónia Sacra kórus, a Jé-
zus Szíve Templom, a Szent Mi-

hály templom, az Evangélikus és 
Református gyülekezet híveinek 
anyagi támogatásának jóvoltából 
a táborozók egy egész napot tölt-
hetnek a Fővárosi Állatkertben. 
Egy másik napot szintén Buda-
pesten töltenek. Hajóznak, met-
róznak, villamosoznak, megtekin-
tik a Sziklatemplomot és a Nagy-
vásárcsarnokot. A nap csúcspont-
ja az Országház megtekintése. Egy 
nap Ancsánál a Kismarosi telken, 
majd Királyréten a madarásztá-
borban Csöpi néni a házigazda. A 
tábor végén kiderül, hogy az ado-
mányokból jut még a gyerekek is-
kolakezdési csomagjainak össze-
állítására is.

Július 26-án a szovátai gyer-
mekotthonból 17 gyerek 2 kísérő-
vel érkezett Dunakeszire. Egy he-
tet töltöttek itt örömben és sze-
retetben. Számukra ezen a héten 
Dunakeszi volt a világ közepe.

Külön köszönet Greskovics 
Jánosnak a rengeteg segítsé-
gért, valamint több Anyuká-
nak, akik kísérőül szegődtek 
Ancsa mellé a kirándulások al-
kalmával.

Kedves Ancsa!
Köszönjük Neked, hogy segíthet-
tünk! Az Isten éltessen még na-
gyon sokáig jó egészségben!

Szabó József Társadalmi kap-
csolatokért felelős tanácsnok

2014. 07. 26. Molnár Csaba és Petus Nóra
2014. 10. 04.  Kern Győző Krisztián és Szilágyi Viktória
2014. 10. 06.  Mató Kornél és Szabó Csilla
2014. 10. 14.  Nagy Katalin és Hegedűs Péter
2014. 10. 14.  Fekete László és Jámbor Szonja
2014. 10. 17.  Hüse Imre és Szilágyi Szabina Andrea
2014. 10. 17.  Lázár Levente és Fábián Katalin

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek
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100 éves a Dunakeszi kinizsi (jogelődje alagi sc)

az olimpiai bajnok kovács ágnes 
tanítja úszni a dunakeszi diákokat

1914. március 1 – 2014. március 1 (vii. rész)

kováCs ágnes olimpiai baj-
nok, kétszeres világ- és 
Hétszeres európa-bajnok, 
világkupa győztes, örökös 
magyar bajnok úszó oktatja 
Dunakeszi valamennyi má-
soDik osztályos tanulóját 
az önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján.

Az Alagi SC 1927 máju-
sában a kerület bajnok-
csapata lett, továbbiak-
ban, ebben a bajnokság-

ban szerepelt. Dunakeszin 1924 
szeptemberében megalakult a 
Dunakeszi Sport Egyesülete, má-
sodosztályban szerepelt a Duna-
keszi SE labdarúgó csapata. A baj-
nokságban - 1930-ban - Dunake-
szi Magyarság is bekapcsolódott, 
DSE csapatát törölték a bajnok-
ságból. Az 1931. júniusi bajnok-
ság állása: 1. Dunakeszi Magyar-
ság, 9. Alagi SC. Az 1931-32. évi 
bajnokságban a Közép Magyar 
Alszövetség I. osztályában szere-

pelnek, ez volt a vonalbajnokság. 
1933. május 3-án Herendi ván-
dordíjért küzdött Észak- és Közép 
csoport csapata, melyben Utsek is 
játszott. Vác város - Vác környé-
ki viadalon Utsek I, Szviatovszky, 
Jurasek szerepelt az alagi csapat-
ból. Az 1933 őszi bajnokságban 
a csapat II. osztályú amatőr baj-
nokságban szerepelt, ahol tíz csa-
pat indult. Szeptemberben Alag 
- Magyarság 4-2, és 1934. márci-
us 25-én ismét Alag nyert 4-2-re 
a Magyarság ellen. Az 1934-35-ös 
bajnokságban amatőr II osztály-
ban indultak, a következő baj-
nokságban Váci amatőr I/B osz-

tályban nyertek besorolást. Anya-
gi nehézségek ezután sem csök-
kentek, a csapat nem tud előre 
lépni, Közép- Magyarország első 
és második osztályában szerepelt 
1945-ig. 1945 nyarán Alagi SE – 
Dunakeszi Magyarság barátsá-
gos mérkőzésen 7-1-es eredmény 
születik. A közlekedési akadá-
lyok miatt vonalbajnokságot írtak 
ki, ez azt jelentette, hogy a vasút-
vonal mellett lévő csapatokat egy 
csoportba osztották. Az 1946-ban 
az alagiak nyerték a vonalbajnok-
ságot. 

