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2 Dunakeszi Polgár

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu 

10 évesek lettünk!
Köszönjük minden kedves vásárlónknak!
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Ön mit vár 2017-től?

Szabóné Ónodi Valéria, 
a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár vezetője:

Kaszás Géza színművész, producer, rendező: 

Az önkormányzati in-
tézményeknél végre-
hajtott átfogó átszer-
vezés jelentős terhe-

ket rótt az érintett intézmények 
vezetőire, dolgozóira. Az átala-
kulást követően az összevont 
intézmények 2016. szeptem-
ber 1-jétől Dunakeszi Óvodai és 
Humán Szolgáltató Központ és 
Könyvtár néven folytatták to-
vább a munkát. Egy ilyen szer-
teágazó feladatokat ellátó, ekko-
ra létszámú intézmény vezeté-
se komoly kihívást jelent, ame-
lyet a vezetőtársak, és a többi 
kolléga támogatása nélkül lehe-
tetlen lenne teljesíteni. Ezért kö-
szönöm nekik az eddigi együtt-

működést, bízom benne, hogy 
az előttünk álló esztendőben is 
számíthatok rájuk.

Az intézményhez tartozó tag-
intézményekben, telephelye-
ken folyamatos a fizikai környe-
zet megújulása. Például meg-
újult környezetben fogadja az 
olvasókat a Művelődési Köz-
pontban található fiókkönyv-
tár, két csoportszobával bővült a 
Garas utcai Bölcsőde. Az épüle-
tek felújításán kívül sorra meg-
szépülnek a bölcsődei és óvo-
dai játszóudvarok is. A fenn-
tartó önkormányzatnak ez a 
programja 2017-ben is folytató-
dik, így örömöt jelent számom-
ra, hogy a kollégák egyre kor-

szerűbb körülmények között 
végezhetik a munkájukat, és a 
gyermekek ellátásának feltétel-
rendszere is tovább javul.

A munkám mellet nagyon 
fontos számomra szűkebb és a 
tágabb családom is. A tavalyi 
év feszített tempója mellett ke-
vesebb figyelmet tudtam rájuk 
szánni. Remélem ez idén más-
ként lesz, különösen azért, mert 
valamivel több, mint egy éve 
már nagymama is vagyok, és 
szeretném, ha az unokámmal 
minél több minőségi időt tud-
nék együtt tölteni, amelyre ké-
sőbbi élete során örömmel em-
lékszik majd.

Hogy mit várok 2017-
től? Számomra a 
magán- és az alko-
tóember egy sze-

mélyben testesül meg, elválaszt-
hatatlanul eggyé forrt. Csa-
ládom, gyermekeim jövője és 
fejlődésének fontosságához fog-
hatónak tartom szakmai pá-
lyám kiteljesedését is. A tavaly 
bemutatott nagy sikerű Lovas 
íjász című filmem után idén ta-
lán még nagyobb feladatra vál-
lalkozom. Most készülök egy 
olyan filmre, melyet 120 napig 
forgatunk külföldön. 

- Mi a film témája?
- Végig megyek azokon a te-

rületeken, melyek a magyarok 
származása szempontjából fon-
tosak. Nagyon messzire el fo-
gunk menni, egyszerűen azért, 
mert annyira sokféle megíté-
lés van, még azonos táborok-
ban állók között is. Én azt mon-

dom: hogy hiszem, amit a ka-
mera lát. Mindent a kamera ob-
jektivitásával fogok szemlélni, 
és bemutatni. Belső Mongóliá-
ba készülünk, és nagyon remé-
lem, hogy meg tudom teremteni 
hozzá a pénzügyi keretet is. Op-
timista vagyok, és nagyon bízom 
benne, hogy 2017 derűs év lesz 
mindannyiunk számára, amire 
minden alapunk megvan. A Lo-
vas íjász forgatásán, a filmbemu-
tatásán és forgalmazásán ren-

geteg tapasztalatot gyűjtöttem, 
melyeket igyekszem hasznosíta-
ni az új filmnél. Az év egyhar-
mada forgatással telik majd, de 
már elkezdtem felépíteni a pro-
dukció marketingjét, a nézők, 
az olvasók folyamatos tájékozta-
tását a film saját honlapján, és a 
Facebook-on is.  

- Mi lesz a film címe?
- Indulj el egy úton, én is egy 

másikon. Egy csodálatos képvi-
lágú filmet szeretnék rendezni, 
remek zenével, és azt akarom, 
hogy aki látja, élje át ezt a cso-
dálatos kultúrát, kort, vidéket, 
ismerje meg a magyarok múlt-
ját, és történelmét. 

- A film mellett jut idő a szín-
házra és a családra?

- Ó hogyne, hiszen mind-
három a szerelmem! Okos tü-
relemmel, és szervezőkészség-
gel remekül meg lehet találni az 
egyensúlyt. Imádom a színhá-

zat, az egész auráját. Nagyon bí-
zom benne, és ösztönösen ér-
zem, hogy a filmforgatás, és a 
vágás utómunkálatainak szü-
netében a színpadi feladatok is 
megtalálnak. Feleségem tole-
ráns, így könnyebben tudok a 
feladatokra koncentrálni. Mind-
ketten nagyon fontosnak tartjuk 
a gyerekek jövőjét, formálását, az 
iskolához való viszonyulásukat. 
Mindenben támogatjuk őket, hi-
szen most még abban a korban 
vannak, amikor nagyon igénylik 
a társaságunkat. Én ezt az idő-
szakot nagyon át akarom élni. 
Egyébként kötelező bizakodás-
sal tekintek a jövőbe. Ez az opti-
mizmus országosan is fontos, de 
nyilván mindenkinek elsősor-
ban a maga családjának a boldo-
gulása az elsődleges, de közben 
legyen időnk egymásra, fedez-
zük fel közös értékeinket, város-
unk adottságait. 

„Mit vár Ön 2017-től – szakMailag és MagáneMberként?” erről kérdeztük dunakeszi 
Öt, Meghatározó kÖzéleti szeMélyiségét. akik Más-Más területen ugyan, de fontos 
szerepet játszanak a város életében, és Munkájuk nagyban hozzájárul a dunakeszi 
polgárok életszínvonalához és kÖzérzetéhez.
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Törgyekes Ferenc, az EGLO Lux Kft ügyvezető igazgatója:
- Ami a mindennapokat illeti, 
nem várok semmi újat az elő-
ző évekhez képest. A kereske-
delem a mindennapi kihívá-
sok és a folyamatos megújulás 
színtere. Idén lesz 5 éve, hogy 
az ország legnagyobb lámpa-
áruháza és az EGLO magyar-
országi kereskedelme az irá-
nyításom alá tartozik. Zász-
lóshajónk az EGLO bemutató-
terem és lámpaáruház. 

E minőségünkben nagyon 
nagy felelősségünk van a hoz-
zánk betérő vásárlók felé, hi-
szen végső soron a megvá-
sárolt lámpa vagy fényfor-
rás nemcsak a lakás dísze 
lesz, hanem egyúttal a LED-
es technológia bevezetése kap-
csán jelentős, akár 80%-os 
energiamegtakarítást tudnak 
elérni a nálunk vásárlók. Zalai 

származásom miatt számom-
ra különösen fontos az em-
berközpontúság, célunk hogy 
a bemutatótermünkbe betérő 
vásárlók a lehető legszemélye-
sebb kiszolgálásban részesül-
jenek, mindenki megkapja a 
kellő szakmai és emberi segít-
séget. Ez az, amitől az EGLO 
25 éve stabilan szolgálja Du-
nakeszi polgárait és nagyke-
reskedelmén keresztül újra az 
ország piacvezető lámpagyár-
tója lett 2016-ban. 
Azt kívánom, hogy 2017-ben 
minden dunakeszi lakos leg-
alább egy alkalommal elláto-
gasson hozzánk és saját sze-
mével győződhessen meg róla 
mekkora is ez az áruház! So-
kan csak akkor csodálkoznak 
el, mikor betérnek hozzánk, 
folyamatosan ilyen és hasonló 

visszajelzéseket kapunk: „hát 
én nem is mertem gondolni, 
hogy ez az üzlet ilyen hatal-
mas”, „de hasznos berendezé-
si ötleteket látni itt”, „milyen 

jó volt bejönni, ez a válasz-
ték óriási és minden igénynek 
megfelel”. 

- Háromgyermekes apaként 
nagy örömmel tölt el, hogy 
Dunakeszi hamar befogadott 
bennünket és a gyermekeim-
nek is sikerült gyorsan beil-
leszkedniük az új környezetbe. 
Két fiam a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola tanulója 
és a Kőrösi Táncegyüttes tag-
ja, ahol különös gonddal őrzik 
azokat az értékeket, melyek 
fontosak nekünk. 

Elismerésre méltó az a mun-
ka, amely ebben az iskolában 
folyik! Lányom egyetemi fel-
vételire készül, és ha minden 
igaz Szegeden fog továbbta-
nulni, szóval a 2017-es év is 
tartogat új kihívásokat szá-
munkra.

Nagyné Szöllösi Márta, 
az EtvieDanse táncegyüttes művészeti vezetője: 

Az idei esztendő ter-
vei előtt örömmel 
újságolom el, hogy 
2016-ban is nagyon 

sok fellépésen, rendezvényen, 
szerepeltünk, részt vettünk 
táncversenyeken is, ahol Or-
szágos Bajnoki címet is szerez-
tünk duó  és csoportos kategó-
riában az általam készített ko-
reográfiákkal.

Legnagyobb örömünkre si-
került többszörös Európa-baj-
noki címet szereznünk mo-
dern balett és jazz táncka-
tegóriában is mind csoport, 
mind szóló kategóriában. Ma-
gunk mögött tudhatjuk a cso-
dálatos augusztus 20-i gála-
műsort, melynek koreográfi-
áit elkészíthettem, s remélem 
különleges élményt jelentett a 
nézőknek. Meleg szívvel em-
lékszünk az adventi előadá-
sunkra, az önálló, egész es-
tét betöltő gálaműsorunkra és 
a számtalan koncertre a Váci 
Szimfonikus zenekarral, mely 
mindannyiszor felejthetetlen 
élmény növendékeim számá-
ra, köszönhetően Farkas Pál 
igazgató úrnak, aki a lehető-
séget biztosította számunk-
ra. Nagyon megható volt szá-
munkra, hogy Kovács Magda 

életművét bemutató gálamű-
során is mi léphettünk fel, ne-
ves művészek mellett.

Örömmel tölt el, hogy az ön-
kormányzat vezetőinek támo-
gatása révén az idei esztendőre 
is felkérést kaptunk sok városi 
rendezvény mellett, az Au-
gusztus 20-i ünnepségen való 
közreműködésre. Dióssi Csa-
ba polgármester úr személyes 
felajánlásának köszönhetően, 
felújíthattuk fellépő ruháin-
kat és így még színvonalasabb 
előadásokat tervezhetünk. Ta-
vasztól ismét számos verse-
nyen képviseljük városunkat, 
reméljük nagy sikerrel.

Új műsorral készülünk má-
jusi gálánkra, amelyen mind-
három csoportunk képviselte-
ti magát. Tavasszal képvisel-
jük Dunakeszit a Táncpedagó-
gusok Országos Szövetségének 
Táncfesztiválján, amely az or-
szág legnagyobb múlttal ren-
delkező zsűrizett fesztiválja. 

Terveink szerint a nyáron 
szeretnénk eljutni egy lengyel-
országi nemzetközi fesztivál-
ra is, melyre meghívást kap-
tunk nagy sikerű salzburgi 
előadásunknak köszönhető-
en. A hagyományainkhoz hí-
ven, több szlovákiai rendezvé-

nyen is fellépünk, és Ress Haj-
nalka színész énekesnő elő-
adásaiban több alkalommal 
tánckarként közreműködünk. 
Az ősz kiemelkedő eseménye 
lesz a TOSZ minősítésen való 
szereplésünk. 2017-ben az első 
fellépésünk a József Attila Mű-
velődési Központban az Újévi 
koncerten volt. 

 Szeretem a munkám, a hi-
vatásom. A kisfiam is egy ro-
kon művészeti ágban talál-
ta meg a boldogságát, zenész 
lesz, s ez az embert egekig tud-
ja emelni. Nagyon szerencsés 
embernek érzem magam, há-
lás vagyok a sorsnak. Hiszem, 
hogy az én utam a táncművé-
szet és a tanítás. Igyekszem a 
növendékeimet terelgetni az 
általuk választott vonalon, és 
úgy gondolom, hasznos taná-
csokkal tudom őket ellátni. A 
tánc és mozgás szeretetem to-
vábbi területek felé vitt, így a 
társastánc világát is megis-
merhettem és tanulom jelenleg 
is a különböző stílusait, jelen-
leg a Magyar Táncművészeti 
Egyetem hallgatójaként.

Annyira magával ragadott 
ez a mozgáskultúra, hogy kü-
lönleges fúzióban gondolko-
zom a modern balett és a tár-

sastánc egyedi ötvözésével. A 
legközelebb hozzám jelenleg 
a történelmi táncok, de főként 
az argentin tangó áll, csodá-
latos mesterektől tanulhatok, 
amely még jobban inspirál.

 Örülök, hogy eddig sok 
mindenkinek át tudtam már 
adni a tánc és mozgás szerete-
tét és bízom benne, hogy ez a 
jövőben is így lesz.

Rengeteg tapasztalatot gyűj-
töttem a tanításaim során. Ki-
váltképp örülök, ha a tanítvá-
nyaim és hozzátartozói jó vé-
leménnyel vannak a táncórá-
imról és pozitív visszajelzést 
kapok Tőlük.

 Végezetül: ha hatalmamban 
állna a világon változtatni egy 
dolgon, egyszerűen azt kíván-
nám mindenkinek, hogy sze-
ressen, és hogy szeressék. Ak-
kor nagyon sok minden meg-
változhatna a világon.
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Dr. Molnár György, Dunakeszi város jegyzője: 

Mit várok a 2017. évtől?  
A kérdésre a választ 
szűkszavún is megfo-
galmazhatnám: ne le-

gyen rosszabb, mint a 2016. év. De 
természetesen ennél sokkal árnyal-
tabban is megfogalmazódott már 
bennem a válaszom. 

Jegyzőként nagy bizakodással 
nézek a 2017. év elé. Mindjárt ja-
nuár első munkanapját egy átfo-
gó változással kezdte a Dunakeszi 
Polgármesteri Hivatal: elindítottuk 
az ügyfélszolgálati irodát. Annak a 
reményében hoztuk létre ezt a szer-
vezeti egységet, hogy a város lakos-
ságának ügyes-bajos dolgait minél 
hatékonyabban és minél magasabb 
színvonalon oldjuk meg. Az ügy-
félszolgálat elindulása alapvetően 
változtatta meg a hivatal működé-
si rendjét. A legfontosabb – és ta-
lán egyelőre még szokatlan a lakos-
ság számára -, hogy kialakítottuk a 
front office – back office modellt, 
azaz az ügyfelek a problémáikkal 
az ügyfélszolgálat munkatársait 
tudják felkeresni, nem pedig köz-
vetlenül az ügyükben eljáró mun-
katársamat. Ettől a változtatástól 
azt várom, hogy az ügyintézési ha-
táridők csökkennek, hiszen az ér-
demi döntéshozatalban részt vevő 
kollégáim munkáját nem darabol-
ják szét az érdeklődő telefonok, a 
személyes megkeresések. Azokra a 
választ az ügyfélszolgálati munka-
társak fogják megadni. Biztosíta-
niuk kell, hogy ne csak azok a du-
nakeszi polgárok távozzanak elé-
gedetten a hivatalból, akik éppen 
valamilyen konkrét eljárással kap-
csolatban kerestek meg bennünket, 
hanem azok is, akik csupán egy-
egy rövid kérdés erejéig látogat-
tak be. Azt hiszem, hogy az ügy-
félszolgálat ezen túlmenően olyan 
körülmények között tudja fogadni 
a város lakosságát, amely méltó egy 
XXI. századi hivatalhoz. Fontos 

előrelépés, hogy az ügyfélfogadás 
immár a hét minden napján törté-
nik, még a déli időszakot is ennek 
megfelelően szerveztük meg. Az 
év végére örömmel töltene el, ha a 
polgáraink is megerősítenék, hogy 
az ügyek intézése gördülékenyeb-
bé vált, kollégáim munkájával elé-
gedettek.

A polgármesteri hivatalt gyak-
ran úgy aposztrofálták, hogy ott 
aztán mindent el lehet intézni. A 
járási hivatalok létrejöttével szá-
mos hatáskör azonnal megszűnt a 
polgármesteri hivatalban, ezekben 
az ügyekben a járási hivatal lett az 
elsőfokon eljáró hatóság. A bürok-
rácia csökkentési program keretén 
belül év elején újabb hatósági jog-
körök kerültek elvonásra a jegy-
zőtől – például az elsőfokú építés-
ihatósági hatáskörök -, ami így év 
elején még kis zavart okoz  a rend-
szerben, hiszen a lakosság a meg-
szokott módon szeretné ügyeit in-
tézni, azonban legfeljebb udvarias 
tájékoztatást tudunk adni. Bízom 
benne, hogy a bürokrácia csökken-
tését előirányzó intézkedések tel-

jessé válnak és a hivatal működé-
se is nyugodtabbá válik, hiszen az 
állandó változás nem csak a lakos-
ság számára jelent kihívást, hanem 
gyakran a hivatal dolgozói számá-
ra is.

Az is természetes, hogy jegyző-
ként sem csak a polgármesteri hi-
vatal munkatársai fontosak a szá-
momra, hanem elsődlegesen a vá-
ros lakossága. Bízom benne, hogy 
a korábbi években a visszajelzések 
alapján mérhető pozitív vélemény 
városunkkal, a polgármesteri hi-
vatallal kapcsolatban tovább fog ja-
vulni és bízom benne, hogy az év 
végére még kevesebb olyan lakótár-
sunk lesz, akiknek a hivatal műkö-
désével kapcsolatban negatív érzé-
sei maradnak.

A 2017-es évet azonban nem 
csak jegyzőként, hanem civilként 
is élem. Én sem vagyok más, mint 
bárki más a Dunakeszi emberek 
közül. Bár az év indítása az éjfé-
li koccintást követő pár perccel ké-
sőbb a lépcsőházunkban bekövet-
kezett erkélytűzzel nem sikerült 
vidámra és problémamentesre, de 
bízom benne, hogy ez az év hátra-
lévő részére nem lesz jellemző. Azt 
várom 2017-től, hogy az év a csa-
ládom minden tagja számára ered-
ményes legyen, mindezt egészség-
ben élhessük meg. Bízom benne, 
hogy az évben minden olyan elkép-
zelésünket meg tudjuk valósítani, 
amit a feleségemmel közösen elter-
veztünk. Mindig vannak céljaink, 
és kell is hogy legyen, hiszen ez vi-
szi előre az életünket. Bízom abban 
is, hogy, családunk többi tagja is – 
édesanyám, anyósom és apósom – 
egészségesen örülhet velünk együtt 
gyermekünknek és sikereinknek. 

Zárszóként csak annyit szeretnék 
kívánni minden dunakeszi polgár-
nak, hogy 2017-ben minden cél-
juk, vágyuk sikeresen teljesüljön, 
jó egészségben. 

Ön mit vár 2017-től?
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Dióssi Csaba polgármester: Minden megújulás a lakosságot szolgálja  

Laczkó Szilvia, az ügyfélszolgálat vezetője 
és Dióssi Csaba polgármester 

Megnyílt az új ügyfélszolgálati iroda

januártól újra a városháza évszázados veretes kapuján, a fő úti főbejáraton juthatunk be ügyeinket intézni a 
polgárMesteri hivatalba. az alapító városatyák neveit Márványtábla őrzi az utókor száMára a Múltszázad han-
gulatát idéző patinás előcsarnokban, Melyből a korszerű, és igényesen kialakított egylégterű tágas ügyfélszol-
gálat helyiségébe léphetünk be. Megérkeztünk a 21. századba.

