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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 

Minden Kedves Vásárlónknak Békés Boldog Karácsonyt 
és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánunk!
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Tuzson Bence: Négygyermekes családapaként tapasztalatból mondhatom, 
hogy az apró gesztusoknak is nagy jelentősége van

Apró gesztusokkal az álmok 
megvalósítása felé

Az ünnep sohAsem csAk AnnAk külsőségeit jelenti, mindig többnek és emelkedettebbnek kell lennie Annál – fogAl-
mAzott lApunk érdeklődésére tuzson bence, A pest megyei 5. számú válAsztókerület országgyűlési képviselője, 
Amikor Arról kérdeztük, hogyAn tölti Az Advent nApjAit. mint mondtA, ezeknek A kiemelt, meghitt pillAnAtoknAk  
A vAlódi tArtAlmához és jelentéséhez, minél teljesebb megéléséhez leginkább A csAlád segíthet hozzá bennünket. 

Négygyermekes családapaként ta-
pasztalatból mondhatom, hogy az 
apró gesztusoknak nagyon nagy 
jelentőségük van – folytatta –, gon-

doljunk csak arra, milyen fontos, hogy a kará-
csonyfa feldíszítésekor vagy az ünnepi vacso-
ra elkészítésekor mindenkinek megvan a maga 
megszokott szerepe és feladata, ami miatt fon-
tosnak érzi, és teljes joggal érezheti is magát an-
nak ebben a szűk kis közösségben. Ezek a jel-
képes dolgok tulajdonképpen a külsőségekhez 
tartoznak ugyan, mégis közelebb visznek ben-
nünket az ünnep teljességének megéléséhez.

A képviselő beszélt arról is, hogy hasonló-
képp éli meg a közéleti tevékenységet is, amely-
ben csak akkor érhetünk el jelentős eredmé-
nyeket, ha minden fogaskerék a helyén van és 
rendeltetésszerűen működik. Mondhatni: be-
tölti azt a szerepét, ami miatt fontosnak érez-
heti magát a közösségben. Példaként említette, 
hogy Dunakeszi tehermentesítésére elkerülő út 
épül: az új útvonal a 2-es utat a Dunakeszi és 
Göd közötti területről indulva köti majd össze 
az M2-es gyorsforgalmi úttal, amelyet négysá-
vossá alakítanak. Az összekötő út megépíté-
séhez 2016-ban 40 millió, 2017-ben 2,9 milli-
árd, 2018-ban pedig 833 millió forintot különí-
tenek el. Ezzel párhuzamosan az M2 autóúton 
Vác és Budapest között 13,4 kilométernyi sza-
kaszt bővítenek, a már meglevő 6,2 kilométer-
nyi négysávos utat pedig felújítják. A kivitele-
zőkkel egyeztetve úgy tervezik, hogy az új M2-
est 2019 őszén adják át – mondta lapunknak 
Tuzson Bence, aki hangsúlyozta azt is, hogy a 
beruházás részeként egy új csomópontot is ki-
alakítanak Dunakeszi északi részén, valamint 
ehhez kapcsolódva megépül a csomópontot és 
a 2-es számú főút Göd és Dunakeszi közötti ré-
szét összekötő út is.

A negyvenéves város új iskolával és a hoz-
zá tartozó sportcsarnokkal, valamint tanuszo-
dával is büszkélkedhet, ezeket idén adtuk át – 
folytatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda kor-
mányzati kommunikációért felelős államtit-
kára –, de nem kevésbé fontos az sem, hogy 
mintegy félmilliárd forintos beruházással az 
ősszel elkezdődött a régi iskola felújítása is. 
Jövő őszre már tanítás lesz az épületben – fo-
galmazott derűlátóan a politikus. Tuzson Ben-
ce részletezte azt is, hogy Dunakeszi több óvo-

dájában elvégezték az épületek energetikai fel-
újítását, Alagligeten pedig új óvoda és bölcsőde 
is épül. Az Alagi és Gyöngyharmat óvodában 
nemrég egy-egy ovifoci pályát is átadtunk – 
mondta.