 Solymosi László 
 Sporttörténész

Dióssi Csaba polgármester 
és Kovács Ágnes, a Ko-
vács Ági Úszóakadémia 
vezetője november 3-án 

látta el kézjegyével azt a megállapo-
dást, amely alapján az olimpiai baj-
nok úszó és segítői oktatják az úszás 
alapjaira a város általános iskolái-
ban tanuló második osztályos diá-
kokat. A húsz osztály több száz di-
ákja a szomszédos káposztásmegye-
ri Aquaworld úszómedencéjében sa-
játíthatja el az úszás fortélyait, akik 
a kiváló szakembereknek köszön-
hetően egy életre kedvelhetik meg a 
sportágat. Az úszópalánták utaztatá-
sát is az önkormányzat saját autóbu-
szával biztosítja. 

A megállapodás aláírásakor Dióssi 
Csaba kiemelte: „Célunk, hogy az 
egészséges életmódot és a mozgást 
megszerettessük városunk diákjai-
val, amit a Duna közelsége is moti-
vál.” A polgármester elismeréssel be-
szélt az önkormányzat ötletét felka-
roló és támogató pedagógusokról, az 
Aquaworld vezetőinek nyitottságá-
ról, segítőkész együttműködésükről.   

Kovács Ágnes örömét fejezte ki, 
hogy ők nyerték el a megbízatást, 
melynek – mint mondta – kiváló 
munkatársaival igyekeznek a legjobb 
tudásuk szerint megfelelni. A 200 
méteres mellúszás olimpiai bajno-
ka abban is bízik, hogy sikerül a gye-
rekekkel megszerettetni az úszást. – 
Mi a játékos elemeket tartalmazó ok-
tatásban hiszünk. Nekünk a gyerme-
kek mosolya mindennél kedvesebb 
visszajelzés – hallhattuk a kiváló 
sportembertől, aki büszkén mondta: 
„Mi vagyunk Magyarország első él-
ményalapú úszóiskolája.” A 2015 ele-
jén véget érő úszóoktatást látványos 
családi nappal koronázza meg a Ko-
vács Ági Úszóakadémia. 

Eich László, a KLIK Dunakeszi 
Tankerület igazgatója örömének és 

köszönetének adott hangot, hogy az 
önkormányzat az első osztályos di-
ákok teniszoktatása után a másodi-
kos kisdiákok úszásoktatását is ma-
gára vállalta, noha napjainkban már 
állami fenntartásban működnek az 
iskolák. Ez a nagyszerű támogatás is 
bizonyság rá, hogy a városi önkor-
mányzat méltán vallja: „Dunakeszi, 
a Mi városunk!”.

A szerződés aláírása után Kovács 
Ágnes, Eich László és Seltenreich Jó-
zsef, a Polgármesteri Hivatal Sport-
igazgatóság igazgatója az úszásokta-
tás részleteiről tájékoztatta az általá-
nos iskolák igazgatóit, vezető mun-
katársait a városháza nagytermében 
tartott megbeszélésen. 

 (Vetési)
Fotó: KesziPress

A megállapodást 
követő 
ünnepélyes 
pillanat
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a Dunakeszi kinizsi férfi kézilabDa csapatának legiDősebb tagja járDi imre. a kiváló sportem-
ber a nyáron ünnepelte 50. születésnapját, aki még ma is a csapat egyik erőssége. a jubiláló 
játékos büszke rá, Hogy zsolt fia is ezt a sportágat választotta, aki vácon kézilabDázik. 

KARÁCSONYI AKCIÓ! 
10% kedvezményt adunk 
a nálunk vásárolt anyagokból 
november 15. és december 31. között.

kézilabda

járdi imre 50 évesen is 
kitűnő teljesítményt nyújt

- Hogyan kezdődött a spotpálya-
futásod? – kérdeztem Imrétől a leg-
utóbbi bajnoki mérkőzés előtt. 

- Gödön a Huzella Tivadar Isko-
lába kerültem, ahol csak kézilabda 
volt Gazdag István tanár úr veze-
tésével. Így lettem kézilabdás. Fót-
ra kerültem szakközépiskolába, ott 
Szabó Miklós tanár úr irányításával 
volt nagy kézilabda élet. Majd beke-
rültem az NB I/B-s felnőtt csapat-
ba, melyben balszélsőt játszottam. 
Innen az utam Tatabányára veze-
tett, ahol 1987-től az NB I-es csa-
patban játszottam. A Magyar Ku-
pában 2., a Magyar Bajnokságban 
4. lett a csapat. Visszakerültem Fót-
ra. Pályafutásomat Cegléden foly-
tattam, NB I/B-ben veretlenül baj-
nokok voltunk, majd amikor a csa-
pat feljutott az NB I-be, irányító-

ként szerepeltem az együttesben. 
Dunakeszire 1993-ban kerültem.

- Dunakeszin két évtizede vagy. 
Hogyan emlékszel vissza erre az 
időszakra?