- A korszerű ügyfélszolgát kiala-
kításával az volt a legfontosabb 
célunk, hogy Dunakeszi polgárai 
számára a lehető legjobb kiszol-
gálás feltételeit teremtsük meg. 
Örömmel jelenthetem ki – amit a 
település lakói közül is mind töb-
ben vallanak -, hogy Dunake-
szi egy átlagon felüli város és en-
nek megfelelően kell teljesítenünk 
minden területen – hangoztatta 
Dióssi Csaba polgármester. 

– Ilyen kulturált környezet, és 
a kor igényeinek megfelelő ügy-
viteli rendszer, amit mi létrehoz-
tunk, az ma Magyarországon 
leginkább a multinacionális vál-
lalatoknál került bevezetésre. Az 
új ügyfélszolgálat nemcsak ki-
nézetével, hanem a humánerő-
forrás felkészültségével és ügyfél 
centrikus elkötelezettségével is a 
legmagasabb színvonalon szol-
gálja ki a lakosságot. Minden ér-
tük van – húzta alá a Dunakeszi 
Polgárnak és a Telekeszi TV-nek 
nyilatkozó Dióssi Csaba. 

- Mivel ez egyedi, újszerű, azt 
is mondhatom, hogy forradal-
mi megoldás, hiszen ilyen jelle-
gű fejlesztésre ez idáig nem volt 
példa, így nem is írtak ki pályá-
zatot. Ezért az önkormányzat 
saját anyagi forrásából valósí-
totta a közel nyolcvan millió fo-
rintos fejlesztést. Meggyőződé-
sem, hogy a befektetett energia 
és anyagi forrás bőven megtérül 
a lakosság kiszolgálása során el-
ért eredményekben, ügyfeleink 
elégettségében, jó közérzetében. 

Kollégáink profi módon felké-
szültek a feladatra, akik egyéb-
ként is a szakterületek jó isme-
rői. Az új rendszernek köszön-
hetően az egyes témák gazdái 
zavartalanul dolgozhatnak az 
irodákban, akiknek csak az elő-
készítő munkára, a lakosság ál-
tal felvetett kérések és igények 
szakszerű megoldására kell 
koncentrálniuk. Az ügyfelekkel 
való közvetlen kapcsolattartás 
és a szakmai háttérmunka kü-
lön választása is jelentős haté-
konyságnövekedést eredményez 
– mondta Dióssi Csaba polgár-
mester, aki azt is kiemelte, hogy 
az új ügyfélszolgálat irányításá-
ra egy nagy tapasztalattal ren-
delkező szakembert kértek fel, 
aki kidolgozta azt a professzio-
nális szoftvert, ami működteti 
az ügyviteli rendszert. 

Laczkó Szilvia előző munka-
helyén, a Fővárosi Közterület 
Fenntartó Zrt.-nél kommuniká-
ciós és ügyfélszolgálati vezető-
ként dolgozott. Az ott szerzett 
szakmai tapasztalatokat nagy-
szerűen tudja hasznosítani a Du-
nakeszi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálat vezetőjeként. 

- Akik korábban is jártak a 
városháza déli épületszárnyá-
ban, azok bizonyára meglepőd-
nek, hogy az egymás mellett so-
rakozó egykori kis szobák helyén 
egylégterű, hatalmas ügyféltér-
ben hét pult fogadja őket, hétfő-
től péntekig – tájékozatott Lacz-
kó Szilvia, aki szerint az ügyfelek 

elismeréssel nyilatkoztak a rend-
kívül kedvező változásról.  

- A cél az, hogy gördülőkényen 
és körültekintően működjön az 
új rendszer. Technikailag is arra 
törekszünk, hogy véletlenül se 
kallódjanak el ügyek. Ez nem 
csupán a személyes ügyfélszolgá-
latra vonatkozik, de a telefonos 
és az e-mailen történő megkere-
sésekre is. Mindenkit maximális 
megértéssel és szimpátiával fo-
gadunk, már a bejáratnál elhe-
lyezett totemoszlopnál. A gyors 
és hatékony kiszolgálást segí-
ti az előzetes időpontfoglalás is, 
valamint a belső szoftver. Folya-
matosan monitoringozzuk a vá-
rakozók listáját, és amennyiben 
azt érzékelem, hogy esetleg va-
lahol hosszabb a várakozási idő, 
vagy torlódás van, akkor segítek 

a kollégáknak – hallhattuk Lacz-
kó Szilviától, aki a feladat ellátá-
sára alkalmasnak és felkészült-
nek tartja munkatársait. 

- Az ügyfélszolgálat vezetője a 
korszerű eszközökkel felszerelt 
munkapultok mellett örömmel 
mutatta be a recepció mögött ki-
alakított úgynevezett ügyfélsar-
kot, ahol a gyerekek kellemes 
környezetben tölthetik idejüket, 
amíg szüleik elintézik hivatalos 
ügyeiket. 

- Bátran mondhatjuk, hogy a 
városi önkormányzat minden el-
várásnak teljességgel megfelelő 
ügyfélszolgálatot vezetett be a pol-
gármesteri hivatalban, ahol szere-
tettel várjuk ügyfeleinket – mond-
ta búcsúzásként Laczkó Szilvia. 

Vetési Imre
 Fotó: KesziPress
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Tisztelt Lakótársaim!

Az új esztendő első napjai meg-
hozták a hideget. A főútvona-
lak jól járhatók, de a mellék-
utcákban és a lakóparkokban 
számítani kell jegesedésre, fel-
fagyásokra. A viakolor burko-
lat miatt speciális szóróanya-
got lehet csak használni, ez ér-
vényes a viakolor járdákra is. A 
lakosság feladata – mint tudjuk 
– a saját ingatlan előtt a járda 
csúszásmentesítése. Erre a Tol-
di utcában lakók figyelmét hí-
vom fel. Ahol két járda épült ki 
– egy közvetlenül a kerítés mel-
lett, egy másik pedig az úttest 
mellett, azt a járdaszakaszt kell 

letisztítani, amely megszakítás 
nélkül, folyamatosan biztosítja 
a gyalogosok közlekedését. 

A faültetés befejeződött dec-
ember elején. 110 díszfát ültet-
tek el a kertészek az ingatlanok 
elé, 30 fát pedig a Kossuth utca 
mentén az Eszterházy Pál ut-
cai szakaszra, a Szent Erzsébet 

Óvoda előtt tavaly elültetett 
díszfák folytatásaként. Mint azt 
a decemberi számban írtam, a 
faigénylések száma egyre nő, a 
tavaly 73 elültetett fához képest 
több mint 50%-kal nőtt az igé-
nyelt darabszám. Az előző évek-
ben elültetett fák közül csak né-
hány nem eredt meg a gondos 
ápolás, locsolás ellenére. Eze-
ket a fákat az idén pótolták, biz-
tos vagyok benne, hogy az elő-
ző évekhez hasonlóan, lakótár-
saim fontos feladatuknak tart-
ják a fák gondozását.

Más választókerületből töb-
ben kerestek meg, hogy az Ön-
kormányzat karácsonyi aján-
dék-csomagját nem kapta meg 

minden 65 év feletti nyugdí-
jas. Már tavaly is voltak problé-
mák a mi választókerületünk-
ben, ezért idén felajánlottam a 
segítségemet. Szükség is volt 
rá, mert száz csomagot adtam 
át kedves nyugdíjas, szép korú 
lakótársaimnak, hetven csoma-
got karácsony előtt, harmincat 
pedig a két ünnep között. Re-
mélem, mindenkihez eljutott az 
ajándékcsomag. Ha valaki kima-
radt, a Programirodában kell je-
lezni.

Minden kedves lakótársam-
nak boldog új évet kívánok.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Minden 
a Lakótelep Szívében élőnek Egész-
ségben és Eredményekben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt Kívánok! Bízom 
abban, hogy amint eddig is, sok kö-
zös ügyet sikerül majd rendezni, ke-
zelni ebben az évben is! Ezek közül 
sorolom a legfontosabbak egy ré-
szét.

Másik lakótelepi képviselőtársam-
mal közösen egy olyan rendezett ut-
cai szeméttároló- rendszer pályáza-
tán dolgozunk, mely támaszkodik a 
volt környezetvédelmi tanácsnok és 
a szakemberek munkájára, s ennek 
eredményeképpen olyan zárt táro-
lók jöhetnek létre, épülhetnek meg, 
amikkel megszűnhet, vagy legalább-
is jelentősen csökkenhet a szétszóró-
dott hulladék körzetünkben! Ennek 
egyik előzménye a Tallér utca egyik 
végén már látható ilyen tároló, s az 
utca másik végén is folyamatban lévő 
és hamarosan megépülő hasonló tá-
roló hely, mely az iskola körüli áldat-
lan állapotokon is segíthet.

Fontos probléma a közlekedési 
gondok állandó kezelése, ezek közül 
sorolok fel párat, a teljesség igénye 
nélkül: A szerviz utak felújítása, azok 
biztonságosan és szabályosan járha-

tóvá tétele a gyalogosok számára. Az 
iskola, óvoda, bölcsőde melletti for-
galom elől elzárt út tényleges lezárá-
sa az illetéktelen és szabálytalan au-
tósok elől. A kereszteződések továb-
bi biztonságosabbá tétele, és még 
sorolhatnám a hasonló feladatokat, 
ide értve a parkolók számának növe-
lését, illetve a meglévők állapotának 
javítását is!

Számomra kedves feladat a fák 
cserjék állandó gyarapítása a körzet-
ben, ezt szeretném folytatni idén is! 
Sajnos rossz tapasztalatokról is be 
kell számolnom, mert vannak, akik a 
frissen ültetett cserjéket azon mele-
gében ellopják! Ezt csak közös oda-
figyeléssel tudjuk megakadályozni, 
ebben is kérem a segítségüket!

Pozitív visszajelzéseket kapok a ki-
helyezett padokról, szemetes edé-
nyekről, kutyapiszok gyűjtőkről, ezt a 
programot is szeretném folytatni!

Minden közösségi rendezvény, 
amely itt, vagy a közeli Katonadom-
bon kerül sorra erősíti, építi a kis kö-
zösségeinket, ezért remélem minél 
több ilyen lesz a 2017-es esztendő-
ben is, különös tekintettel a várossá 
válásunk 40 éves évfordulójára!

Nagy sikere volt a karácsonyfának 

a Casalgrande téren, hosszas előké-
szítő és szervező munka kellett ah-
hoz, hogy oda kerülhessen, de nagy 
volt a lakossági érdeklődés is az ügy-
ben! Bár a városi Advent már a Főtér-
re került, azért szeretném, ha egy kis 
meghitt ünnepi hangulat, itt a mi te-
rünkön is megteremtődne majd min-
den év végén!

Továbbra is várom a jelzéseiket, 
olyan ügyekben, melyek szebbé-job-
bá tehetik a Lakótelep Szívének éle-
tét! E-mailben a Seltenreich.j@du-
nakeszi.hu címen, telefonon a 0627 
542-805 vagy a 06-70-337-16-06 szá-
mon hétköznap 9-19 óra közt, levél-
ben a Garas utca 4. szám alatt, s ter-
mészetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választó- 
körzet képviselője

a lakótelep szíve
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A Rákóczi út 24. előtt is gallyaztak, 
és ahol megfordultak ott 

romboltak, a hozzá nem értésről, 
nemtörődömségről adtak 

tanúbizonyosságot. A járdán nem 
lehetett közlekedni, aki ott járt, 

annak a veszélyesebb utat, az úttestet 
kellett igénybe vennie   

A kérés meghallgatásra talált, 
a december 17-ei ellenőrzés során 

tapasztaltam, hogy az aszfaltozást 
megelőző munkálatokat már 

elvégezték a Pentások

Továbbra sem lehetünk elégedettek az ELMŰ alvállalkozóival! 

A 2017-es esztendő kezdetén mit is 
kívánhatnék mást minden dunakeszi 
lakos számára, mint Boldog és Ered-
ményekben Gazdag Új Évet, amit Jó 
Egészség kísérjen az év 365 napjá-
ban!   

Elnézésüket kérem, hogy nem egy 
pozitív hírrel kezdem az évet, de annyi 
elkeseredett lakó jelezte szomorúsá-
gát, hogy hangot kell adnom az előz-
ményeknek. Finoman fogalmazva, a 
város arculatába nem odaillő dolog 
történt, mely rontja a városképet (leg-
alábbis pár hétig). Gyakorlatilag a fák 
megvágása az időjárás okozta vis ma-
jor miatt szükséges, melyre legutóbb 
a december 1-jei vihar volt a példa.

Tavaly már bizonyítottak az ELMŰ 
alvállalkozói, hiszen gondoljanak 
csak vissza a Kossuth L. u.-ban vég-
zett „barbár” munkájukra. Igaz, leg-
alább nem közvetlen az ünnepek 
előtt kezdték meg, hanem még 2015. 
október közepén. Viszont az összes 
fát megvágták, persze bosszúság 
azért maradt, hiszen volt, hogy hat 
hétig ott hagyták a gallyakat pl. Bá-
thory u. 2. előtt.   

Érthetetlen, hogy milyen elképze-
lés mentén végzik a favágást, mivel 
a vezetékek és a gallyak között ma-
ximum 1 méter az engedélyezett tá-
volság. De kérem, ez minden fára vo-
natkozik és nem minden második-
harmadikra! Nonszensz, ami történt!   

Ha most csak a Rákóczi út elejétől 
nézzük, akkor első felindultságunk-
ban sírva kell fakadni, majd levegő 
után kapkodni. Bocsánat, de hadd 
ne mondjam milyen szavakkal illeték 
a munkájukat egyes felháborodott 
emberek, teljesen jogosan.   

Miért nem kapott a lakosság írás-
beli értesítést, tájékoztatást, mely-
ben felhívják a figyelmet a favágási 
munkálatok kezdetére? Alapvető do-
log, amit a Közüzemi Kft. profi mó-
don kezel pl. elektronikus hulladék 
elszállítása vagy lomtalanítás kezde-
te előtt stb. 

December 21-én az aprítós kocsi 
kezelője elmondta, hogy trafókörze-
tenként mennek végig, ami 1 km-es 
körzetet jelent, maximum 3-4 utca. 
Mindösszesen 2 darálós kocsi dolgo-
zik, tehát marad még munkájuk bő-
ven az év vége előtt, s után. 

Idén is kizárólag a szakmai és nem 
a kertészeti szempontok döntöttek. 
Némely fák esetében a vezetékek-
től 2 méter alattira vágtak, mivel be-
leszámítják az elkövetkező 3 évben 
való növekedést is. De ezzel nincs 
semmi gond. A baj ott kezdődik és 
fejeződik be, ahogy végezték a mun-
kájukat. A megoldás pedig a városve-
zetésre hárul, mivel az ELMŰ a lehető 
legkisebb összegből próbálja megol-
dani külsős alvállalkozó segítségével, 
aki nem foglalkozik az esztétikával, 
sem az emberek lelkivilágával.   

A város arculata a favágási, gallya-
zási munkálatok végett a jövőre néz-
ve kevésbé sérüljön, megoldás lehet 
a Dunakeszi Város 2017. évi költség-
vetésében egy meghatározott ösz-
szeg elkülönítésére

- A december 1-jei vihar a körzet-
ben 18 címen okozott csoportos köz-
világítási hibát, melyek helyreállítá-
sát 3-án és 8-án e-mailben, ill. 5-én 
telefonon kértem az EL-MŰ Szolg. 
Kft. illetékesétől. Egyéni hibák jelzé-
sét szintén ekkor, mely főként a Rákó-
czi úti lakókat érintett. Sajnos a 12-ei 
ellenőrzés során továbbra is marad-
tak hibák. A csoportos közvilágítá-

si hibák elhárítását az ELMŰ, míg az 
egyéni hibák megszüntetését az EL-
MŰ Szolg. Kft. végzi. 

Az év utolsó testületi ülés nyílt 
egyebek napirendi pontjában pa-
nasszal éltem a közvilágítási hibák 
helyreállításának késése végett, mi-
vel a csoportos hibákat 5 munka-
nap alatt kellene helyre állítatnia az 
ELMŰ-nek, de ennek ellenére 2 hét 
elteltével 4 címen még mindig a hi-
bák megszüntetése szükséges 

- Decembe r12-én befejeződött az 
idei fásítási program, melyben húsz 
címre 47 díszfát telepített a vállalko-
zó. Évről-évre sikeresebbnek tekint-
hető a fásítási program, melyet a la-
kók visszajelzése alapján állíthatok 

- Előzőleg jeleztem, hogy a Klapka 
u. 1. tulajdonosa az ingatlanja köny-
nyebb megközelítése érdekében 
az útszakasz aszfaltozását szeretné. 
Utóbb az útépítésre ígéretet kaptam, 
viszont a kivitelezés pontos dátumát 
nem határozták meg    

- Érdeklődésem az év utolsó heté-
ben a Református Egyházközség Kál-
vin J. u. 7., a Thököly u. 16., és az Esze 
T. u. 11. sarokingatlan Királyhágó ut-
cai oldalán lévő villanyoszlopra kért 
lámpatestek kihelyezése érdekében 
történt. A fényerősségmérő műszer-
rel való mérés eredményeként a lám-
patestek kihelyezésének szükséges-
ségét megerősítette a műszeres vizs-
gálat. A közvilágítás bővítésének idő-
pontja a 2017-es év nyarán valósulhat 
meg

Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője  
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körzeti képvi  selőink jelentik

Alagligeten több autólopás is 
volt az elmúlt időszakban, a la-
kosság ismét – jogosan – kér-
dezi, hogy hol tart a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése. Al-
polgármester úr a kérdésem-
re elmondta, hogy most indul 
a városi kamerarendszer kiépí-
tésének a 3. fordulója (műsza-
ki dokumentáció összeállítá-
sa, közbeszerzési eljárás elindí-
tása), és ennek során figyelem-
be fogják venni a javaslataimat, 
hogy a kerületünkben, mely 
pontokra kerüljenek kihelye-
zésre a kamerák.

Lakossági kérést kaptam, mi-
szerint a Gitár utca felől nagyon 
nehezen lehet kikanyarodni a 
Határ útra, mert a sarkon lakók 
oda állnak fel az autókkal, ezzel 
nehezítve a kilátást, továbbá a 
korábbiakhoz képest nagyobb 
a forgalom is. A lakó egy tükrös 
tábla kihelyezését kérte, ennek 
megvalósíthatóságát kértem 
megvizsgálni a városházától. 
A problémát – már ami a nagy 
forgalmat illeti - részben meg 
fogja oldani a Kossuth utcánál 

tervezett M2 felhajtó megépí-
tése. 

A másik lakossági kérés a Fe-
nyő lakóparkból érkezett, az 
Esch Győző utcában a szerviz-
úttól a kereszteződésig java-
solják a parkolás korlátozását, 
ugyanis a nem itt lakók gyak-
ran elállják az utat, ill. a kapu-
beállók elé állnak. A szerviz út 
is nehezen használható az ott 
parkoló autók miatt. A helyzet 
mindenki – lakók, üzlettulajdo-
nosok, vásárlók - számára meg-
nyugtató megoldását kezde-
ményeztem. A műszaki kollé-
gák a mindkét helyszínen (Ha-
tár utca és Esch Győző utca) 
fogják megvizsgálni, hogy 
hová lehet figyelmeztető ill. til-
tó táblákat kihelyezni.

Buszváró rongálás történt a 
Rehabilitációs intézetnél, a be-
jelentést követően azonnal ér-
tesítettem a Polgármesteri Hi-
vatalt. A Közüzemi Kft. a város 
összes buszváróját ellenőrzi, és 
a javításokat folyamatosan vég-
zi.

A Jászai és Dériné utcák kö-

zötti szakaszon a növényzet 
rendbetétele és a Jászai utca 
víznyelő árkainak a tisztítása la-
kossági kérésre megtörtént.

Alagligeten a Tamás Győző 
utca egyik társasházának ké-
résére kezdeményeztem a ház 
előtti járdaszakasz rendbetéte-
lét. A helyszíni szemle megtör-
tént, és a járdaépítési program 
keretén belül tavasszal a város 
biztosítani fogja a járda térkő-
vel való leburkolásához szüksé-
ges anyagokat. A ház előtti ka-
pubehajtót azonban a társas-
háznak kell rendbe tennie.