Az oktatás és nevelés mellett ugyancsak ki-
emelt fontosságú az egészségmegőrzés is. Ezt a 
célt szolgálja például az a két háziorvosi és egy 
gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői 
vizsgáló is, amelyet az egykori Frédikevill épü-
letében alakítottak ki. Ugyancsak tervezik a Li-
get utcai orvosi rendelő felújítását is – folytatta 
a felsorolást a képviselő. Mint mondta, mind-
ezek nem jöhettek volna létre, ha a közösség 
minden meghatározó tagja, valamint ha a vá-
ros vezetői nem érzik fontosnak a saját mun-
kájukat, és megfelelő fogaskerékként nem te-
szik hozzá a saját feladataikba fektetett ener-
giájukat. Ha ilyenkor, az év végén, az adventi 
időszakban szakítunk magunknak egy kis időt 
arra is, hogy mérlegeljük, áttekintsük a mögöt-
tünk hagyott időszakot, hogy megvizsgáljuk, 
mit értünk el eddig és milyen feladatok állnak 
még előttünk, akkor mindezeket összegeznünk 
kell. Mert ha azt látjuk, hogy képesek vagyunk 

olyan beruházásokat létrehozni, amelyek meg-
alapozzák a jövőnket, s hozzájárulnak a közös-
ség előrehaladásához, a gyermekeink boldogu-
lásához, akkor kellő szerénységgel, de ki kell 
mondanunk, hogy tettünk egy vagy több fon-
tos lépést előre a teljesség felé: nemcsak az ün-
nep, de a hétköznapok megélésének teljessége 
felé is – mondta lapunknak Tuzson Bence.

Gondoljunk csak bele, hogy valóban nagy 
álomnak tűnt egy új iskola vagy egy tanuszo-
da felépítése Dunakeszin, amikor először be-
széltünk róla, most pedig már gyermekzsivaj-
tól hangos mindkettő – hívta fel a figyelmet a 
képviselő –, egy-egy álom tehát visszaigazoló-
dott ezekkel. 

„Abban a reményben kívánok áldott kará-
csonyt az olvasóknak, hogy mindenkinek lesz 
kivel megosztania kisebb-nagyobb gesztusok-
ban a szeretetét nemcsak az adventi időszak-
ban, de az utána következő  hétköznapokban 
is, amelyekben az ő álmaik is ugyanígy vissza-
igazolódnak és beteljesülnek” – fogalmazott a 
képviselő.

Mogyorósi Zsuzsanna
Fotó: Ligeti Edina

Adventi beszélgetés Tuzson Bencével, 
választókerületünk országgyűlési képviselőjével
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Az igazi eljövetel

5Dunakeszi Polgár

minden évben elérkezik A nAp, Amikor szinte megáll Az Addig megszokott mederben zAjló élet, és A csAládok A 
feldíszített fenyő előtt összekApAszkodvA megfeledkeznek minden bAjról és gondról. ekkor A szeretet – igen, 
csupA nAgybetűvel – veszi át mindenki lelkében A főszerepet, és pár pillAnAtrA eggyé válnAk élők és holtAk. ezek-
ben A percekben egyáltAlán nem számít Az, vAjon A föld lAkóinAk mit is jelent A kArácsony. egyeseknek A csAlád 
melegét, Az együtt ünneplés mámoros érzését, A keresztény világ számárA jézus születését jelenti, míg megint 
másoknAk Az emberek szeretetének megtApAsztAlását. ám eddig A pillAnAtig, Az eljövetel pillAnAtáig egy csodás 
út vezet el bennünket. Az Adventi várAkozás csodás útjA.

Pilinszky János szerint 
az adventi várakozás 
hasonlít a megemlé-
kezéshez, de valójában 

mindennél távolabb áll tőle. 
Valódi várakozás. Pontosab-
ban úgy, ahogy a szeretet min-
dennél valóságosabban vágya-
kozik az után, akit magához 
ölel és örök újszülöttként a kar-
jai között tart.

De mi is az advent? A 19. szá-
zadban egy német evangélikus 
lelkész készítette az első adven-
ti koszorút, és naponta mindig 
eggyel több gyertyát gyújtott 
rajta Jézus eljöveteléig. Ma már 

ennek az egyszerűsített változa-
ta terjedt el, hiszen a ma embere 
vasárnaponként egy-egy gyer-
tyával többet gyújt meg, mi-
közben a koszorúra nézve rá-
jön, mindez az otthonokba va-
rázsolja a várakozást, a meghitt-
séget, összeköt minket lélekben, 
összeköti otthonainkat Isten 
házával. Advent első vasárnap-
ja mindig a karácsony előtti ne-
gyedik vasárnap, amikor meg-
terítjük az Úr asztalát. 