- Sok- sok utazás, sok-sok ember-

rel ismerkedtem meg. Kellemesen 
emlékszem vissza a 1994/95 baj-
nokságra, az NB I/B-ben bronzér-
mes lett a csapatunk. Addig akarok 
játszani, amíg tudok, jól érzem ma-
gam a pályán. Szívesen járok edzés-
re, jól érzem magam itt. Ott szeret-
nék lenni a rájátszásban, örülnék, 
ha a csapat felkerülne az NB II-be. 
Tudom nem lesz könnyű. 

- Mi a jó játék titka?
- A sportág iránti szeretet. A 

gyorsaságom, cselező képességem 
és az, hogy helyzetbe tudom hoz-
ni társaimat. Boldog vagyok, ha a 
pályán játszhatok, a csapatomnak 
mindig nagy hasznára vagyok. 

- Kedves Imre! További sok sikert 
és boldog névnapot kívánok!

 Kép és szöveg: Solymosi László
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KölTöZTETéS,  
mindEnnEmű 

árufuvAroZáS, 
AuTóSZállíTáS  

éS mEnTéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

Téli-nyári
gumi csere!

Apróhirdetés

• Karácsonyra EZÜSTFENYŐ és 
LUCFENYŐ vásárolható Váchar-
tyánban december 10-étől, vá-
gott ezüstfenyő: 2000 Ft/db ártól 
(kb.1500 Ft/m), lucfenyő 1200Ft/ 
db ártól. Földlabdás ill. helyben 
vágott ezüstfenyő 4000 Ft/db ár-
tól Lucfenyő 2500Ft/ db ártól. Tel.: 
06-20-577-2189 vagy 06-27-367-
107 Váchartyán József Attila u. 
40. (Rudnaykert MÁV megállótól 
300m)

Dr. Gógucz Attila főorvos
Általános Orvostan Szakorvosa

• Magánorvosi rendelés.
• Akut és krónikus betegségek kezelése,

szűrés jellegű vizsgálatok.
• Akupunktúra, manualtherápia, 

lágylézer kezelések.
• Gyógyszerek felírása OEP támogatott receptre.

Bejelentkezés a 06 20 941 68 32 telefonszámon.

útban a siker felé

- Fiam négy éve kezdte a gokartozást – 
meséli az édesapa, Farkas Csaba, aki egy-
koron kitűnő atléta volt a Vasutasnál. – 
Csabi 125 cm3, kétütemű, 22 lóerős gép-
pel versenyez. Első versenye a váci gokart 
pályán volt, mindjárt győzelemmel mu-
tatkozott be. Tavaly a felnőttek között Ka-
kucson kivívott harmadik helyére nagyon 
büszkék vagyunk – mondta az édesapa, 
aki elmondta, hogy fia a 12-15 évesek – ju-
niorok - között mindig a legjobbak között 
szerepelt. 

A Farkas család életében nagy örömöt 
hozott az idei esztendő, hiszen Kecske-
méten megnyerte a juniorok 14 futamos 
M-Kart Racing versenysorozatát. Nagy si-
kerrel szerepelt Zalaegerszegen a szeptem-
berben rendezett családi napon is. 

Talán kevesen tudják, hogy a gokart ver-
senypálya egy kilométer hosszú, melyen 
tíz kört kell teljesíteniük a versenyzőknek. 
Junior korcsoportban a versenyzőnek go-
karttal együtt 145 kilónak kell lennie, a 
futam végén lemérik. Egy futamban 10-
15 versenyző indul. Egy nap két futamot 
tartanak, minden futamot külön értékel-
nek. Csak megfelelő védőfelszerelésben le-

het versenyezni. A győztes 25, második 20 
pontot kap.

Az ifjú tehetség legnagyobb támoga-
tói a szülők és a két éve megalakult Busai 
Racing Team, melyben kiemelkedő sze-
repet vállal magára Busai Csaba, Farkas 
Csaba és a szerelő, Busai Bence.

Az édesapa elmondta, hogy örömmel 
fogadnák az újabb támogatók jelentke-
zését, akik a 06-30-314-2949-es telefon-
számon hívhatják Farkas Csabát. Aki kí-
váncsi az ifjú gokartos idei versenyeire a 
YouTube-on tekintheti meg: Út a győzele-
mig címmel.   

 Solymosi László

farkas Csaba a raDnóti miklós gimnázium HatoDik osztályos 
kitűnő tanulója a sportban is remekül teljesít, Hiszen az ifjú 
gokart versenyző számos Díjjal büszkélkeDHet. 

2014-ben is tisztelje meg 
hirdetéseivel a régió 

legnagyobb példányszámú 
és legolvasottabb színes 

közéleti lapját, 
a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 
31 000 példányban.
www.dunakanyarregio.hu

Tel.: +36 30 342 80 32
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Őszi nagytakarítás még tavalyi árakon! 