A hideg idő bekövetkezté-
vel több feladat is hárul a vá-
rosvezetésre, ezek megoldásá-
ban nyújtottam segítséget a la-
kosság kérésére. Így az első na-
gyobb havazás és az ezt kísérő 
fagy miatt havasak és nehezen 
járhatóak lettek a lakóparkok 
belső utcái, kértem a gyors in-
tézkedést a Közüzemi Kft-től. 
A hideg időben az úttesten is 
könnyen keletkeznek újabb ká-
tyúk, az utóbbi időben észlelt 
úthibákat bejelentettem, és 

kértem, hogy javítsák ki. A téli 
rossz levegő miatt is panasz-
kodnak a lakók. A más telepü-
léseken tapasztalható hason-
ló problémák miatt arra követ-
keztethetünk, hogy nem egy 
nagy szennyező intézmény áll 
a rossz minőségű levegő mö-
gött, hanem több háztartás 
nem a megfelelő fűtőanyagot 
használja.

Thoma Csaba
8. számú 

választókörzet 
képviselője

Elöljáróban engedjék meg, 
hogy az előttünk álló 2017. évre 
sikerekben gazdag Boldog Új 
Esztendőt kívánjak Önöknek!

Az év elején szokás a tervek-
ről beszélni, de mivel az előző 
időszak végén még pár kivite-
lezés folyamatban volt, ezért 
most az elmúlt hónap híreiről 
számolok be.

A buszmegállók egységesíté-
se program keretében a 2016. 
évre tervezett ütem befejező-
dött, amelynek keretében az 
egységes irányelvek szerint a 
buszmegállók fedetté alakítá-
sára került sor.

A Zeneiskola területén be-
fejeződött az udvar felújítása, 
ahol további parkolókat alakí-
tottunk ki. A körzetben két in-
tézmény nagyberuházása zaj-

lik még. A gyártelepi művelő-
dési központ beruházása ha-
marosan befejeződik. A teljes 
belső felújítást, bővítést köve-
tően új köntösben várja a vá-
ros odalátogató lakosságát. 
Valamennyiünknek érdemes 
lesz idén ellátogatni a megújult 
intézménybe!

Másik beruházás a Szakorvosi 
Rendelőintézet II. üteme, ahol a 
korábban már elvégzett külső 
nyílászáró cserék és szigetelést 
követően, most a fűtésrendszer 
gépészeti munkáinak kivitele-
zése fejeződött be. A több üte-
mes felújításra azért van szük-
ség, hogy az orvosi szakellátás 
folyamatos lehessen.

Az őszi időszakban folya-
matosan haladtak az idősza-
ki munkálatok is. Ütemezetten 

folytak az útjavítások, valamint 
a közterületek faültetési prog-
ramja. A program idén is – a fa-
gyok elmúltával – folytatódik.

Ezekkel kapcsolatban ismé-
telten arra kérem kedves lakó-
társakat, hogy az úthibákat je-
lezzék számomra a lenti elérhe-
tőségemen. A faültetéssel kap-
csolatban pedig arra buzdítom 
Önöket, hogy tegyük szebbé 
környezetünket egy-egy fa ül-
tetésével. Az ültetést az Önkor-
mányzat által megbízott szak-
emberek végzik el. Az Önök fel-
adata csak az, hogy a kéréseik-
kel együtt vállalják az ültetett 
fák gondozását, melyre ezúton 
is kérem Önöket.

Igényeiket az alábbi e-mail-
ben jelezzék számomra: 
joszabo61@gmail.com

A körzet programjainak so-
rában kiemelkedő helyen sze-
repelt a főtéren megrendezett 
adventi vásár, mely számos szí-
nes programmal várta az oda 
kilátogatókat. A korcsolyapá-
lya nagyos sok városlakót von-
zott. Itt jegyezném meg, hogy 
a korcsolyázni szándékozók ja-
nuár végéig hódolhatnak szen-
vedélyüknek.

Észrevételeiket, javaslatai-
kat továbbra is várom az aláb-
bi elérhetőségeken:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunake-

szi, Fő út 25.

Üdvözlettel:
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

alagligeti kérések – önkormányzati válaszok

kedves lakótársaim!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Decemberben kihelyezésre ke-
rültek a Liget utcába és a Rév 
útra azok a szemétgyűjtők, 
amelyeket a környéken élők 
igényeltek. Remélhetőleg az új 
eszközök segíteni fognak ab-
ban, hogy a környéken keve-
sebb legyen az eldobált sze-
mét. A hónap folyamán a La-
kosságszolgálati Osztály szak-
emberével bejáráson voltam 
a Kiserdő utcában, ahol a kör-
nyék járdafejlesztési lehetősé-
geit vizsgáltuk meg. A jó minő-
ségű járdák létesítése a Kiserdő 
utcai 108 lakásos társasház la-
kosainak régi vágya. Mint isme-
retes a tavalyi évben több mint 
száz méternyi járdaszakaszt 
építettünk a területen, ame-
lyet az idén reményeink szerint 
folytatni fogunk.

Az új év első napjaiban köz-
vetítettem azon Iskola utcai la-

kosok és az Önkormányzat kö-
zött, akik továbbra is azon a 
kék iskola melletti telken kíván-
nak parkolni, amely a közelmúlt-
ban városi tulajdonba került. A 
gépjárműtulajdonosokkal való 
szerződéskötések folyamatban 
vannak. 

Egészen december közepéig 
húzódott a városban a faültetési 
programban részvevők számára 
az igényelt fa kiutalása és elülte-
tése. Sajnos volt, aki nem olyan 
fát kapott, mint amit igényelt és 
akadt olyan is, aki fa nélkül ma-
radt. Számukra legközelebb ta-
vasszal tudunk majd fát bizto-
sítani, amennyiben erről önkor-
mányzati döntés születik.

A 2017-es esztendőben több 
jelentős fejlesztést is tervezünk, 
amely a mi körzetünket is érin-
ti. Elkezdődik a Fő út felújítása, 
amely során több mint 160 köz-

világítási lámpatestet cserélünk 
majd esztétikusabbra. Emellett 
a légkábeleket teljes egészé-
ben a föld alá helyezzük, amely-
lyel önmagában sokkal tetsze-
tősebb lesz a környezetünk. A 
Fő út környezetének megújítása 
több zöld felületet és több par-
kolóhelyet eredményez. Mind-
kettő állandó és jogos lakossági 
igény városunkban.

Idén szintén folytatódik a Ma-
gyarság Sporttelep megújítása, 
bővítése. Kialakításra kerül az új 
nehézatlétika pálya és elkezdő-
dik a fedett sportcsarnok építé-
se is.

A körzetben lakók nagyon 
régóta várnak már arra, hogy a 
Liget utcai rendelő megújuljon. 
Az idei évben ez is megvalósul 
a rendelő belső tereinek felújí-
tásával.

Tovább folytatódik majd a ka-

tonadombi rendezvényterület 
fejlesztése is a nagyobb kom-
fortérzet érdekében. Ezen felül 
elkezdődik a városi strand kiala-
kítása is a Katonadomb melletti 
partszakaszon.

Az év végén egy babacsoma-
got kézbesítettem a Nyárfa köz-
be és segítségül voltam a 65 év 
felettiek karácsonyi ajándékcso-
magjainak az eljuttatásában is a 
Kikelet utcában. Aki nem kapta 
kézhez ajándékcsomagját janu-
ár végéig átveheti azt a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán.

Észrevételeit, javaslatait vá-
rom a csoma.attila.kepviselo@
gmail.com e-mail címen.

 
 Csoma Attila

1. sz. választókörzet 
 képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Az új év kezdetén az alábbiak-
ban röviden szeretném átte-
kintő jelleggel felidézni, hogy 
az elmúlt évben milyen fon-
tosabb, a városrészünket érin-
tő kérdésekben történt előre-
lépés és mi az, amelynek meg-
oldása érdekében még további 
intézkedésekre, erőfeszítésekre 
van szükség.

Városrészünkben az elmúlt 
évben kiemelkedő fejlesztés 
kezdődött meg, amely az egész 
város szempontjából meghatá-
rozó, hiszen a város lakói már 
hosszú évek, sőt évtizedek óta 
várják, hogy végre Dunakeszin 
is legyen szabadon látogatha-
tó uszoda. A városi tanuszoda 
alapkő letételére 2016. év jú-
niusában került sor és az épít-
kezés az év végéig a tervezett 
ütemben haladt a Fazekas isko-
la szomszédságában, a koráb-
ban megépült műfüves sport-
pálya mellett. Elképzelhető, 
hogy a mostani rendkívüli hi-

deg időjárás bizonyos munkák 
átütemezését teszi szükséges-
sé, de ettől függetlenül bízha-
tunk abban, hogy a létesítmény 
próbaüzeme a tavasz folyamán 
megkezdődhet. 

Sikeresen befejeződött a 
2016-os faültetési program, 
amelynek keretében mintegy 
50 db facsemetét ültettek el a 
Közüzemi Kft. munkatársai a 
választókerületben. Tudomá-
som szerint a lakosság részéről 
hozzám érkezett faültetési ké-
rések maradéktalanul teljesül-
tek december hónapban. Ja-
vult a választókörzet közútjai-
nak állapota is, mivel tavaly ősz-
szel – a szokásos kátyúzáson 
kívül - több olyan útjavításra 
is sor került, amelynek szüksé-
gességét már korábban is jelez-
tem az illetékesek felé. 

Az elmúlt évben a lakosok 
részéről elsősorban a város-
részünk megnövekedett for-
galmával összefüggő pana-

szok érkeztek hozzám. Az erős 
gépjármű forgalommal kap-
csolatos nehézségek szinte az 
egész várost érintik, így látvá-
nyos sikereket nekem sem si-
került elérnem a hozzám ér-
kező panaszok ügyében. Ettől 
függetlenül részeredménynek 
tekintem, hogy a Klapka utca 
gyártelepi P+R parkolón átha-
ladó szakaszán elértem a se-
bességkorlátozás bevezetését 
(30 km/h) valamint a gyalogos-
forgalomra figyelmeztető köz-
lekedési táblák kihelyezését. 
Szintén figyelmeztető táblák 
kihelyezésére került sor a Faze-
kas iskola környékén. Az ősz fo-
lyamán döntés született sebes-
ségkorlátozás bevezetéséről a 
Móricz Zsigmond utcában, va-
lamint forgalomcsillapító szint-
emelés létesítéséről a Benedek 
Elek utcában a már bevezetett 
sebességkorlátozás kikénysze-
rítése érdekében. Sajnos a vá-
rosban gyakran tapasztalható - 

szinte már jellemző - gyorshaj-
tással és agresszív vezetési stí-
lussal szemben a bevezetett 
korlátozások önmagukban ha-
tástalanok. Erre tekintettel ta-
valy nyár folyamán egyeztetést 
folytattam a Dunakeszi Rend-
őrkapitányság vezetőivel, és 
sürgettem a rendőrség gyako-
ribb ellenőrzéseit a szabályta-
lankodók kiszűrése és felelős-
ségre vonása érdekében. 

Örömökben, sikerekben gaz-
dag újévet és jó egészséget kí-
vánok Önöknek!

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom a következő 
elérhetőségeken:

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 választókörzeti lakosok!
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Engedjék meg, hogy ezúton kíván-
jak Önöknek sikerekben és örömök-
ben gazdag, békés, boldog újeszten-
dőt! Bízom benne, hogy 2017-ben is 
a megszokott lendülettel haladunk 
közösen kitűzött céljaink felé, s a ta-
valyi mintájára az idei évben is a vá-
rosunkban zajló számtalan fejlesztés-
ről és beruházásról számolhatok be 
Önöknek.
Nagyvonalakban engedjék meg, 
hogy pár szóval összefoglaljam, mire 
számíthatunk az idén.
Idén 40 éve, hogy Dunakeszit város-
sá minősítették. Ezt a jeles évfordu-
lót méltóképpen szeretnénk meg-
ünnepelni, ezért a 2017-es év a 40-es 
szám jegyében fog telni – a régi, már 
hagyományos rendezvényeink egy 
különleges apropóval egészülnek ki, 
valamint új programokkal, ünnepi 

eseményekkel is készülünk az idén. 
Tartsanak velünk!
A rendezvényeken kívül pedig szá-
mos izgalmas eseménynek nézünk 
elébe, hiszen több, a tavalyi évben 
elkezdődött beruházás, építkezés is 
2017-ben lesz átadva:
 - tavasszal elkészül a városi tanuszo-
da
 - szeptembertől az új, 24 tantermes 
általános iskolában tanulhatnak a 
Szent István Általános Iskola diákja a 
Repülőtéri úton
 - befejeződik a VOKE József Attila 
Művelődési Központ új épületrészé-
nek kivitelezése
 - nyáron már az új, balatonakarattyai 
városi üdülőben táborozhatnak a du-
nakeszi gyermekek.

A naposabb, tavaszias idő beköszön-

tével folyatatódnak a munkák kör-
zetünkben is, ezért ezúton is szeret-
ném kérni a Tisztelt Lakosokat, hogy 
amennyiben körzetünkben valahol 
igény van egy újabb pad, szemetes 
edény kihelyezésére, vagy ötletük 
van a körzet további fejlesztésére, 
kérem, keressenek fel elérhetősége-
men: alpolgarmester@dunakeszi.hu.

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt dunakesziek!

körzeti 
képviselőink jelentik

Kérem, engedjék meg, hogy a 2. 
számú választókörzet és a város 
valamennyi polgárának sikerek-
ben gazdag boldog újévet kíván-
jak az idei első „találkozásunk” al-
kalmával. Jó kívánságom kifejezé-
sekor azt remélem, hogy 2017-ben 
is az eredményes együttműködés, 
az egymás iránti odafigyelés és köl-
csönös tisztelet jellemzi majd min-
dennapjainkat. 

Örömmel írhatom le, igen sok la-
kótársam fejezte ki elismerését, 
hogy az elmúlt esztendő utolsó hó-
napjaiban városszerte, így a mi kör-
zetünkben is megújultak az autó-
buszmegállók. Esztétikus és prak-
tikus várakozók épültek, melyek 
megvédenek a széltől, az esőtől, a 
téli hónapok szeszélyes időjárásá-
tól. A mi körzetünkben a Barátság 
u. 2. számú épületnél, a Kegyeleti 
park mellett és a Barátság u. 16. szá-
mú épület mellett, a piaccal szem-
ben épült új, fedett autóbuszváró. 
Amennyire örültünk a lakosság, az 
utazóközönség kényelmét szolgá-
ló fejlesztésnek, annyira lehangol 
bennünket, és mélységesen elítél-

jük, hogy néhol már ezeket az új lé-
tesítményeket is graffitik „díszítik”, 
és az átlátszó oldalfalat vandálok 
megrongálták, betörték. Tudom, 
hogy nagyon súlyos jelzőt haszná-
lok, de pedagógusként, a körzet 
képviselőjeként, a köz értékeit féltő 
emberként úgy érzem, ki kell mon-
danom, amit minden jó érzésű lakó-
társammal együtt elítélünk. Igen is, 
fel kell lépni azokkal szemben, akik 
a közösség vagy az egyén értékeit, 
tulajdonát nem becsülik, elpusztít-
ják. E lap hasábjain keresztül is azt 
kérem, hogy fogjunk össze, vigyáz-
zunk értékeinkre.

Egy rendkívül sokakat érintő 
örömteli hírről tudom tájékoztatni 
lakótársaimat, miszerint az önkor-
mányzat képviselő-testülete a dec-
emberi ülésén arról döntött, hogy 
él elővásárlási jogával a Barátság úti 
lakótelepen lévő piac egy jelentős 
hányadánál. A képviselő-testület 
kinyilvánította azt is, hogy ugyan-
ezen a vételi áron nyitott a további 
tulajdonosokkal is tárgyalni. Én úgy 
gondolom, hogy ha a lakótelep szí-
vében sikerül megvalósítanunk egy 

kulturált, 21. századi igényeket ki-
elégítő szolgáltató központ meg-
valósítását a jelenlegi tulajdono-
sokkal együttműködve, akkor min-
denki elégedett lehet. Az önkor-
mányzat megtette az első lépést a 
megoldás felé vezető úton. Bízom 
benne, hogy a piac jelenlegi tulaj-
donosai is hasonlóképpen cselek-
szenek.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Kedves Lakótársaim!
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2017-ben is támogatjuk 
a közösségi közlekedést!

kÖzel egy éve, hogy érvénybe lépett 60%-kal bővült új Menetrendünk. a helyi buszkÖz-
lekedés bővítésének kÖszÖnhetően  dunakeszi város ÖnkorMányzata egy sokkal széle-
sebb kÖrű kÖzlekedési lefedettséget biztosíthat a lakosság részére. 

A legjelentősebb újdonságot az jelenti, hogy a helyi tömegközlekedés működtetésének finanszíro-
zásában ismételten részt vállal a TESCO - GLOBAL Áruházak Zrt. is, hiszen a fóti és a gödi áru-
házakat érintő járatokat az Önkormányzattal közösen üzemeltetik. A két Tesco áruházat össze-

kötő, korábbi kereskedelmi buszjárat tavaly vált a vonalhálózat részévé, s egészült ki olyannyira, hogy 
immáron a város egyik körjárata lett. 

Külön öröm számunkra, hogy a helyi buszjáratok továbbra is ingyenesek, így egy magas szintű, megbíz-
ható szolgáltatást biztosítva városunk lakosságának.
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a Magyar gazdaság Ma Már stabil lábakon áll. ez lehetővé teszi, hogy tÖbb ágazatban is béreMelési prograM 
induljon, tovább nÖvekedjen a nyugdíj és a kétgyerMekesek családi adókedvezMénye, csÖkkenjenek a Munkálta-
tókat terhelő adók. a rendszerváltás óta soha annyi táMogatás neM jutott Még az otthontereMtésre, az ingye-
nes gyerMekétkeztetésre és ingyenes tankÖnyvellátásra, Mint 2017-ben fog – jelentette ki az új változásokról  
tuzson bence korMányzati koMMunikációért felelős állaMtitkár, dunakeszi országgyűlési képviselője lapunk-
nak adott tájékoztatójában.  

Tovább emelkednek a bérek
Ez a nagy béremelés a munka megbe-

csüléséről szól. Az elmúlt években azért 
dolgoztunk, hogy segély helyett munká-
ból éljenek a magyarok, és mindenki, aki 
tud és akar, az dolgozhasson. A rendszer-
váltás óta nem volt még olyan jelentős mi-
nimálbéremelés és szakmunkás minimál-
béremelés, mint ami a legújabb bérmegál-
lapodás biztosít:

• 15%-kal emelkedik a minimál-
bér (2017-ben 15%-kal emelkedik, ezzel 
127.500 Ft-ra nő, 2018-ban újabb 8%-kal 
emelkedik 138.000 Ft lesz).

• 25%-kal emelkedik a szakmunkás 
minimálbér (2017-ben: 161 ezer forint 
lesz. 2018-ban újabb 12%-kal emelkedik és 
összege 180.500 Ft lesz).  

Béremelések a közszférában
2017-ben tovább nő a rendőrök, a kato-

nák, a pedagógusok, az ápolók, a szakor-
vosok, a felsőoktatási, a szociális, a kultu-
rális, megyei kormányhivatali dolgozók 
bére. Ahogy ez a sok béremelés is jelzi, Ma-
gyarország erősödik, egyre több ember tud 
előrébb jutni és egyre több béremelést tud 
kitermelni a gazdasági növekedés. 

• Újabb 12%-kal nő az egészségügyi 
szakdolgozók, vagyis a kórházi ápolók 
bére 2017. novemberben (a 2016. szeptem-
beri 26%-os emelés után). 2019-re átlago-
san 65%-os béremelés valósul meg, amely-
re 2017. év végig 100 milliárdot fordít a kor-
mány.  Az alapbérek emelkedésével szin-
tén nőnek az úgynevezett mozgóbérelemek 
(ügyeleti és készenléti díj, műszakpótlék) is.

• A szakorvosok és kórházi szakgyógy-

szerészek alapbére a 2016. szeptemberi 
emelés után, 2017 novemberétől újabb 100 
ezer forinttal nő. 2 év alatt összesen 207 
ezer forintos béremelés valósul meg.  

• A rezidensek alapbére jövő novem-
bertől ugyancsak 50 ezer forinttal nő. 

• A katonák, rendőrök, vagyis a rend-
védelmi dolgozók béremelése is folytató-
dik 2017-ben. A tavalyi 30%-os és az idei 
5%-os béremelés után 2017-ben és 2018-
ban újabb 5-5%-os béremelés következik. 
Összesen átlagosan 50%-os béremelés va-
lósul meg.

• A pedagógus béremelési programja 
idén az ötödik évéhez ér. 2013 és 2017 kö-
zött összesen átlagosan 50%-kal emelke-
dik a pedagógusok bére. A 2017. évi bér-
emelés mértéke átlagosan 3,5%-os. Ez 175 
ezer pedagógust érint. Az iskolákban, óvo-
dákban dolgozó, de nem pedagógus vég-
zettségű nevelést-oktatást segítő dolgo-
zó bérrendezése is megkezdődik. Ők 2016. 
július 15-én, majd december 15-én 35-35 
ezer forintos pluszjuttatásra voltak jogo-
sultak. 2017-ben pedig 7+3 %-os béreme-
lésre számíthatnak. 

• A felsőfokú bölcsődei dolgozók is a 
pedagógus életpályaprogram részesei, 
így ők is számíthatnak erre a béremelésre. 
A középfokú végzettségű kisgyermekne-
velők bérrendezése is megtörténik. Átla-
gosan 12%-os, havi 17 ezer forintos bruttó 
béremelésre számíthatnak. 

• Folytatódik a béremelés a felsőokta-
tásban is. A teljes felsőoktatási oktatói-
kutatói-tanári kör fizetése összesen 27 szá-
zalékkal fog emelkedni 2018-ig. A 2016-os 
15%-kal emelés után 2017-ben újabb 5%-
os emelés következik, és 2018-ban is újabb 
5%.  

• A szociális dolgozók is előrébb léphet-
nek. 2013-hoz képest 2018-ra 62 százalék-

kal, a következő két évben mintegy harma-
dával növekszik az átlagbér a szociális ága-
zatban. Ez érinti pl. a gyermekvédelemben, 
hajléktalan-ellátásban, idősellátásban dol-
gozók, fogyatékkal élőket segítő szociális 
dolgozókat. A kormány elkötelezett, hogy 
anyagilag és erkölcsileg is megbecsülje azt 
a nagyon kemény munkát, amelyet a szoci-
ális ágazatban dolgozók végeznek.

• A kormányhivatalok megyei szint-
jén foglalkoztatottaknál 30%-os béreme-
lés történik. Az alacsonyabb beosztású és 
végzettségű dolgozók bére nagyobb, a ve-
zetők bére kisebb mértékben emelkedik. 
2016-ban a járási hivatalokban volt bér-
emelés. 

• A kulturális szférában dolgozó köz-
alkalmazottak béremelése is elkezdődik 
2017 januárjától, havi 10-55 ezer forint-
tal nő a bérük, az alapbérük 15 százalékát 
megkapják illetménypótlékként. A bér-
pótlékot terveink szerint az egyházi és civil 
fenntartású szervezeteknél hasonló mun-
kakörben dolgozókra is kiterjesztenénk.

• Az igazságszolgáltatásban is lesz bér-
emelés. Az igazságügyi béremelés ösz-
szességében 15,8%-os, ez három ütem-
ben valósul meg: 2016. október 1-jétől 5%, 
2017. január 1-jétől újabb 5%. 2018. január 
1-jétől újabb 5% emelés történik.

Tovább nő a nyugdíj 
A nyugdíjasok 2017-ben is számíthat-

nak a kormányra. Az elmúlt években a 
nyugdíjak átlagosan több mint 21 száza-
lékkal nőttek, és a tartósan alacsony inf-
lációnak köszönhetően a vásárlóerejük 8,6 
százalékkal javult – ez több mint egy havi 
nyugdíj összege. A bérmegállapodásban 
foglalt jelentős emelések lehetőséget ad-
nak arra, hogy a nyugdíjak jövőre az ere-
detileg tervezettnél jobban növekedjenek. 
A kormány 2017-ben is folytatja a Nők 40 
programot, hogy 40 év munka után a nők 
nyugdíjba mehessenek.

Adócsökkentés 
a vállalkozásoknak

Folytatjuk a hazai vállalkozásokat és a 
munkáltatókat segítő adócsökkentéseket. 

2017 a béremelésről, az adócsökkentésről és 
a családok fokozottabb támogatásáról szól
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Tuzson Bence államtitkár, 
Dunakeszi országgyűlési képviselője

Már 2010 óta is jelentős adócsökkentéseket 
hajtottunk végre: 2011-től 19%-ról 10%-ra 
csökkentettük a társasági adót 500 milli-
ós adóalapig, a munkahelyvédelmi ak-
ció adókedvezményeivel eddig 450 milli-
árd forintot hagytunk a hazai vállalkozá-
soknál, megszüntettünk számos kis adót 
és bevezettünk több, a kisvállalkozások-
nak kedvező adónemet. Amióta az adók 
csökkennek, Magyarország erősödik, tar-
tós növekedési pályára állt a gazdaság, nő 
a foglalkoztatottság és a bérek is emelked-
nek. Ezért folytatni kell az adócsökkenté-
seket. A hazai vállalkozások 2017-ben még 

kevesebb adóra és adminisztrációs teherre 
számíthatnak.

• Januártól egységesen, minden vállal-
kozásra 9% lesz a társasági adó, ez az EU-
ban a legalacsonyabb. Ezzel további 145 
milliárdot hagyunk a vállalkozásoknál. 
Fontos tudni, hogy a kormány a tao-t 2011-
től 19%-ról 10%-ra csökkentette 500 milli-
ós adóalapig, tehát eddig kétkulcsos (10 és 
19%-os) volt, mostantól 9% lesz a tao min-
den vállalkozásra.

• A kisvállalkozói adókedvezmény a 
duplájára nő. A katát – az eddigi félmil-
lió helyett - havi 1 millió forintos bevéte-
lig választhatják a vállalkozások.  6 milli-
óról 12 millióra nő a kata bevételi határa 
és lehetővé vált az alanyi mentesség is. Az 
alanyi mentesség bevételi határa 2 millió 
forinttal, 8 millió forintra nőtt.  Az alanyi 
adómentes vállalkozásnak nem kell áfát 
felszámítania és fizetnie, és áfa-bevallást 
sem kell benyújtania, amivel minimálisra 
csökken az adminisztráció, csak egy nyi-
latkozatot kell benyújtaniuk jövő év ele-
jén. Aki még nem döntött, és az év végéig 
nem igényelte a katát és az alanyi mentes-
séget, az jövőre megteheti. A katázóknak 
összesen havi 50 ezer forintot kell adózni 

havi 1 millió forint után is. Duplájára nö-
veljük a kiva (kisvállalati adó) értékhatá-
rát is. A belépési értékhatár továbbra is 500 
millió forint marad, azonban mindaddig a 
kivában maradhat a cég, amíg el nem éri 
az 1 milliárd forintos mérlegfőösszeget. A 
kivánál változás az is, hogy az eddigi 25 he-
lyett 50 foglalkoztatottig lesz választható. 
Adócsökkentés történt a kivánál is, 16-ról 
14%-ra csökken az adó mértéke. Kivára fő-
leg akkor érdemes váltani, ha a bértömeg 
nagyobb a nyereségénél vagy növekedésre 
fordítják vissza a nyereségét. A kivára akár 
év közben is lehet váltani.

• Csökkennek a béreket terhelő mun-
káltatói adók. A munkaadók által fizetett 
szociális hozzájárulási adó mértéke: 2017. 
január 1-jétől 5 százalékpontos csökken-
téssel 22%-ra, 2018. január 1-jétől 2 száza-
lékpontos csökkentéssel 20%-ra csökken.

Tovább csökkennek az adók 
A polgári kormány mindig az adócsök-

kentések kormánya volt, melynek köszön-
hetően egyre több pénz marad a családok-
nál 2017-ben is:

• 32%-ról 15%-ra csökkent a személyi 
jövedelemadó 2010 óta. A kormány a leg-
alacsonyabb keresetű 120 ezer családnak 
adómentességet biztosít. 

• Csökken a legfontosabb élelmiszerek 
áfája. A sertéshús után januártól csökken 
friss tej, a tojás, a baromfihús áfája is. 

• idén 30.000 Forint lesz a kétgyerme-
kesek családi adókedvezménye. 2016 és 
2019 között a kétgyermekesek adóked-
vezménye négy lépcsőben megduplázó-
dik, havi 20 ezer forintról 40 ezer forintra 
emelkedik. Ez több mint 350 ezer kétgyer-
mekes családot érint, akik végül évente 
akár 240 ezer forinttal többet fordíthatnak 
gyermekeikre a 2015-ös szinthez képest.

• Marad Európa egyik legalacsonyabb, 
15%-os személyi jövedelemadója. Tovább 
egyszerűsödik az szja-bevallás is: aki már-
cius 15-ig kéri, annak az adóhatóság készí-
ti el. 

• Az első házasok adókedvezménye a 
boldogító igen kimondását követő hónap-
tól 24 hónapig érvényesíthető, a családi 
adókedvezménnyel együtt is igénybe vehe-
tő lesz. Az új szabály már a 2014. decem-
ber 31-ét követően megkötött házasságok 
esetében is alkalmazható lesz. Ezért azok a 
házaspárok, akiknek tavaly született gyer-
mekük, ha egy önellenőrzéssel módosítják 
2015-ös szja-bevallásukat, visszamenőleg 
megkapják a havi ötezer forintos adóked-
vezményt. 

• 5%-os marad az új lakásépítési áfa és 
megmarad az áfavisszatérítés lehetősége 
is. A kormány az Otthonteremtési Prog-
ram részeként csökkentette 2016. január-
tól 2019 végéig 27 %-ról 5 %-ra a lakás-
építési áfát. Az adócsökkentés célja, hogy 
a magyar családok minél olcsóbban jussa-
nak saját új otthonhoz. 

• Olcsóbb lesz étterembe járni. 2017. ja-
nuártól 27%-ról 18%-ra, majd 2018-ban 
5%-ra csökken az éttermi szolgáltatások 
áfája. Ez az áfakulcs nemzetközi viszony-
latban is kirívóan alacsony lesz, ami segíti 
a turizmus, a vendéglátás, és ezáltal a ma-
gyar gazdaság további élénkülését.

• Olcsóbb lesz az internet. Az 
internetszolgáltatás áfája 27-ről 18%-ra 
csökken, ezzel átlagosan közel egy havi díj 
lesz megspórolható. A kormány célja, hogy 
később még alacsonyabb legyen.

Gyermekes családokat
A gyermekes családokat a családi adó-

kedvezmény, az élelmiszeráfa csökken-
tés és az otthonteremtési program mellett 
2017-ben is segítjük az ingyenes gyermek-
étkeztetési és ingyenesen tankönyvellátá-
si programmal. A kisgyermekek (bölcső-
dések és óvodások) több mint 90%-a vesz 
részt ingyenes gyermekétkeztetésben. Ez 
Európában példanélküli. 

• Elérhetőbb és rugalmasabb lesz a böl-
csődei ellátás. 2017-től már négyféle ellá-
tástípus közül választhatnak az anyukák: 
az eddig megszokott mellett lesz mini, csa-
ládi és munkahelyi bölcsőde is. Emellett a 
korábbinál több településen elérhető lesz a 
bölcsődei ellátás, a jelenlegi 45-ezerről 60 
ezerre növeljük a férőhelyek számát, 2018-
ig.

• Tovább bővül és negyedik évébe ér 
az ingyenes tankönyvellátási program. 
2017 szeptemberétől már az ötödik évfo-
lyamos diákok szüleinek sem kell fizetni-
ük az iskolai könyvekért, így már kb. 800 
ezer diáknak nem kell fizetni a tanköny-
vekért, emellett továbbra is megmarad 
a még hiányzó felsőbb évfolyamoknál a 
rászorultsági alapú ingyenesség.  A prog-
ramnak köszönhetően a tankönyvek ára 
eddig átlagosan 15-20 %-kal csökkent.

• Életbe lép a gyermekvédelmi tör-
vény módosítása, amely még tovább erő-
síti a gyermekvédelmi rendszert. Bármi-
lyen, gyermekek ellen elkövetett bűncse-
lekmény elfogadhatatlan. A gyermekek el-
len elkövetett szexuális bűncselekmények 
nem évülnek el – erősítette meg Tuzson 
Bence államtitkár, a város országgyűlési 
képviselője a Dunakeszi Polgárnak adott 
nyilatkozatában. 
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- az uszoda tetőszerkezete 95 százalékban készen van, a fejépületen pedig Most kezdtünk el dolgozni. Még egy hó-
nap kell, hogy az épület teljes tetőszerkezetének a héjazata elkészüljÖn - tájékoztatott a kivitelező trend építő 
zrt. képviseletében csáMpai ferenc.

egy kedves hangulatú beszélgetés tanúi lehettünk a Minap dióssi csaba dolgozó szobájában, ahol a polgárMes-
ter kÖszÖntÖtte és gratulált a neMzeti üdülési alapítvány által Meghirdetett üdülési pályázaton sikeresen sze-
replő nyugdíjasok küldÖttségének. 

- Elkészültek a 6x10 méte-
res, 80 cm mély tanmedence, 
és a 25x15 méteres, 1,9 méter 
mély úszómedence betonozá-
si munkálatai, melyeket nem 
csempével burkolunk majd, 
hanem speciális fóliával vo-
nunk be – mutatta be a két me-
dencét a szakember, aki a Du-
nakeszi Polgár kérdésére kije-
lentette, hogy jó tempóban ha-
ladnak az építkezéssel, tartják 
a részidőket. 

– Az előttünk álló téli, janu-
ári, februári hónapokban sem 
hátráltatja majd az időjárás az 
építkezést, mert a tető alatt, a 
fedett térben zavartalanul tud-
juk végezni a belső munkála-
tok. 

Csámpai Ferenc érdeklő-
désünkre elmondta, hogy az 

uszoda tetőszerkezete új tech-
nológiával készül, melyet ko-
rábban ők még nem alkalmaz-
tak. – Ez egy donga, íves bolto-
zat, amely ragasztott, gőzölt fá-
ból készült, aminek az elemeit 
itt, a helyszínen építettük egy-
be. Ugyancsak újdonság, hogy 
a medencékben – a máshol al-
kalmazott technológiától el-
térően – több ponton táplál-
ják majd be a meleg vizet, ami 
egyenletesebbé teszi a medence 
vizének hőmérsékletét – tájé-
koztatott Csámpai Ferenc, aki 
örömét fejezte ki, hogy a szom-
szédos Fazekas iskola épületé-
nek bővítése után ismét Duna-
keszin dolgozhatnak. 

– Összefogás tanúi lehetünk, 
hiszen a város adja a területet, 
kiépíti a közművek mellett a 

parkolót is, míg egy nagyon jó 
típusterv alapján a tanuszoda az 
állam finanszírozásában való-
sul meg – mondta Dióssi Csaba  
polgármester június 3-án, az 
uszoda alapkövének ünnepé-
lyes elhelyezésekor. 

A várhatóan tavasszal meg-

nyíló uszoda működtetésé-
nek költségeit is magára vállal-
ta az állam – tette hozzá a vá-
ros polgármestere a Dunakeszi 
Polgárnak decemberben adott 
nyilatkozatában.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

- A Nemzeti Üdülési Alapítvány által meg-
hirdetett Erzsébet program pályázat elő-
készítő munkáját én fogtam össze, szer-
veztem és koordináltam nyugdíjas társa-
im körében – mesélte lelkesen Csiszár Ta-
másné, a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló 
Klub szociális és humán csoportvezető-
je. - A rendkívül kedvező feltételű üdülés-
re bárki jelentkezhetett, akinek a nyugdíja 
nem éri el a 146 ezer forintot. Csak inter-
neten lehet benyújtani a pályázatot, amit 
mi előkészítettük és a Dunakeszi Prog-
ramiroda munkatársa, Juhász Ádám dol-
gozott fel, és továbbította a pályázatot kiíró 
alapítványnak. Az ősszel kiírt pályázaton a 
jelentkező nyugdíjas társaim közel kilenc-
ven százaléka nyert, ami örömteli, hiszen 
mindössze ötezer forintba kerül egy sze-
mély számára az üdülés. Az interneten fel-
tüntetett üdülők közül választhat a szeren-
csés nyertes, aki egészen 2018 végéig veheti 
igénybe a teljes ellátást biztosító szolgálta-
tást. A közel ötvenezer forint értékű üdü-
lés időtartama attól függ, hogy milyen ka-

tegóriájú üdülőt választ a nyertes nyugdí-
jas – ismerhettük meg a feltételeket. 

Az egyik idei nyertes Forgó Józsefné, aki 
tavaly nyert először, akkor Siófokon üdült, 
de most még nem választotta ki az üdü-
lőt.  – Tizenkét éve halt meg a férjem, az-
óta csak 2016-ban voltam üdülni a Nem-
zeti Üdülési Alapítvány jóvoltából. Nagy 
örömmel fogadtam a lehetőséget - mond-
ta a nyertes pályázó.

- A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló 
Klub létszáma jelenleg 365 fő, akik több-
sége, 80-85 százaléka sajnos igen szerény, 
146 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelke-
zik. Ezért külön örülök ennek a kedvező 
üdülési lehetőségnek, így legalább tagjaink 
a dolgos évek után pihenhetnek, feltöltőd-
hetnek – húzta alá Zupka Sándor. A klub 
elnöke elmondta, hogy a karácsonyi Er-
zsébet utalvány nagy segítség volt a tagság 
számára, amit még az ünnepek előtt meg is 
kaptak. – Jó érzéssel fogadták a kedves fi-
gyelmességet – tette hozzá Zupka Sándor. 

Dióssi Csaba elismeréssel beszélt az ál-

lam által elindított programról, amely ki-
fejezi az idős emberek megbecsülését. An-
nak pedig külön örül, hogy a jól szerve-
zett nyugdíjas klub és az önkormányzat 
együttműködésének köszönhetően sok 
dunakeszi nyugdíjas élhet a kedvező üdü-
lés lehetőségével. 

V. I.

Jó tempóban épül az uszoda

Kedvező üdülési lehetőség

Tartja a részidőket a kivitelező 



17Dunakeszi Polgár

Gaál András 
háza a tűz 
martalékává 
vált

a szilveszteri lakótelepi erkély és a Margit utcai ingatlanban keletkezett tűz után január 9-én 
hajnalban a pusztító tűz Martalékává vált gaál andrás kálMán utcai ingatlana. a ház tulajdo-
nosát hétfő hajnal fél hároMkor telefonon riasztotta a hároM gyerMekes albérlő család, hogy 
azonnal jÖjjÖn, Mert ég a ház. a tüzet neM tudják Megfékezni. 

- A családfő izgatott hangon kér-
te, hogy siessek, mert nem tudják el-
oltani a hatalmas lángokat. A tűzol-
tókat értesítették, de még nem érkez-
tek meg. Én is értesítettem a tűzoltó-
kat, akik már úton voltak – idézi fel 
az eseményeket Gaál András. 

– Azonnal rohantam, de érkezé-
semkor már a ház tetőszerkezete tel-
jesen leégett – meséli a város egyik 
ismert ácsmestere. – A fafödém is el-
égett, mert a lángok gyorsan terjed-
tek az épületben. Sajnos nem volt 
olyan gyors az oltás, hogy ebben a fa-
gyos időben meg tudták volna men-
teni a házat. 

Gaál András a Dunakeszi Polgár 
kérdésére elmondta, hogy az ő tu-
lajdonában lévő ingatlan utcafron-
ti lakrészében egy három gyermekes 
család lakott albérletben. – A tűz mi-
att sajnos Gergely László családjának 
az elhelyezése okoz gondot, akik ide-
iglenesen rokonoknál tartózkodnak. 
Mindenük odaveszett, ruhájuk, a 
gyerekek könyvei is elégtek a hajna-
li tűzvészben. Elsősorban rajtuk kell 
segíteni – mondta a ház tulajdonosa, 
aki közben munkaeszközét, a szénné 
égett láncfűrész maradványát emelte 
fel a földről. 

Gaál András elmondta, hogy a 
megmaradt épületrészek elbontá-
sához és a törmelék konténeres el-
szállításához kéri a lakosság, vagy a 
vállalkozók segítségét.  – Nekem ez 
már nagy segítség lenne – tette hoz-
zá rezignált hangon. – Örülök, hogy 
a bajban megkeresett a Dunakeszi 
Polgár, mert így el tudok oszlatni egy 
félreértést. A közösségi bejegyzések-
ből látszik, hogy sokan nem tudják, 
nem ismerik a tulajdonviszonyokat. 
Ezt szeretném pontosítani: a Kál-
mán utcai ingatlan az én tulajdo-
nomban van, Gergely Lászlóék al-
bérletben laktak nálam. Az ő elhe-
lyezésüket kell megoldani. Én pedig 
a saját ingatlanomat szeretném lak-
hatóvá tenni. A régi ötven négyzet-
méteres, egy szintes lakóépülethez 
2016-ban kezdtem el hozzáépíteni, 
az lett volna az én lakórészem, de ez 
is megsemmisült a garázzsal együtt. 
Élettársammal és gyermekével egy 
30 négyzetméteres önkormányzati 

bérlakásban lakunk, ezért nem vol-
tam itt – mondta el lapunk kérdésé-
re Gaál András, aki a bajban annak 
örül, hogy az őt ért súlyos anyagi 
kár mellett az albérlő család egyetlen 
tagja sem sérült meg a tűzben.

A hétfő hajnali tűznek gyorsan 
híre ment a városban, és sokan si-
ettek a Gergely család segítségé-
re. Szerkesztőségünket Kaszás Géza 
színművész, rendező telefon kereste 
meg, hogy a Dunakeszi Polgár nyil-
vánosságát felhasználva összefogás-
ra biztassa a város polgárait. 

- Nimród fiam osztálytársának 
családja került ebbe a súlyos hely-
zetbe. Én azt remélem, és arra bizta-
tok mindenkit, hogy ezúttal is fog-
junk össze, mint legutóbb, néhány 
éve, amikor a Panák családon segí-
tettünk. Szerencsére már többen ad-
tak ruhát, könyvet a gyerekeknek. 
Remélem, az ingatlan tulajdonosán 
is tud segíteni a város közössége – 
mondta a filmproducer. 

- Nagyon sok embertől kaptunk 
segítséget, rengeteg ruhát gyűjtöttek 
kislányom iskolájában, amit köszö-
nünk – mondta szerda délután Ger-
gely László, akit telefonon sikerült 
elérnünk. – Itt a legnagyobb segít-
ség Gaál András barátomnak kell, ő 
került a legnagyobb bajba, az ő háza 
égett le, odalett minden szerszáma. 
Jó indulatból segített rajtunk, meg-
engedte, hogy itt lakjunk – mond-
ta Gergely László, aki így folytatta: - 
Hála istennek nagyon rendes a pol-
gármester úr, aki néhány napon be-
lül biztosítja családom számára a 
lakást, amíg albérletet kapunk. Hogy 
ott mire lesz szükségünk? Még nem 
tudom, lehet, hogy hűtőre és egyéb 
használati cikkekre. Ez akkor derül 
ki, ha beköltöztünk. Egyet kérek ön-
től, hogy írja le, - mert sok minden 
ponttalanul jelent meg -, hogy And-
rásé az ingatlan, nem a miénk. Két 
éve fogadott be bennünket, nagyon 
jó volt hozzánk – jelentette ki Ger-
gely László, aki azt is kérte, hogy a 
három gyerekről se írjunk, mert na-
gyon nehezen dolgozzák fel a történ-
teket. 

De ez érthető is, hiszen súlyos 
helyzetbe kerültek hétfő hajnalban. – 

Együtt érzünk a családdal, kinyújt-
juk feléjük segítő kezünket. Hétfő 
reggel azonnal hozzáfogtunk a hely-
zet megoldásához – mondta érdeklő-
désünkre Dióssi Csaba. A város pol-
gármestere arról tájékoztatott, hogy 
a Szent István iskola mellett – terület 
bővítés céljából megvásárolt, bontás-
ra váró - családi házban biztosítanak 
néhány hónapra otthont a három 
gyermekes Gergely családnak. - Bí-
zunk benne, hogy az önkormányzat 
átmeneti segítsége enyhíti a család 
szomorú helyzetét – mondta Dióssi 
Csaba, aki megköszönte a lakosság 
segítő támogatását.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Pusztító tűz a Kálmán utcában
Segítő kezet nyújt az önkormányzat
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szoMorú alkaloMból gyülekezett dunakeszi szent Mihály egyházkÖzség kÖzÖssége 2017. janu-
ár 7-én a nagyteMploM oltára előtt. 10.00 órakor végső búcsút vettünk kurdics józsef cíMze-
tes esperestől, a szent Mihály teMploM egykori plébánosától, aki 2016. deceMber 20-án, életé-
nek 78. évében, Méltósággal viselt súlyos betegségét kÖvetően tért Meg égi atyjához. 

A gyászszertartást Dr. Beer Miklós, 
a váci egyházmegye megyés püspö-
ke tartotta.

A szertartáson számos plébános 
atya mellett jelen voltak Dunake-
szi Önkormányzat vezetői, valamint 
Kurdics József atya korábbi állomás-
helyének, a Farmosi egyházközség 
hívei is.

A gyászszertartáson Barotai Péter 
Endre püspöki tanácsos gondolatait 
hallhattuk Kurdics atya életéről, me-
lyet az alábbiakban idézek:

„Bárdos Lajos magnificatja jut 
eszembe: Tudom, hogy mit adtál, tö-
viskoronát. Áldott légy érte minden-
koron át.

Egy triumvirátus utolsó tagjának 
temetésére jöttünk ma össze. Zsótér, 
Zavecz, és Kurdics atya. Három jó 
barát. Akik sokszor szabadságukat is 
együtt töltötték. S most már odaát is 
örökre együtt lehetnek.

Egyik volt tanítvány így jellemezte: 
Szürke eminenciás, aki pontosan és 
lelkiismeretesen teljesítette kötelessé-
gét, ahová a Gondviselés vezényelte.

Első helye Szabadszállás. Egyik leg-
szegényebb plébánia, tanyasi iskolák-
kal. 30 km átmérőjű terület, s mind-
ezt motoron ősztől tavaszig. Nekünk 
a motor munkaeszköz volt, nem szó-
rakozás.

Utána Lajosmizse, Vác-alsóvá-
ros és Kispest következett. Ezt köve-
tően hosszú ideig Farmos plébáno-
sa. Az utolsó plébánosi hely Dunake-
szi. A rábízottak mindig számíthat-
tak mosolyára, szolgálatkészségére, 
megértő szívére. Követelt, de azt min-
dig önmagán kezdte először. Az oltár-
szolgálatba nem fáradt bele. Nyugdí-
jas korában sokszor emlegette: „Töb-
bet misézek, mint aktív koromban.” 
Hisz a pap számára a nap fénypont-
ja és csúcsa, amikor a szentmiseáldo-
zatot bemutatja. Ennél nagyobb do-
log nem történhetik a pap életében. S 
Ő ezt mindig komolyan vette. Jellem-
ző paptestvéri magatartására, hogy 
Brusznyai Atya, akitől a plébániai 
szolgálatot átvette, betegségében is 
meglátogatta, pedig ez nem kis fárad-
ságába került. 

De ami földi életének koronája – 
igaz tövis koronája – a szenvedés volt. 

A szenvedés mélyére csak Krisztus 
tud elkísérni.

Többször meglátogattam, nem pa-
naszkodott. Mondtam neki: életed-
nek ezek a legértékesebb napjai. Meg-
adóan bólogatott, s hozzá tette: Ke-
resztelő Szent János fejvételének 
napján közölték vele a végleges diag-
nózist. Sokat emlegette a Szegedi sze-
minárium volt szent életű spirituáli-
sát, aki sokat szenvedett.

Karácsony utáni kis pihenőre Ő is 
feljött a Mátrába. A reggeli szentmi-
sék előtt már egy órával a kápolnában 
imádkozott. Előkészítette az oltárt. 
Elkötelezett ember volt. Ahogy Krisz-
tus megfogalmazta: aki az eke szar-
vára tette kezét, ne forgolódjon össze 
vissza. Ne tekintsen hátra…

Jel volt a mai világban…
József Atya munkálkodása csendes, 

mindennap felvett kötelesség teljesí-
tésének a keresztje volt. Tanítványai 
ezt ismerték fel benne, ezért látogat-
ták szívesen.

Gondoljunk arra a jelenetre, ami-
kor a tanítványok nagy lelkesedéssel 
térnek vissza a térítő útjukról. Krisz-
tus lehűti őket: Ne ennek örüljetek, 
hanem annak, hogy nevetek fel van 
jegyezve az Isten Országában. A tied 
biztosan feljegyeztetett. Üres, sem-
mitmondó emberi dicsőítések helyett 
a mennyei Atya dicsőségében része-
sedtél. Hisz barátai révén, akik kö-
zel voltak a tűzhöz, könnyen jutha-
tott volna kinevezésekhez. Nem vá-
gyott rá.

Egyszerű kovász voltál. Emberek 
dicsőítése helyett Krisztus dicsőségét 
hirdeted.

Életedben hatékony volt Krisztus 
főpapi imája: A Sátán kikért, hogy 
megrostáljon, de én imádkoztam ér-
ted.

Befejezésként had olvassam el P. 
Hunya Dániel SJ szent életű spirituá-
lis imáját, amit Ő mindennap elmon-
dott:

Uram, én mindenre kész vagyok ér-
ted.

Megbízom végtelen jóságodban.
Elfogadok mindent a kezedből, 

akármit küldesz,
sőt megfogom kezedet, mint a gyer-

mek Atyjáét.
Utánad megyek, ahová vezetsz.
Kell nekem, akármilyen életet szö-

vögetsz számomra.
És csak az kell, amit Te akarsz,
akármilyen erőket adsz, vagy veszel 

el tőlem.
Uram, én szeretnék igazán naggyá 

lenni Érted.
Hozzád egészen méltó lélekben és 

testben.
Szeretnék küzdeni Érted, a szentek 

hősiességével.
Ellenfeleidet legyőzni és nevedet új 

fényben felragyogtatni.
Uram, szívesen felszállok érted a 

kereszt oltárára is.
Szívesen leszek villámhárító, mely 

Isten haragjának villámait levezeti.
Szívesen veszem életem fohászául: 
Ne kímélj engem, Uram, hanem kí-

méld népedet, főleg azokat, akiket 
reám bízol.

Uram, köszönöm minden megnyi-
latkozásodat velem szemben,

akár vigaszt, akár száraz kenyeret, 
akár ostort adsz.

Mindig köszönöm.
Megragadom ostorozó kezedet is, 

és megcsókolom azt.
Uram! Mindezért cserébe nem ké-

rek jutalmat, legföljebb azt, hogy ma-
radéktalanul nagylelkű lehessek Ve-
led szemben.”

Szabó József
A Szent Mihály 

egyházközség tagja
önkormányzati képviselő

In memoriam Kurdics József atya
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Az egykori kiserdő 
helyén is lakópark 
épült

Az épülő 
Kőrösi iskola

negyven éve, 1977. április 2-án, a józsef attila Művelődési kÖzpontban rendezett ünnepségén fock jenő Mi-
niszterelnÖk adta át tÖrÖk sándor tanácselnÖknek a Magyar népkÖztársaság elnÖki tanácsa dunakeszi vá-
rossá nyilvánításának határozatát. e jeles évforduló alkalMából indított rovatunkban tekintünk vissza az 
elMúlt négy évtized tÖrténéseire, a város fejlődésére, az itt élők élMényei, visszaeMlékezései segítségével. 
elsőként a település egy jól isMert, tősgyÖkeres dunakeszi család tagját, doMoszlai gábor kértük fel Múlt-
idézésre. 

Negyven éve kapott városi rangot Dunakeszi

- Mióta kötődik családjuk a tele-
pülés életéhez, milyen tevékenységet 
műveltek felmenői az elmúlt idők-
ben? – kérdeztük a hatvanas éveinek 
elején járó ismert vállalkozótól. 

- Nagyszülői N. László István csa-
ládi vonalát is már „ősi, történelmi” 
családtagjai között jegyzi a helyi tör-
ténelem. Szüleink foglalkozása ré-
vén, akik 1959-től kisiparosok voltak, 
édesapánk villanyszerelő és rádió-TV 
műszerész tevékenysége révén, édes-
anyánk harisnya szemfelszedői mun-
kája jóvoltából túlzás nélkül állítha-
tó, hogy a falu minden embere meg-
fordult családunknál. Nővéremmel 
dr. Domoszlai Erzsébettel együtt Du-
nakeszin születtünk, életünk nagy ré-
szét, mi is Dunakeszin dolgoztuk le. 
Ő zongoratanárnőként, én a Dunake-
szi Hűtőház üzemvezetőjeként, majd 
a rendszerváltást megelőzően nem 
egész két évig a térség és város egyik 
vezetőjeként végeztem munkámat. 
1990-től saját cégeimet vezetem szü-
lővárosomban. 

- Hogyan emlékszik 1977. április 
1-jére, amikor Dunakeszit hivata-
losan várossá nyilvánították? 

- 1977-ben a várossá válás in-
kább költségvetési, pénzügyi státusz 
szempontjából volt fontos Dunake-
szinek. Az egyedüli jelét a várossá 
válásnak az akkori Ludas Matyi szel-
lemesen mutatta be, karikírozva azt, 
hiszen ez alkalomra épült meg az Is-
kola utcai három tízemeletes épület. 
Ettől lettünk város! A Fő út nyugati 
oldalát – akkori neve Tanácsköztár-
saság útja volt – a Révdülő és a Tabán 
között csak a temető és egy sor ház 
határolta. A Duna felé volt a határ és 
a Kiserdő területe, az akkori gyere-
kek kedvenc játszótere. A mostani 
modern városrészek területén gyü-
mölcsösök és szántóföldek voltak. 

A Duna-parti lakótelep építésével 
az 1980-as években, az akkori idők-
nek megfelelő modern városrésze 
alakult ki a falunak. Sok új és befo-
lyásos család költözött, akkor Du-
nakeszire, ez a város fejlődésén is 
megmutatkozott. Az 1980-as évekre 
datálódik a várossá válás első nagy 
időszaka.

- Ön szerint milyen hatással volt 
Dunakeszi fejlődésére, oktatási, 

egészségügyi intézményrendszeré-
nek kiteljesedésére, kulturális, és 
közösségi életére, hogy a települé-
sen számos, nagynevű ipari- és fel-
dolgozó üzem működött?  

- Szülőhelyünk nagy veszte-
se a rendszerváltásnak. Olyan ipa-
ri üzemek és szövetkezetek vesztek 
el, mint például a MÁV Járműjaví-
tó Üzem, Mechanikai Laboratóri-
um, Konzervgyár, Hűtőház, Dukát, 
Dunaipari Kisszövetkezet, Bőripa-
ri Kisszövetkezet, Gödi Dunamen-
ti MGTSZ, Alagi Tangazdaság, stb., 
melyek meghatározói voltak város-
unk és a térség gazdasági, szociális és 
kulturális életének és munkahelyek 
ezreit adták. Városunk új gazdasági 
fejlődése e veszteségeket az óta sem 
tudta pótolni. Ezen kieső gazdasági 
erőforrások nyomot hagytak a hu-
mán és egészségügyi területeken is.

- Véleménye szerint Dunakeszi 
jól sáfárkodott a városi rang kínál-
ta lehetőségével? Hogyan vélekedik 
a település fejlődésének üteméről 
és irányáról?

- Lakóhelyünk fejlődése, az új la-
kónegyedek megjelenése a kilenc-
venes és 2000-es években erőtel-
jes volt. Az 1970-es évekhez képest 
a lélekszám majdnem négyszeresé-
re növekedett. Tényként kell említe-
nünk, hogy ezzel nem járt párhuza-
mosan az infrastrukturális fejlődés. 
Közintézményeink száma és szín-
vonala sajnos tíz éves lemaradással 
küszködik egyes területeken.  

Az utolsó években tapasztalható 
városunknak az a dinamikus fejlesz-
tése, fejlődése, amely a lakóterületek 
növekedésével párhuzamosan szük-
ségszerűen járt volna. Látható és 
érezhető, hogy a kedvező „politikai 
csillagállás” által biztosított lehető-
ségeket a mostani városvezetés ma-
ximálisan kihasználja. Városunkban 
ilyen számos, nagyarányú fejlesztés, 
beruházás sohasem volt tapasztalha-
tó. Mindannyian drukkolunk azért, 
hogy az önkormányzatok költségve-
tési és döntési kompetenciái ne csor-
buljanak, ne szűküljenek a jövőben 
és Dunakeszi város jelen fejlődési 
üteme töretlen maradjon.

- Dunakeszi április 2-án ünnep-
li várossá válásának 40. évfordu-

lóját. E jeles évforduló jó alkalom 
arra is, hogy megvonjuk négy év-
tized mérlegét, miközben előre te-
kintsünk. Az egykori néhány ezres 
kis község napjainkban már több 
mint 42 ezer polgár otthona. Ön 
milyennek látja a 21. század Du-
nakeszijét, jövőjét?  

- Dunakeszi rangját, hírnevét az 
itt élő kiváló pedagógusok, orvosok, 
szakemberek, és tehetséges fiata-
lok öregbítették! Ezen kincsek szá-
ma az óta csak növekedett. A gazda-
ság liberalizmusa mindig kitapossa 
a maga útját, ha akarjuk, ha nem. A 
humán területekért való felelősség 
viszont a mi vállunkat nyomja. Azt 
kívánom városunknak, hogy minél 
többet tudjon áldozni az oktatás, 
egészségügy és művelődési terüle-
tekre és helyi tehetségek támogatá-
sára és Dunakeszi hírneve töretle-
nül növekedni fog.  

A szerk.
Fotó: Internet
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Bocsák 
István Károlyné,

az önkormányzat 
családügyi

főtanácsnoka

A kezdeményezés Európa 
szerte hamar követőkre 
talált. Hazánkban 2008-
ban a Magyar Evangéli-

kus Szövetség és a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa in-
dította útjára Valentin nap idősza-
kában az egy hetes rendezvénysoro-
zatot. Városunkban Szőke Attila Szi-
lárd református lelkész és felesége, 
Szőke Etelka – szintén lelkész – te-
vékeny közreműködésével 2012-ben 
első ízben rendezték meg a Házas-
ság hetét.

Február 12-19 között hatodik al-
kalommal várják az érdeklődő há-
zaspárokat az idei programokra. A 
részletekről Bocsák István Károly-
nét, az Önkormányzat családügyi 
főtanácsnokát kérdeztük:

– Ahogy telt az idő, egyre töb-
ben vettek részt a rendezvényeken, 
a családok körében ismertté vált ez 
a különleges, sok szempontból ben-
sőséges eseménysorozat, melyet az 
Önkormányzat anyagilag is támo-
gat. Emellett a helyi egyházközsé-
gek, a VOKE József Attila Művelődé-
si Központ, egyesületek, vállalkozók 
és magánszemélyek is együttműkö-
désükkel, támogatásukkal járulnak 
hozzá a sikerhez. 

– Mely életkort képviselik legin-
kább a résztvevők?            

– A fiatalok kevésbé, inkább a 30-
50 év közötti házaspárok érdeklőd-
nek, hiszen ők már rendelkeznek a 
házasélet tapasztalataival, vannak 
kérdéseik, problémáik, s ezekre ke-
resik a válaszokat.   

– Kérem, összegezze a korábbi 
rendezvények tapasztalatait!

– Minden évben van egy közpon-
tilag elhatározott jelmondat, ami 
a házasság szempontjából fontos 
problémára irányítja rá a figyelmet, 
és segíthet abban, hogy a házasfelek 
együtt maradjanak. Tudjuk, hogy 
házasság nincs gondok nélkül. Kér-
dés, hogyan oldják meg ezeket, vagy 
keresik-e egyáltalán a kivezető utat, 
s ezen akár az is múlhat, hogy együtt 
maradnak-e vagy szétválnak. Ter-
mészetesen az a kívánatos, főleg, ha 
gyermekek is vannak, hogy a szülők 
egyetértésben oldják meg a konflik-
tusokat.  

– Milyen jelmondatok voltak?   
– Például a „Kiválasztó szeretet”, 

hogyan választ párt az ember. Mély 
értelmű volt ez is: „Aki keres, azt 
megtalálják”. Egymást kereső embe-
rekről lehet szó, de a hit értelmében, 
aki Istent keresi, azt Isten megtalál-
ja. Volt jelmondat a hűségről, ami sa-

rokkő egy kapcsolatban. Ezek meg-
határozták az adott programsorozat 
tematikáját is. A most szerveződő 
rendezvényeké is gondolatébresztő: 
Veled kiteljesedve!

– Eddig minden alkalommal volt 
egy házaspár, akik őszintén, az in-
timitás határáig nyíltan beszéltek 
közös életükről s természetesen a 
közönség kérdéseire is válaszoltak. 
Most is lesz hasonló program?

– Idén Dunakeszi „arcai” mottó-
val újdonságként nem egy, hanem 
három házaspár vállalkozott arra, 
hogy közönség előtt mondják el tör-
téneteiket. Őket a felekezeti lelké-
szek ajánlásai alapján választottuk 
ki. A moderátor szerepére én vállal-
koztam. 

– Milyen érdekességek várhatók 
még?

– Terveztünk egy játékot. Készí-
tettünk „Házaspárok útja… a kitel-
jesedés felé” címmel egy feladvány-
sort, melyben lesz egy-egy fontos 
szó és egy idézet klasszikusoktól. 
Ezt a részvételi lapot a Polgármes-
teri Hivatal portáján, iskolákban, 
templomokban, plébániákon, lel-
készi irodákban lehet beszerezni, s 
azt kérjük, hogy a vállalkozó ked-
vű házaspárok odahaza beszélges-
senek a témával összefüggő érzése-
ikről, tapasztalataikról. Február 18-
ára tervezzük, hogy a résztvevők-
kel közösen megbeszéljük, hogyan 
értékelik ezt az új, kapcsolaterősí-
tést célzó kezdeményezést. A részt-
vevők között ajándékokat sorsolunk 
ki.  S még egy újdonságot említek: 
idén először novellapályázatot hir-
detünk a házasság témában, s a leg-
jobb írások értékes díjazásban ré-
szesülnek. Az eredményhirdetésre 
február 12-én, a nyitónapon kerül 
sor. Ha elegendő pályamű érkezik, 
ezekből, valamint az iskolásoknak 
már korábban meghirdetett rajzpá-
lyázat anyagából az Önkormányzat 
egy szép albumot készít. A záróna-
pon, 14-én pedig Oberfrank Pál és 
Kéri Kitty színművészek a Szeretet-
nyelv című, eddig is nagy sikert ara-
tott pódiumműsorára várjuk az ér-
deklődő közönséget. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Házasság hete 2017
húsz éve azzal a neMes céllal kezdeMényezte az egyesült királyságban élő richard kane anglikán lelkész és 
felesége, Maria a házasság hetét, hogy MegisMertessék az eMberekkel azokat a hagyoMányos értékeket, aMe-
lyek ÖrÖMtelivé és sikeressé tehetik a házasságot.
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Dunakeszi programok
Február 12., vasárnap 16 óra     
Megnyitó. 
Köszöntőt mond Tuzson Bence ál-
lamtitkár                            
Az irodalmi pályázat értékelése. Díj-
átadás
Közreműködik:
Babják Annamária színművész, va-
lamint a Dunakeszi Andante kama-
razenekar. Vezényel Farkas Pál
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola, Garas u. 26.

Február 15., szerda 18.30  óra    
„Veled kiteljesedve”
Beszélgetés dunakeszi házaspárok-
kal

Dunakeszi „arcai”: Kindler Edit és 
Gyombolai Márton, 
Horti Zoltán és Faragó Éva,
Tarján Gábor és Tarjánné Sólyom Il-
dikó
Helyszín: VOKE József Attila Műve-
lődési Központ, Állomás sétány 17.

Február 16., csütörtök 18.30 óra   
Hárman kettesben. 
A házasság kiteljesedése Istennel
Előadók: 
Szőke Attila és Szőke Etelka                                          
Helyszín: Református templom, Kál-
vin János u. 7.

Február 18., szombat 16 óra        
„Házaspárok útja” – az ötnapos 
program összegzése

Beszélgetés, megosztás
Az ajándékok kisorsolása
Helyszín: Fazekas Mihály Általános 
Iskola, Radnóti Miklós u. 29.

Február 14., vasárnap 16 óra      
Szeretetnyelv
Oberfrank Pál és Kéri Kitty előadása                                                            
Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázi-
um, Bazsanth Vince u. 10.

Mindenkit szeretettel várunk! 
A programokra a belépés ingyenes.

A rendezvény támogatói
Dunakeszi Város Önkormányzata, 
dunakeszi egyházközségek, Duna-
keszi Diófa Nagycsaládosok Egye-
sülete, VOKE József Attila Műve-
lődési Központ, Alvara Cleaning 
Kft., Guttmann Borház, Harmat 
Könyvkiadó, Képmás családmaga-
zin, Borháló Borkereskedés, Boros-
tyán virágszalon, Chilli Cukrászda, 
Econen Bt., Táblácska Hungary, 
Tesco dunakeszi-fóti áruház, Bod-
rogi Lajos és dr. Domoszlai Erzsé-
bet, Kata Szilárd egyéni vállalkozó.

JÁTÉK, mégis komoly.

A játék ideje: 2017. február 13-17-ig

Kiket várunk? 
Azokat a házaspárokat, akik szívesen 
vállalják a hétköznapokba könnyen 
beilleszthető kapcsolaterősítő egysze-
rű feladatokat.

Mit kell tenniük?
Hétfőtől péntekig minden nap  szán-
janak egy kis időt egymásra. Olvassák 
el arra a napra adott idézeteket. Nap-
közben a párok mindkét tagja gon-

dolkodjon az aznapi témán, melyet az 
idézet, vers felvet. Néhány gondolatot 
érdemes feljegyezni ebédszünetben, 
utazás közben. Este vacsora / a gyere-
kek lefektetése után osszák meg egy-
mással gondolataikat, beszélgessenek 
a témával kapcsolatos érzéseikről, ta-
pasztalataikról.

Sorsolás: 
2017. február 18. szombat 16.00 óra 
Fazekas Mihály Általános Iskola

Nyeremények: 
gyertyafényes vacsora, ajándékkosa-

rak, színház- és koncertjegyek, bor-
válogatások, ajándékkuponok, nyári 
fagylaltbérlet, stb.

Jelentkezés, információ:
A jelentkezés és a részvételi lap igény-
lésének határideje: 2017. február 11.
Részvételi lapot az Önkormányzat 
portáján, az iskolákban, a templo-
mokban/plébániákon /lelkipásztori 
irodákban lehet kérni.

Információ, jelentkezés: 
bocsak.vera@gmail.com e-mail cí-
men

Házaspárok útja 
az egymásra fordított idő út a kiteljesedés felé

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet az alábbi munkakör 

betöltésére:

Műszaki ügyintéző

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,

- Egyetem, vagy főiskolai szintű építő-
mérnök, vagy közlekedésmérnök, 

vagy villamosmérnök, 

- Felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások), 

- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommuniká-
ciós készség, tárgyalóképesség 

- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó  
képesség, megbízhatóság 

- Döntésképesség, pontosság, 
önálló munkavégzés 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Hasonló munkakörben szerzett - Leg-

alább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
- Közigazgatási alap-, és/vagy 

szakvizsga megléte 

- Szakirányú műszaki ellenőri 
jogosultság megléte 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz 
- Iskolai végzettséget igazoló 

okirat másolata 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagot az eljárásban résztvevők meg-
ismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. február 10. További részletek 

a www.dunakeszi.hu oldalon érhetők el.
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Remzső Mónika és dr. Nagy Imre

Horváth Ferenc és fia a győztes galambbal

Fehér Róbert rendszeres véradó

22 Dunakeszi Polgár

A József Attila Művelődési Köz-
pont megszépült, újjávarázsolt 
színháztermében karácsony 
előtt tartott véradáson igen so-

kan vettek részt, akik az ünnepi készü-
lődés időszakában is fontosnak tartot-
ták, hogy vérükkel segítsék a bajbajutott, 
gyógyulásra váró embertársaikat. 

Több önkéntes véradó elmondta; szá-
mára természetes, hogy részt vegyen a vá-
rosban szervezett véradáson.  – Édesapám 
nyolcvanszoros, édesanyám pedig közel 
százszoros véradó volt – mondta érdeklő-
désünkre Fehér Róbert, aki immár 15 éve 
önkéntes véradó. – Szüleim példája engem 
is arra ösztönzött, hogy – ha csak tehetem 
– adjak vért, mellyel másokon segíthetek. 
Jót tesz a szervezetemnek is, felfrissülők – 
tette hozzá az erőtől duzzadó férfi, aki a ci-
vil életben az egyik közkedvelt gödi étte-
rem konyhafőnöke. 

Dr. Nagy Imre például már hetvenhat-
szor adott vért: - Megvallom, ifjú korom-
ban soha nem gondoltam, hogy egyszer 
majd én is véradó leszek. Fiatal műtős fi-
úként úgy tekintettem a véradókra, mint a 

csodalényekre, hiszen az életet jelentő, leg-
értékesebb kincset, a vérüket adták má-
soknak.   

- Hogyan lett véradó, mi motiválta önt, 
hogy csatlakozott a véradók táborához?

- A véradásokat jellemző, semmi más-
sal össze nem hasonlítható hangulat fo-
gott meg, és az, hogy én is segíthetek be-
teg, bajbajutott embertársaimon. Akkori-
ban a véradók „jutalma” egy forró virsli, 
egy üveg sör vagy üdítő volt, de minden-
nél fontosabb volt a véradások atmoszfé-
rája, az önzetlenséget sugárzó hangula-
ta. Mindannyian éreztük, hogy jót cselek-
szünk, nemes ügyet szolgálunk.  

- Rendszeres véradóként mit tapasztal, 
napjainkban is sokan adnak vért? 

- Talán szerénytelenül hangzik, de a hoz-
zám hasonló megszállott emberek, rend-
szeresen, mondhatni, sokszor adnak vért. 
De azt is látom, hogy nagyon sok makk-
egészséges ember egyszerűen csak ránt 
egyet a vállán, s nem ad vért. Azt mond-
ja, minek. Persze az is az igazsághoz tar-
tozik, hogy találkoztam már olyan ember-
rel is, aki megváltoztatta korábbi elutasító 
álláspontját, és adott vért, mert a családjá-
ban, a környezetében valakinek a gyógy-
ulását így tudta segíteni. Véradó orvosként 
minden egészséges embertársamat arra 
bíztatok, hogy adjon vért, hiszen nincs an-
nál felemelőbb érzés, ha önzetlenségünk-
kel mások gyógyulását segítjük, nem rit-
kán az életét menthetjük meg. Kívánom, 
hogy minél többen éljék át ezt a nagysze-
rű érzést.

- Orvosként mit érzékel, elegendő a gyó-
gyításhoz szükséges vérkészlet?

- Úgy érzékelem, hogy manapság is elég 
sokan elmennek vért adni, de azt is tapasz-

talom, hogy igen sok véradáson csak né-
hányan vesznek részt. Orvosként fontos-
nak tartom, hogy egy folyamatosan, bizto-
san működő bázisa legyen minden telepü-
lésen az Országos Vérellátó Szolgálat és a 
Magyar Vöröskereszt területi szervezetei-
nek, hogy támaszkodhassanak a véradók-
ra. Csak azt tudom javasolni - ha tehetem - 
hogy éljünk a lehetőséggel, mert nem csak 
másokon segíthetünk, de mások is csak így 
tudnak szükség esetén segíteni rajtunk.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a dunake-
szi véradáson sokan voltak, akik felismer-
ték a segítségnyújtás, az egymásrautaltság 
fontosságát. Ezt emelte ki lapunk érdek-
lődésére dr. Niegreisz Mária, az Országos 
Vérellátó Szolgálat Váci Területi Vérellá-
tó intézetvezető főorvosa is, aki munka-
társaival, valamint a Magyar Vöröskereszt 
váci és dunakeszi vezetőivel együtt külön 
köszöntötték a többszörös véradókat, elis-
merve köztiszteletnek örvendő önzetlen-
ségüket. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Embertársaik gyógyulásáért

A dunakeszi babos keringő Európa Champion díjat nyert
egy évtized után isMét Magyarországon rendezték Meg a budapesti és bécsi keringő galaMbok rÖvidcsőrű vál-
tozatainak v. európa kiállítását. a neMzetkÖzi versenynek deceMberben dabas adott otthont, ahol a dunakeszi 
horváth ferenc is részt vett galaMbjaival. az unió galaMbász szabályai szerint Megrendezett fajta európa kiál-
lításon városunk polgára a dunakeszi babos keringő volierével európa chaMpion díjat nyerte el.

- Dunakeszi galambász 
ilyen nagyszerű ered-
ményt még nem ért el – 
mondta érthető büszke-
séggel a boldog tenyésztő, 
aki gyerekkora óta foglal-
kozik a dunakeszi babos 
tenyésztésével. – Az Eu-
rópa Champion díj elnye-
rése, életem csúcspontja – 
jelentette ki meghatottan. 
– Fiam már a hatodik ge-
neráció tagja, családunk 

évszázadok óta itt él Du-
nakeszin. Elmondhatatlan 
érzés volt átvenni a díjat, 
és arra gondolni, hogy Du-
nakeszi jó hírnevét öreg-
bíthettem Európa legkivá-
lóbb galambászai körében. 
Egyébként rendkívül ran-
gos volt az esemény, melyet 
dr. Nagy István, a Földmű-
velésügyi Minisztérium 
parlamenti államtitkára 
nyitott meg. 

- A galambok tenyész-
tésében is érződik az oszt-
rák-magyar monarchia 
hatása, hiszen a bécsi ga-
lambból tenyésztették ki 
a budapesti fajtát – utalt 
a fajta eredetére Horváth 
Ferenc, akinek e közked-
velt sportban, a galamb-
tenyésztésben méltó társa 
fia, aki ugyancsak számos 
sikerrel büszkélkedhet.

(Vetési)
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2017. FeBRuÁR HAVI PROGRAMjA

VOKE József Attila Művelődési Központ

Február 1. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

„A boldogság és az öröm érzetének 
szükségessége életünkben.”
Meghívott vendég előadása

Február 4. szombat 11 óra
Halász Judit koncert

Belépő: 2.500.-Ft

Február 7. kedd 18 óra
Nyitott Akadémia: Vekerdy Tamás 

előadása
„Belső szabadság-Elég jó szülő, elég 

jó gyerek”
Belépő: 2.300.-Ft

Február 8. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:

Kodály Emlékház és Kodály Körönd,
Liszt Ferenc Emlékmúzeum,

Divatcsarnok Lotz terem és kávézó

Február 9. csütörtök 19 óra
Dunakeszi Teátrum:

 Női furcsa pár

A Veres1 Színház előadása 
két részben

Belépők: 2.900.-, 2.600., 
és 2.300.-Ft

Február 11. szombat 14-18 óráig
Papagáj kiállítás

Február 15. szerda 
A Nyugdíjas Kiránduló Klub 

farsangi mulatsága
(Műsor, vacsora, tánc)

Február 17. péntek 19 óra
L’Art pour L’art Társulat:

A pofon egyszerű
Belépő: 3.500.-, 3.200.-, 2.900.-Ft

Február 18. szombat 
EDDA Művek koncert
Kapunyitás: 20 óra

Belépő: 2.900.-elővételben, 3.500.- 
aznap a helyszínen

Február 22. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:

A.Pénzügyőr-és Adózástörténeti 
Múzeum, Terrorháza

B. Magyar Nemzeti Múzeum: 
„Utolsó felvonás – IV. Károly király 

koronázása

Február 23. csütörtök 
19 óra

Farkas Ferenc Bérlet:
Csajkovszkij est a Váci Szimfonikus 

Zenekar előadásában
km. az Et Vie Danse Táncstúdió

Jegyár: 1.800.-Ft

Február 25. szombat 
21 óra

Dunaparty

VOKE 
(2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet 

az alábbi munkakör betöltésére:
Közterület felügyelő

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium, érettségi, 
- Felhasználói szintű MS Office 

(irodai alkalmazások), 
A pályázat elbírálásánál 

előnyt jelent:
- Közterület-felügyelői munkakörben 

szerzett - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, 

- Közigazgatási alapvizsga megléte 
- Közterület-felügyelői vizsga 

megléte 
- "B" kategóriás jogosítvány megléte 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályáza-
ti anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik 
- Iskolai végzettséget igazoló 

okirat másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. február 10. 
További részletek a www.dunakeszi.hu 

oldalon érhetők el.
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A nagy érdeklődés-
re mi sem jellem-
zőbb, mint, hogy a 
széksorokat teljesen 

megtöltötte a város zenekedve-
lő közönsége, köztük jelen volt 
Dióssi Csaba polgármester, az 
Önkormányzati képviselő tes-
tület több tagja, a nemzetisé-
gi önkormányzatok képviselői, 
a városi tanintézmények peda-
gógusai.

Bevezetőben Csoma Attila, a 
művelődési központ igazgató-
ja elmondta, hogy a koncert a 
rendkívül népszerű Farkas Fe-
renc bérlet harmadik előadása. 
(A bérlet negyedik záró kon-
certje február 23-án lesz, me-
lyen Csajkovszkij művei hang-
zanak majd el. A szerk.) Öröm-
mel szólt arról, hogy a megújult 
intézmény számos program-
mal várja majd a város közön-
ségét. 

Újévi köszöntőjében Dióssi 
Csaba emlékeztetett arra, hogy 
immár negyedik alkalommal 
rendezi meg a kezdeménye-
ző Váci Szimfonikus Zenekar 
Farkas Pál karmester vezetésé-
vel a hangversenyt. Új színt, új 
minőséget hoztak a város kul-
turális életébe. Megjegyezte, 
hogy az elmúlt két évben sokat 
dolgoztak azon, hogy a több 
mint százéves épület előbb kí-
vülről, majd belülről is teljesen 
megújuljon. A kultúra iránt 
érdeklődő városi közönséget 
megfelelő körülmények fogad-
ják ezen az estén és az elkö-
vetkezendőkben is. Köszöne-
tet mondott az Önkormány-
zatnak, amiért támogatták ezt 
a rendkívül fontos beruházást. 
Végezetül sikerekben gazdag 
boldog újévet kívánt a jelenlé-
vőknek.

A zenekar nyitó száma máris 
igazi szilveszteri hangulatot te-
remtett ifj. Johann Strauss A de-
nevér című operettje nyitányá-
val. Az éjszakai égbolt varázs-
latos csillag milliárdjairól, a kü-
lönleges látvány ihlette irodalmi 
idézetekkel gazdagon illusztrált 
összekötő szöveggel lepte meg a 
hallgatóságot Somogyi Ágnes ze-
nekari titkár. Csillagokhoz ha-
sonlította – joggal – a zenekart 
és a fellépő művészeket. 

Feltörekvő és már befutott 
„csillagok” léptek színre ezen 
a három órás estén, melyen 27 
sikeres és népszerű műsorszá-
mot hallgathatott a közönség. 
A fiatal tehetségek között cso-
dálhattuk Ballán Viktóriát, a 
Szlovákiai Civil Becsületrend 
által a múlt évben első alka-
lommal Érsekújváron megren-

dezett Házy Erzsébet Nemzet-
közi Tehetségkutató Énekver-
seny operett kategóriájának 
első helyezettjét, nővérét, Bal-
lán Zsuzsannát a Grazi Zene-
művészeti Egyetem hallgató-
ját, Gulyásik Attilát, a Szegedi 
Tudományegyetem Zenemű-
vészeti Intézetének klasszikus 
ének szakos hallgatóját. Ide 
sorolhatjuk a mexikói Manu-
el Betancourt-ot, aki hat éve 
él hazánkban s számos opera-
előadáson szerepelt, valamint 
a 2015-ös Dunakanyar Hang-
ja énekverseny győztesét, Fe-
hér Lilit.

A már jól ismert és 
népszerű előadók kö-
zött aratott nagy sikert  
Csengeri Attila Emerton-díjas, 
aki januártól a Madách Szín-
házban az Operaház Fantom-
ja címszerepét énekli. Toldi Ta-
más Vácról érkezett, többszö-
rös aranylemezes dalszöveg-
író, a Varga Miklós Band tagja. 
S végül, de nem utolsósorban 
az est sztárvendégeként taps-
viharral fogadta a közönség 
Janza Katát, számos zenei díj 
birtokosát, aki 2011-ben meg-
kapta a Magyar Tolerancia dí-
jat. Jelenleg a Budapesti Ope-
rettszínház legújabb, Lady Bu-
dapest című musicaljének cím-
szerepét alakítja. 

Kezdettől az újévi koncer-
tek visszatérő szereplői az Et 
Vie Danse Táncegyüttes tagjai. 
Nagyné Szöllösi Márta művé-
szeti vezető most is nagyszerű 
koreográfiákat készített, me-
lyek még hatásosabbakká tet-
ték az énekprodukciókat, me-
lyek sorában először opera-és 
operett részletek csendültek fel 

Strausstól, Lehártól, Verditől, 
Mozarttól. Ezt követték a mu-
sical slágerek Webbertől, Szö-
rényi-Bródytól Presgurvicig. 
Az est második részében köz-
ismert opera- és operett sláge-
rek, majd olyan mai közismert 
dallamok hangzottak el, mint 
például a Vén Európa, vagy a 
Honfoglalás című film betét-
dala.   

Az est folyamán ősbemutató-
ként hangzott el nagy sikerrel a 
zenekar előadásában a „Szerel-
mes koncert egy Bach témára” 
című szerzemény, melyet, mint 
oly sok más produkciót is, Sző-
nyi Lajos trombitás hangszerelt. 

A kirobbanó sikerű koncert-
ről mi mást lehet még elmon-
dani, mint azt Máté Péter örök-
becsű szerzeményével, melyet 
az est zárásaként a fellépő éne-
kesek közösen adtak elő: „Zene 
nélkül…” már nincs évkezdés 
Dunakeszin.         

Katona M. István
A szerző felvételei

Újévi koncert 
a csillagok 
jegyében
kiváló énekesek, kitűnő Műsorválasztás, nagyszerű, eMlékezetes 
előadás. ez lehet a rÖvid suMMázata a január 12-én a Már Megújult 
nézőterű voke józsef attila Művelődési kÖzpontban Megtartott új-
évi koncertnek. 
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A kezdeményezés az eltelt évek során ki-
teljesedett s a múlt év decemberé-
ben ismét „kinyílt” az Ajándék-
doboz képzeletbeli fedele, hogy 

megteljen az önzetlen segítők adománya-
ival. 

– Milyen eredménnyel zárult a decem-
beri akció? – kérdeztük Szabóné Ónodi Va-
lériát, a Dunakeszi Óvoda és Humán Szolgálta-
tó Központ és Könyvtár (DÓSZK) intézményvezetőjét.

– Az adventi vásár ideje alatt lehetett az adományokat 
leadni a vásárban lévő gyűjtőponton, a programirodá-
ban valamint a DÓSZK Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontjában is. Szép számmal gyűltek az ajándékok, s eze-
ket a munkatársaim életkor szerint csoportosították. 
Öt éve még némi aggodalmat okozott, hogy lesz-e ele-
gendő adomány, melyből minden rászoruló gyermek-
nek örömet tudunk szerezni. Ám évente egyre többen 
érezték, hogy szükség van a segítségre és idén már gaz-
dagon megtelt az Ajándékdoboz. Dióssi Csaba polgár-
mester személy szerint is jelentős mértékben csatlako-
zott az ajándékozókhoz. Alsó tagozatig bezárólag a pol-
gármester és Szabó József jelenlétében ünnepség kereté-
ben adtunk át ötven kisgyermeknek játékokat, édességet, 
és külön került sor a családgondozó munkatársak köz-
reműködésével a nagyobbakra, ők, ugyancsak ötvenen 
divatosabb ruhákat, divatékszereket, illatszereket és is-
kolaszereket kaptak. Mindemellett természetesen az idő-
seknek, egyedülállóknak is jutott az adományokból. Na-
gyon fontos volt, hogy akik kapják, örömet leljenek ben-
ne.     

Érezhető volt, hogy Dunakeszin egyre nagyobb az ado-
mányozó kedv. Ez más akciókban is kiderült az ünnepek 
körül. Például a Család- és Gyermekjóléti Központ mun-
katársai az élelmiszerbank keretében több mint két és fél 
tonna élelmiszert gyűjtöttek, így több mint kétszáz csa-
ládnak tudtunk segíteni.  

Az elmondottak alapján kijelenthetjük, hogy 
a „Dunakeszi a Mi Városunk” jelmondat ka-

rácsony előtt is megtöltődött tartalommal. 
Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy ha az 
Önkormányzat megszólítja az embereket és 
az intézményünk bekapcsolódik a végrehaj-
tásba, a kezdeményezésekre egyre nyitottab-
bak az emberek.

Szeretném megköszönni a munkatársaimnak, 
hogy munkájuk eredményeként zökkenőmentesen si-

került összegyűjteni, csomagolni, és eljuttatni az ajándé-
kokat a rászorulóknak. 

Az akción kívül volt más jelentős kezdeményezés is. 
Kállay Gyula, városunk köztiszteletnek örvendő pol-
gára már harmadik alkalommal támogatta egymil-
lió forinttal az általunk nyilvántartott rászorulókat. 
Ezt az összeget idén először Dióssi Csaba ötszázezer és  
Erdész Zoltán alpolgármester kétszázezer forinttal ki-
egészítette, így egymillió hétszázezer forintot sikerült 
szétosztani a VOKE József Attila Művelődési Központ-
ban rendezett ünnepség keretében hatvannyolc család 
között.

Azt még fontos elmondani, hogy egyre több civil szer-
vezet és anonimitást kérő magánszemély kapcsolódott 
ehhez a mozgalomhoz. Ők is elhozták az adományokat, 
melyeket munkatársaim eljuttatták az érintett családok-
hoz. 

A rendkívüli hideggel kapcsolatban kérdésünkre el-
mondta még az intézményvezető, hogy a központi kor-
mányzati szervek felhívásának eleget téve minden szük-
séges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy akár 
az otthonaikban élő egyedülállók, idősebbek folyamatos 
figyelemben részesüljenek, legyen megfelelő fűtés, ruhá-
zat, tartós élelmiszer. Ezt a tevékenységet munkatársai 
folyamatosan, a hét minden napján végzik. 

Katona M. István

Azok a nyugdíjasok, akik bármilyen oknál fogva nem 
tudták otthonukban, karácsony előtt átvenni a cso-
magot, ők egészen január végéig bejöhetnek érte a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.

Illetve ezúton szeretnénk megköszönni minden, az akcióban 
résztvevő önkéntesnek, hogy időt és energiát szánt arra, hogy 
segítsen szebbé tenni nyugdíjas lakótársaink karácsonyát!

Köszönjük a Bárdos Lajos Általános Iskolának, a Fazekas Mi-

hály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának, a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolának, a Szent István Álta-
lános Iskolának, a Széchenyi István Általános Iskolának, a Rad-
nóti Miklós Gimnáziumnak, a Kinizsi Futsal Klubnak, a VSD 
Korfball-csapatának, a Diófa Nagycsaládos Egyesületnek, és 
minden civil önkéntesnek, hogy hozzájárult akciónk sikeréhez.

Bízunk benne, hogy ismét sikerült örömet okoznunk!

Decemberben ismét 
„megtelt” az Adománydoboz

Január végéig vehető át a 65 év felettiek karácsonyi csomagja

Öt éve, hagyoMánytereMtő szándékkal hirdette Meg az ÖnkorMányzat, szabó józsef ÖnkorMány-
zati képviselő társadalMi kapcsolatokért felelős tanácsnok kezdeMényezésére az ajándékdo-
boz akciót azzal a céllal, hogy advent időszakában adoMányokat gyűjtsenek a rászorulók Meg-
segítésére. 

dunakeszi város ÖnkorMányzata 2016-ban is Megszervezte a 65 év feletti dunakeszi lakosok karácsonyi 
ajándékozását, Mely során tÖbb Mint 6 500 cíMre szállítottak ajándékcsoMagot az akcióban résztvevő 
Önkéntesek.
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Aki nemcsak értékesíti, 
hanem saját szőlőjéből készíti a bort 

hazánkban újra reneszánszát éli az igényes szakMai felkészültséggel és alázattal végzett szőlőterMesztés és borkészítés. 
a jól isMert borvidékek lankáiról szárMazó borok a hazai fogyasztók Mellett száMos külfÖldi ország borkedvelőit is Meg-
hódították. elisMertek és keresettek a Magyar borok. az olyan neves borvidékek - Mint a balaton-felvidék, a tokaji, villányi 
vagy a Mádi - Mellett a Ma Még kevésbé isMert, áM jó Minőségi borokat előállító pincészetek kínálata teszi teljessé a gazdag 
választékot. egyikük a dunakeszi guttMann borház.

Beszélgetés Guttmann Vilmos családi gazdálkodóval, borász kertészmérnökkel

- Legutóbbi látogatásomkor az őszi 
napfény melengető sugarai érlelték a ha-
talmas szőlőfürtöket a csodálatos pano-
rámájú családi gazdaságuk területén. 
Most, hogy a finom borokat kóstolgatom, 
úgy érzékelem, a Guttmann Borház 2016-
ban is jó évet zárt – vetettem fel a kérdést 
vendéglátómnak, Guttmann Vilmos bo-
rász kertészmérnöknek, aki a karácsonyi 
ünnepek után fogadott dunakeszi pincé-
szetükben. 

- Számunkra az a legnagyobb elisme-
rés, ha a szakemberek mellett a fogyasz-
tók is felismerik kézműves borainkban 
rejlő értékeket, vonzó tulajdonságukat. 
Kertészmérnöki diplomám és a több év-
tizedes szakmai gyakorlatom mellett a 
Guttmann Borház által forgalmazott bo-
rok kiváló minőségének a garanciáját az 
adja, hogy a feldolgozott szőlő több mint 
40 százalékát a csodás panorámájú és jó 
adottságokkal bíró földjeinken termeljük, 
melyek szerepelnek az országos szőlő ka-
taszterben is.   

- Tudomásom szerint Dunakeszin ön az 
egyetlen, aki nem csak a bor értékesítésé-
vel, hanem az előállításával foglalkozik.

- Valóban, hiszen a Guttmann Borház 
tevékenysége alapvetően a szőlőtermesz-
tésre és feldolgozásra épül, hiszen egyete-
mi végzettségem is erre predesztinál. Sző-
lőbirtokaink nagyszerű adottságokkal bír-
nak, ami megmutatkozik boraink minősé-
gében is. Örömmel tölt el bennünket, hogy 

az ízletes, finom zamatú kézműves boro-
kat kedvelők felismerték a borainkban rej-
lő értéket. Szívesen vásárolják és szolgálják 
fel egy baráti, családi beszélgetés, vagy ün-
nep alkalmával. Az pedig külön büszke-
ség a számunkra, hogy a Dunakeszire lá-
togató jeles személyiségeket nem ritkán a 
Guttmann Borház borával köszöntik a vá-
ros vezetői.   

- Méltán büszkék készítményeikre, hi-
szen számos szakmai díjjal ismerték el 
teljesítményüket. 

- Ez a szép, testes bor, amit éppen kós-
tolgatunk, a 2015-ös évjáratú Zweigelt, 
melyet Vác város vörösboraként ismertek 
el, és az Íz lelő napokon ismételten első 
lett a kategóriájában aranyérmes minősí-
téssel. 

- Nagyon finom, szinte kínálja magát…
- Mások is így gondolják, igencsak ked-

velt és elismert, hiszen a nagymarosi re-
gionális és a Mogyoródi Klastromhegyi 
Apátsági borversenyen is aranyérmes mi-
nősítéssel díjazták. Hazánk egyik legelis-
mertebb borvidékén, a siófoki meghívásos 
bormustrán ugyancsak aranyérmes lett a 
rozé borunk. 

- A legnevesebb versenyek mellett a he-
lyi bemutatókon is megmérettetik borai-
kat? 

- Ó, hogyne – mondja átszellemülten, 
miközben a fény felé emeli a pohárban 
„körtáncot járó” csillogó nedűt. - A vevő 
véleménye az elsődleges és a legfontosabb, 
de nagyon megnyugtató, ha ezt egy szak-

mai zsűri is visszaigazolja. Dunakeszi el-
ismert előadóművésze, Babják Annamá-
ria színművész szerint az ezüst és arany-
érmes minősítésekről szóló oklevelekkel ki 
lehetne tapétázni a Guttmann Borház he-
lyiségeit. 

- E szerint nem igen lehetnek értékesí-
tési gondjaik?  

- Tényszerűen meg kell állapítanom, 
hogy noha ismertségem a neves borászok-
hoz képest jóval szerényebb, ám ’hál Is-
tennek eddig nem volt értékesítési problé-
mám. Vevőköröm Balassagyarmattól Gö-
döllőn át Budapestig, sőt az országhatáron 
túlra is kiterjed. Az egyik kedves vevőm 
pl. Németországban kóstolta meg a boro-
mat, aki miután hazajött felkeresett. Az-
óta is vendégem. Az év vége közeledtével 
nagyon sokan vásároltak pl. üde fehér bort 
az ünnepi asztalra a karácsonyi halhoz, a 
pulykasülthöz. De népszerű a disznóto-
roshoz a kiérlelt, fejlődése csúcsán lévő 
Veltelíni vagy Királyleányka is.  

- Az ízletes borokat kortyolgatjuk a kel-
lemesen fűtött szobában a dermesztően 
hideg decemberi napon, ami arra emlé-
keztet, hogy egy borásznak a természet 
erőivel is meg kell küzdenie a siker érde-
kében. Egy jó termés sok mindentől függ-
het?

- Bizony. Sokáig én is azt hittem, hogy ha 
a szőlő a tenyészidőszak során 1500 órán 
át fürdik a napfényben, az éréshez szük-
séges aktív hő mennyisége megközelíti a 
3500 C°-ot, ha nyolc hónapon át megúsz-
tam a téli és tavaszi fagykárt, elkerült a 
szőlőt földbedöntő vihar, megmenekültem 
a mindent kiszárító nyári aszálytól, vagy a 
mindent kirohasztó özönvíz szerű esőktől, 
a termesztők rémének számító jégeső nem 
tette tönkre a termést, ha sikeresen véde-
keztem a kórokozókkal és kártevőkkel 
szemben, ha minden munkát elvégeztem 
csak a szüret van hátra, akkor elmondha-
tom „ez jó mulattság, férfi munka volt”. 
Sajnos rosszul hittem és gondoltam, hi-
szen az elmúlt években mindenre volt pél-
da, amit a mi családi gazdaságunk is kény-
telen volt elviselni. Szóval, amikor ilyen 
kellemes környezetben kortyolgatjuk a za-

Guttmann Vilmos: Elégedetten, 
jó érzéssel koccintunk 
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mat gazdag, tüzes borokat, érdemes 
arra is gondolnunk, hogy a szőlőter-
meléssel is foglalkozó borász bizony 
ki van szolgáltatva az időjárásnak is. 
Szerencsére nálunk kiváló szakem-
berek dolgoznak, akikkel összefogva 
orvosolni tudjuk a felmerülő problé-
mákat, ha szükséges a jó minőség ér-
dekében akár a termésritkítástól sem 
riadunk vissza. 

- Volt már rá példa?
- Természetesen. Apám meg-

tanított arra, hogy néha kell tud-
ni elegánsan veszteni is. Alapsza-
bály, hogy termésritkításkor, és 
amikor a szőlőfürtöket válogatva 
szedjük, akkor a gazda ne menjen 
ki a területre, mert kompromisszu-

mokat fog kötni saját intézkedése-
ivel szembe. Én is ezt tettem. Az 
új Zweigelt vörösborom így testes 
és jó minőségű lett, amit az is bi-
zonyít, hogy a cukormentes extrák 
tartalma eléri a 30 g/l-t. EU szab-
vány szerint 20 g/l fölött minőségi 
borról beszélünk. Az egészséges fe-
hér szőlőkből kifogástalan minősé-
gű bor érlelődik. 

- A borral teli hatalmas tartályok 
sokasága is arról árulkodik, és ön 
is tett rá utalást, hogy több kiváló 
szakember dolgozók a családi gaz-
daságban. Kik segítik az ön mun-
káját?

- Családon belül mindenekelőtt a 
feleségemet kell megemlíteni, aki az 
értékesítést és az ahhoz kapcsoló-
dó adminisztrációs feladatokat lát-
ja el. Bátyám magasan képzett köz-
gazdászként kapcsolódik a mun-
kánkba. Kint a területen a vincelléri 
feladatokat egy ezermesternek szá-
mító nyugdíjas úr végzi, aki a sző-
lőtermesztés csínját-bínját is meg-
ismerte, s e mellett jól tudja irányí-
tani az embereket. A pincemesteri 
feladatokat pedig egy ifjú élelmi-
szeripari mérnök látja el, aki magas 
szintű elméleti tudásával, jó gya-
korlati érzékével, igényességével a 

sikerekhez jelentős mértékben hoz-
zájárul. 

- A 2016-os és a 2017-es esztendő 
találkozásakor beszélgetünk, ami-
kor elbúcsúztatjuk az óévet, és koc-
cintunk a reményteljes újeszten-
dőre, arra vagyok kíváncsi, hogy a 
mögöttük hagyott dolgos év hozott e 
valamilyen újdonságot a Guttmann 
Borház kínálatában? 

- Kettőt is. A borokat nem csak ki-
mérve, de elegáns kiszerelésben, pa-
lackozva is forgalmazhatjuk. A má-
sik pedig a nagy népszerűségnek ör-
vendő - hőkezeléssel tartósított -, al-
koholt nem tartalmazó három literes 
kiszerelésben, praktikusan bag in 
box csomagolásban kapható must. 
Ritkaságnak számító, több hónapig 
eltartható készítmény, amit még a 
multik sem árusítanak.  Szóval, elé-
gedetten, jó érzéssel koccintok va-
lamennyi munkatársunk, üzletei 
partnerünk és vevőink egészségé-
re, akiket reméljük 2017-ben is sze-
mélyesen köszönthetjük a dunakeszi 
Guttmann Borházban. 

- Köszönöm a beszélgetést, és a fi-
nom borok ízlelésével társuló külön-
leges élményt. 

Vetési Imre

A bűncselekmények megelőzésére szerveződtek
egy aMbiciózus fiataleMber, király jános irányítja a dunakeszi alsó polgárőr egyesületet, aki negyven társával az elMúlt 
esztendőben tÖbb, Mint kétezer órát tÖltÖtt el járőrszolgálatban, biztosították az ÖnkorMányzat rendezvényeit, akcióik 
során segítették a rendőrség bűnMegelőző Munkáját. 

- Mi inspirálta önt, hogy pol-
gárőr legyen? – kérdeztem a 
szálfatermetű fiatalembert.

- 2003-ban költöztünk Du-
nakeszi Alsóra családommal. 
Abban az időszakban igencsak 
megszaporodtak a betöréses lo-
pások Alsón. Feleségemmel úgy 
éreztünk, hogy önmagunk és a 
helyi közösség biztonsága érde-
kében cselekednünk kell. Ekkor 
határoztuk el, hogy belépünk a 
polgárőr egyesületbe. 

- Manapság igencsak ritka-
ságnak számít, hogy egy fia-
talember közrendvédelmi fel-
adatot vállal önkéntesként. A 
hölgyekről nem is beszélve. Az 
önök egyesületében vannak 
hölgyek?

- Valóban nem mindenna-
pos, ezért különösen megbecsü-
lendő, ha egy hölgy ilyen társa-
dalmi munkát vállal. Örömmel 
mondhatom, hogy nálunk há-
rom felnőtt nő, és két ifjú leány 
teljesít szolgálatot, akik már el-

múltak 14 évesek, de még nem 
töltötték be a 18. életévüket. 

- Milyen kapcsolatuk a rend-
őrséggel? Hogyan tudnak 
együttműködni?

- Csak a legjobbakat tudom 
mondani. Nagyon jó a szak-
mai és emberi kapcsolatunk a 
Dunakeszi Városi Rendőrka-
pitányságon szolgálatot telje-
sítő rendőrökkel, körzeti meg-
bízottakkal, akikkel közös ak-
ciókban, járőrszolgálatokban 
veszünk részt. Különösen sok 
segítséget kaptunk az alsói kör-
zeti megbízottól, Klopp Balázs-
tól. De ez igaz, a terület önkor-
mányzati képviselőjére, Benkő 
Tamásra is, aki felkarolt ben-
nünket. 

- A napjainkra jellemző hi-
degrekordot is megdöntő téli 
időszakban több a feladatuk?

- Igen, de ezt is önként vállal-
juk, mert segíteni szeretnénk a 
rászoruló embereken. Együtt-
működünk a helyi egyházak-

kal, a Vöröskereszttel, hogy mi-
nél több emberhez eljussunk, 
fel tudjuk kutatni őket.  A meg-
adott címekre minden nap el-
megyünk, de felkeressük a kül-
területen élő hajléktalanokat is. 
Közülük eddig ketten, egy fér-
fi és nő kérte a segítségünket, 
akik együtt élnek a maguknak 
tákolt viskóban. Ruhát, cipőt, 
meleg italt vittünk nekik. Élel-
miszerük van, fűteni is tudnak 
valahogy. A városban egyéb-
ként mintegy tíz-tizenkét haj-
léktalanról tudunk, akik a gödi 
Tesco környékén tartózkodnak, 
hajlékuk a 2-es út mentén, az er-

dőben van. A Vöröskereszt több 
idősembernek is bemutatott 
bennünket, hogy ha megyünk 
tűzifát vágni, vagy a ház körül 
segíteni, akkor megismerjenek, 
és beengedjenek. Nagyon figye-
lünk a biztonságukra. 

- Úgy értesültünk, hogy ha-
marosan megváltozik egyesü-
letük neve. Mi indokolja?

- Az év végén megszűnt vá-
rosi egyesület megmaradt tag-
sága beolvad az alsói szervezet-
be, és így a jövőben egységbe tö-
mörülve, Dunakeszi Polgárőr 
Egyesület néven közösen szol-
gáljuk a város lakosságát. Aki 
szeretne jelentkezni a polgárőr-
nek azt a Fő út 59. számú épület-
ben lévő irodánkban szeretettel 
várjuk, vagy keressen a +36-20-
9 436 337-es telefonszámon – 
mondta a civil életben bizton-
sági és magánnyomozó cégnél 
dolgozó Király János.

(Vetési)
Fotó: KesziPress



28 Dunakeszi Polgár28 Dunakeszi Polgár

Jó elképzelésnek bizonyult 
az iskolai judo oktatás bevezetése
aki Még neM volt judo versenyen az talán el seM tudja képzelni, hogy a Magyar sport e Méltán sikeres oliMpi-
ai sportága Milyen nagy népszerűségnek Örvend a fiatalok kÖrében is. a kőrÖsi csoMa sándor általános iskola 
sportcsarnokában rendezett iii. dunakeszi Mikulás judo kupa Minden kétséget kizáróan ezt igazolta. 

A környező települé-
sekről hét egyesü-
let fiatal versenyzői 
mérték össze tudá-

sukat, technikai és fizikai fel-
készültségüket. A regionális 
viadalként számon tartott III. 
Dunakeszi Mikulás Judo Ku-
pán többek között Fót, Buda-
kalász, Isaszeg, Óbuda és ter-
mészetesen a rendező dunake-
szi Felkelő Nap SE ifjú tehetsé-
gei is szőnyegre léptek. 

A rendező egyesület elnöké-
től, Dobos Gábor vezetőedző-
től megtudtuk, hogy idén hat-
van, tíz év fölötti kis judós ver-
sengett a győzteseket megillető 
büszke címekért. 

– Szigorodtak a szabályok, 
ezért idén már csak a tíz év-
nél „idősebbek” vehettek részt 
a versenyen. Tavaly közel 140 
fiatal küzdött a Dunakeszi Mi-
kulás Judo Kupán. Öröm látni, 
hogy a fiatalok szülei körében 
is rendkívül népszerű a sport-
ág. Fantasztikus hangulatot te-
remtenek, óriási élményt jelent 
nézni őket, ahogyan szurkol-
nak gyermekük sikeréért. Min-
den mozdulatot megörökíte-
nek, a mérkőzésekről filmet és 
fényképet készítenek – mond-
ta elismerő lelkesedéssel Dobos 
Gábor, aki szerint az egyesület 

létszámának növekedésében is 
érződik jótékony hatása, hogy 
a város általános iskoláiban be-
vezették a judo oktatást.

– Ha már csak egy gyerek-
ben sikerült elplántálni a be-
csület, az alázat, a tisztelet, a 
sport iránti rajongás szellemét, 
akkor már értelme volt a kez-
deményezésnek, amelyet nagy 
örömünkre támogat az ötlet-
gazda városi önkormányzat is 
– húzta alá az egy danos kivá-
ló szakember, aki egyébként ju-
jitsuban két dannal büszkél-
kedhet. 

Dobos Gábor elmondta, 
hogy a Felkelő Nap SE heti 
négy alkalommal tart edzést a 
Kőrösi iskolában. 

– Örömmel fogadjuk azokat 
a fiatalokat, akik kedvet érez-
nek a judo iránt. Minden kor-

osztállyal külön edző foglal-
kozik, van köztük például ma-
gyar bajnok is – világított rá 
a sportág népszerűségének és 
szakmai megalapozottságának 
fontos momentumára.  

(Vetési)
Fotó: KesziPress



29Dunakeszi Polgár

Dunakeszi, a kempo fellegvárává vált
Az SVSE lett 2016-ban az Év egyesülete, míg Verók Pétert az Év edzőjének választották

fantasztikus díjeső hullott a tavalyi esztendő eredMényei alapján az svse keMpósaira. a 2016-os esztendő eredMényei alapján 
a dunakeszin MűkÖdő klub lett az év egyesülete, valaMint a csapat vezetőedzője, verók péter kapta az év edzője elisMerést. 
Mindkét díjat a hun keMpo kai szÖvetség évzáró ünnepségén adták át. ezen kívül sor került az egyesületen belüli díjazások 
átadására is: a gyerMek kategóriában gyÖkeri ágoston, a serdülők kÖzÖtt gyÖkeri jános, Míg az ifiknél gyÖkeri noéMi lett a 
legeredMényesebb versenyző, a legtÖbbet fejlődÖtt versenyzőnek keszei Mátyást választották. verók péter lapunknak azt 
is elMondta, a versenyzőkÖn kívül az egyesületért folytatott Munkájáért flórián ilona és gyÖkeri jános kapott elisMerést.

Azt hiszem ennél szeb-
ben nem zárulhatott 
a tavalyi esztendő. 
Miként fogadta az el-

ismeréseket?
– Miután az egyesületek rang-

sorát az év közben elért ered-
mények alapján állítják össze, 
így ha valaki pontosan köve-
ti a viadalokat, az tudja, ki nye-
ri nálunk ezt a megtisztelő cí-
met. Olyan ez, mintha egy baj-
nokságot rendeznének rengeteg 
fordulóval. Ám az, hogy én let-
tem az év edzője, erős meglepe-
tésként ért, de nagyon jól esik a 
Mesterek Tanácsának döntése.

– Ön nem tagja a Tanács-
nak?

– De igen, ám ebbe a döntés-
be érthetően nem vontak bele, 

nekem pedig a rengeteg felada-
tom mellett fel sem tűnt, hogy 
nem kérték ki a véleménye-
met. Ez a legnagyobb edzői el-
ismerés, amit Magyarországon 
kaphatok, míg versenyzőként 
2013-ban egészen a világbajno-
ki ezüstig jutottam.

– A tavalyi eredmények és el-
ismerések alapján nyugodtan 
kijelenthető, Dunakeszi pár év 
alatt a kempo egyik hazai fel-
legvárává vált…

– Bevallom, nem gondoltam 
volna, hogy amikor 2009-ben 
négy-öt fővel elkezdtük az itte-
ni edzéseket a Széchenyi Isko-
lában, hogy szűk hét esztendő 
alatt országos hírnévig fogunk 
eljutni. Jelenleg több mint húsz 
versenyzőnek tartok heti há-

romszor edzést – kétszer Duna-
keszin, egyszer Csomádon –, és 
nagy öröm a számomra, hogy 
valamennyi korosztályban 
eredményes versenyzőim van-
nak. A Gyökeri-testvérek példá-
ul tavaly Világkupán is arany-
érmesek lettek, és 2016-ban sza-
kajtónyi érmet nyertünk a kü-
lönböző nemzetközi és hazai 
versenyeken, de például apa és 
fia is jár hozzánk, azaz a sport-
ágnak családösszetartó ereje is 
van. Összességében egyébként 
több mint hatvan főnek tartok 
edzést az ovis korosztálytól egé-
szen a felnőttig bezárólag.

– Miből áll egy 
kempoverseny?

– Több kategóriát különböz-
tetünk meg a versenyeken, a 
formagyakorlatok bemutatásá-
tól egészen a küzdelmekig. A 
kempo nemcsak harcművészet, 
hanem életstílus is.

– Miután 2016-ban nagyon 
magasra került a léc, idén mi-
vel lenne elégedett?

– Szeretném, ha a versenyző-
im minél több rangos nemzet-
közi viadalon bizonyíthatná-
nak. Ám ahhoz, hogy ezekre a 
versenyekre a tehetségeink el-
jussanak, bizony rengeteg pénz 
szükséges, így ha még egyet kí-
vánhatok, akkor az a nyugodt 
anyagi háttér lenne.

M. L.

Téli-nyári
gumi csere!
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A nagy hidegben is 
élvezték a téli sportok örömét
vasárnap hajnalban Megdőlt az országos hidegrekord, áM az extréM időjárás ellenére is igen so-
kan voltak dunakeszin, akik szoMbaton és vasárnap a ragyogó napfényes időjárást kihasználva a 
duna-parton sétáltak, a főtéri Műjégpályán vagy a tóváros befagyott jegén korcsolyáztak, jégko-
rongoztak, gyerMekükkel csúszkálták. élvezték a téli sportok szépségét.

Már a tóvárosi Kismar-
ton utca elején hallat-
szott a tó felől érkező 
vidám zsivaj. A der-

mesztő hideg ellenére is sokan vol-
tak, akik a befagyott tó jegét hasí-
tották korcsolyájukkal vagy gyer-
meküknek mutatták meg hogyan le-
het biztonságosan, és főleg élvezettel 
csúszkálni vagy korizni.

A családi házakkal övezett tó vas-
tagra hízott jegén beszélgettem  
Juhos Mártonnal, aki két gyermeké-
vel élvezte a tél kínálta sportolás él-
ményét.

- Teljesen biztonságos, ebben a far-
kas ordító hidegben vastagra fagyott 
a jég, amelyre bátran ráengedem a 
gyerekeket – mondta az édesapa, 
aki elárulta, hogy gyermekkorában, 
Erdélyben ő is sokat korcsolyázott, 
szánkózott a hideg téli napokon.

– Most örülünk csak igazán, hogy a 
városi önkormányzat a nagy csopor-

tos óvodások számára díjmentesen 
biztosítja a korcsolyaoktatást. Kisfi-
am, Koppány ennek köszönhetően 
tanult meg korcsolyázni, amiért na-
gyon hálás vagyok az önkormányzat-
nak. Látni kellett volna Koppány ar-
cán azt a csodálatos örömöt, amikor a 
karácsonyra kapott korcsolyát kipró-
bálhatta a főtéri jégpályán. Amikor 
csak tehetjük, ott vagyunk, de ennek 
a hideg télnek köszönhetően itt, a la-
kóhelyünk közelségében, a tóvárosi tó 
jégén is gyakorolhatnak a gyerekek – 
mesélte örömmel Juhos Márton, aki-
nek szavait a Széchenyi iskolába járó 
ötödikes lánya, Emese azzal egészí-
tett ki, hogy ő másodikos volt, ami-
kor meg tanult korcsolyázni.

– Barátaimmal, ismerőseimmel 
egy néni vitt bennünket a Pólus Cen-
terbe korcsolyaoktatásra – mondta a 
leány, aki öccse kezét megfogta, és 
újból neki kezdtek körözni a vékony 
hóréteggel borított jégen. – Azért fi-
zetni kellett, de szívesen támogat-
tuk, mert fontosnak tartjuk, hogy 
gyermekeink sportoljanak. De így 
sokkal könnyebb volt, hogy az ön-
kormányzat mindet magára vállalt – 
tette hozzá búcsúzásként az édesapa.

A ragyogó napfényes időben, a 
dermesztő hideg ellenére is sok fiatal 
szülő korcsolyázott, vagy csúszkált 
gyermekével a Tóváros közkedvelt 
taván. Bárkivel is beszéltem, mind-
annyian örültek a természet kínálta 
nagyszerű lehetőségnek.

– Gyönyörű idő van, tiszta a leve-
gő, nagyon élvezik a gyerekek, hogy 
kint lehetnek a szabadban. Állandó-
an mozognak, és így nem fáznak – 
mondta kipirult arccal egy édesanya.

A korcsolyázók, csúszkálók mel-
lett egy lelkes fiatalokból álló tár-
saság ádáz jégkorongmérkőzést ví-
vott egymással. Olyan lelkesedéssel 
és kemény elszántsággal játszottak, 
mintha több ezer néző kísérni figye-
lemmel küzdelmüket.

– A sportolás számomra olyan ter-
mészetes, mint az, hogy keleten min-
den reggel felkel a nap. Kiskoromban 
vízilabdáztam, eveztem, most pedig 
aktívan jégkorongozom Káposztás-
megyeren – mondta érdeklődésem-
re a mérkőzés szünetében Szíj Bálint. 

– Amióta biztonságos a jég vastagsá-
ga, én az óta szinte minden szabad-
időmet itt töltöm. Nagyon örülünk, 
hogy a főtéren kiépítették a jégpá-
lyát, csak azt sajnáljuk, hogy ott nem 
lehet jégkorongozni, mert ha eny-
hébb lesz az időjárás, akkor már a tó 
jégére nem jöhetünk rá. Én bejárok 
edzésekre, Káposztásmegyerre, de a 
barátaimmal a főtéren szívesen ját-
szanánk.

-  Számodra mi a vonzó a jégko-
rongban? – kérdeztem a 23 éves fia-
talembertől.

-  Minden! – vágta rá lelkesen. – 
A hideg, a jég, az hogy gyors a játék, 
a sok taktikai elem ismerete mellett 
ügyesnek és határozottnak kell len-
ni. Szép, férfias sportág, de ennek el-
lenére szerencsére egyre több lány is 
kezdi megkedvelni.

Már kis korban 
el kell kezdeni 

a sportolást

együtt 
a tóvárosi 

hokicsapat

Szíj Bálint (középen) és barátai 
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Folytatja menetelését a Dunakeszi Kinizsi futsal csapata
Országos siker kapujában

az nb ii kÖzép-keleti csoportot ve-
zető dunakeszi kinizsi csapata az 
idei esztendőt slágerMérkőzés-
sel kezdte, hiszen a Magyar kupa 
legjobb nyolc együttese kÖzÖtt 
az nb i-es bőny gárdáját fogadta 
január 11-én a teltházas radnóti 
arénában, ahol a siker ezúttal 
seM Maradt el.

Biczi Gábor csapata a Magyar Kupa 
sorozatban már egy NB I-es top-
csapat, a Berettyóújfalu skalpját 
fantasztikus győzelemmel meg-

szerezte. Így a Kinizsi számára a Bőny el-
leni hazai találkozó tétje nem volt kisebb, 
mint hogy a január 18-án sorra kerü-
lő győri visszavágóra megnyugtató előnyt 
vívjon ki, amely reményt adhat a Magyar 
Kupa Final Four-jába jutásra. 

A csapat háza táján újdonság, hogy a 
Telekeszi TV élőben közvetíti a hazai mér-
kőzéseket, melynek riportere a jó nevű 
sportújságíró, B Molnár László, aki mellett 
a szakkommentátor a Bőny elleni össze-
csapáson a Kinizsi egykori legendás edző-
je, Fehér Zsolt, alias Papa volt. 

Minden biztató és reményteljes volt a 
mérkőzés előtt, melyet a Kinizsi kezdett. 
Már az első percekben érződött, hogy a Ki-
nizsi csapatkapitánya, Temesi Norbert re-
mek formában van, akinek méltó társa volt 
ezúttal is Bita László és Somorai Attila, de 
a többiek is lelkesen játszottak, hajtottak a 
siker érdekében, a kapuban pedig bravúro-
san védett Komáromi János. Az első félidőt 
magabiztos, kulturált játékkal 2-0-ra hoz-
ta Biczi Gábor edző alakulata.   

A második játékrész több izgalmat és 
olykor bőnyi főlényt hozott, amit az is mu-
tatott, hogy az NB I-es csapat erőnlétben a 
találkozó utolsó tíz percében a hazaiak fölé 
kerekedett, melyet sikerült gólokra is vál-
taniuk. Ezt a félidőt ők nyerték 3-2-re, ám 

a végén mégis a hazai közönség és a Duna-
keszi Kinizsi játékosai örülhettek, hiszen 
a találkozók 4-3-ra megnyerték. A Kinizsi 
góljait Temesi (3), és Somorai (1), szerezte, 
míg a vendégek közül Pinczés, Peczár, Bo-
gyó volt eredményes. 

A Kinizsi számára is sok tanulságot 
hozó találkozó után is megvan a remény 
és a jó esély, hogy a Berettyó ellen nyújtott 
fantasztikus játékot megismételve Győr-
ben kivívja a továbbjutást a Magyar Ku-
pában, amely a klub történetének eddigi 
legnagyobb kupa sikerét jelentheti. Ezért 
drukkoljunk együtt. 

(Vetési)
Fotó. KesziPress

-  Véleményed szerint a férfi válo-
gatott nemzetközi sikere milyen ha-
tással van a fiatalokra?

-  Nagyon jó a férfi válogatott, hi-
szen tavaly kijutott az A csopor-

tos világbajnokságra, ahol dereka-
san helytálltak, de sajnos így sem si-
került bent maradni. Bízom ben-
ne, hogy márciusban megnyerjük a 
B csoportot és ismét felkerülünk a 
legmagasabb szintre. De az biztos, 
hogy fiúk teljesítménye óriási hatás-
sal van ránk, fiatalokra. Nagyon sok 
gyereket motivál sportolásra. Való-
színű, hogy nem lesz mindenki él-
sportoló, de mozognak, jó közösség-
ben vannak. A jövő szempontjából 
én nagyon fontos tartom, hogy re-
mek edzőink vannak, akiktől renge-
teget tanulhatunk. Főleg, akik a ki-
csikkel foglalkoznak, zseniálisan 
jók. Ez azért is örömteli, mert min-
den kiskorunkban dől el – mondta 
Szíj Bálint, aki most jelentkezik légi-
forgalmi irányító tanulónak, de már 

a dunakeszi repülőtéren vitorlázó-
ként repül, tavasszal pedig kezdődik 
számára kismotoros képzés. – Sze-
retem a kihívásokat, a célokat, me-
lyek eléréséért mindent megteszek – 
mondta, és udvarian elköszönt, mert 
folytatódott a tóvárosi jéghoki mér-
kőzés.

Ezen a rendkívül hideg, de na-
gyon szép napfényes hétvégén a fő-
téri jégpálya is megtelt. Nagyon so-
kan sétáltak a Duna-parton, voltak, 
akik kutyáikkal rótták a kilométere-
ket, míg mások a vízben úszó jégtáb-
lákat, a jókedvűen fürdőző madara-
kat csodálták a csontig hatoló hideg 
ellen védelmet nyújtó meleg öltözék-
ben.

Vetési Imre
Fotó: KesziPressA juhos család

Kellemes séta 
a gyönyörű 
természeti 
és épített 
környezetben 