Az adventi időszak nemcsak 
a kis Jézus megszületésére való 
várakozást jelenti, hanem lel-
ki elmélyülésre is késztet. Ép-

pen ezért a hagyományos ad-
venti koszorún található négy 
gyertyának is különleges jelen-
tése van. Ezek közül három lila 
és egy rózsaszín, melyek a hi-
tet, a reményt, a szeretetet és 
az örömöt jelképezik. Elsőnek 
az egyik lila gyertyát gyújtjuk 
meg, amivel kezdetét veszi a fel-
készülés időszaka, ami arra fi-
gyelmeztet, nyílj meg mások 
fele is bátran. A második lila 
gyertya fénye mellett minden-
ki végiggondolhatja, vajon mit 
és mennyit tesz mások megse-
gítéséért. A harmadik vasárnap, 
a fehér gyertya lángja utat mu-

tat számunkra, hogy nemcsak 
az anyagi javak tehetnek iga-
zán boldoggá, míg a negyedik 
az igazi szeretetet, valamint Ke-
resztelő Szent Jánost szimboli-
zálja, aki meghirdette Jézus el-
jövetelét, megnyitva felé az em-
berek szívét.

És ahogy elérkezünk a nap-
hoz, az igazi Eljövetelhez, és a 
feldíszített karácsonyfa előtt áll-
va, egymás kezét fogva hallgat-
juk a Csendes éj dallamát, ak-
kor érezzük át igazán a lelkün-
ket és otthonainkat betöltő sze-
retet hatalmát.

Molnár László

DUNAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA ÉS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
NEVÉBEN MEGHITT 

KARÁCSONYI ÜNNEPET, 
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ 

ESZTENDŐT KÍVÁN A VÁROS 
VALAMENNYI POLGÁRÁNAK 

ERDÉSZ ZOLTÁN 
ALPOLGÁRMESTER, 

DIÓSSI CSABA 
POLGÁRMESTER, 

ÉS DR. MOLNÁR GYÖRGY 
JEGYZő
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Tuzson Bence államtitkár, 
Vécsey László országgyűlési képviselő, 

Dióssi Csaba polgármester, Eich László tankerületi igazgató 

Új épületbe költözött hazánk 
legnagyobb tankerületének központja

országgyűlési képviselők, három járás polgármesterei, tAnkerületi igAzgAtók, köznevelési intézmények vezetői 
voltAk jelen A dunAkeszi tAnkerületi központ új, több szintes épületének AvAtó ünnepségén, dunAkeszin, melyben 
helyet kApott egy fontos köznevelési felAdAtot ellátó intézmény is, A dunAkeszi járási szAkértői bizottság. Az ün-
nepségen tuzson bence állAmtitkár mondott beszédet.

A Dunakeszi Bárdos La-
jos Általános Iskola 
ünnepi műsora után 
Tuzson Bence, a Mi-

niszterelnöki Kabinetiroda kor-
mányzati kommunikációért fele-
lős államtitkára, a térség ország-
gyűlési képviselője ünnepe beszé-
dében kiemelte, hogy az ötvenes 
években épült egykori nővérszál-
ló megújulva Magyarország leg-
nagyobb tanulólétszámú tanker-
ületét szolgálja a jövőben. A 26 
465 diák az öröm mellett nagyon 
nagy felelősséget tesz a vállunkra, 
hiszen számunkra ők a legfonto-
sabbak, akikért mindent meg kell 
tennünk – mondta.

A tankerület színvonalas irá-
nyításához nélkülözhetetlen a 
kulturált munkafeltételek biztosí-
tása, amely hozzájárul a minőségi 
oktatáshoz - folytatta.  

- Az utóbbi időben nagyon so-
kat tettünk ebben a tankerület-
ben annak érdekében, hogy tö-
retlen legyen a fejlődés. Szeptem-
berben avattuk fel a 24 tantermes 
Dunakeszi Szent István Általános 
Iskolát, amely jó példa arra, hogy 
21. századi körülmények között 
hogyan lehet tanítani, oktatni a 
diákokat. Emellett számos isko-

la újult meg, megnyílt a Dunake-
szi Tanuszoda, amely hozzájárul a 
gyerekek mozgásfejlődéséhez, az 
egészséges életmód elsajátításá-
hoz – hangoztatta az államtitkár.

Tuzson Bence elmondta, hogy 
egy több évtizede üresen álló 
épületnek sikerült újra funkciót 
találni és a köz szolgálatába állí-
tani. 

– Az infrastruktúra-fejlesztés 
mellett nagyon fontos a gyereke-
inket oktató pedagógusok felké-
szültsége, elhivatottsága, és az, 
hogy jól érezzék magukat a pá-
lyán, a megszerzett tudásukat át-
adják a jövő felnőtt generációinak 
– hangsúlyozta, aki éppen ezért 
fontosnak tartja a pedagógusok 
erkölcsi és anyagi megbecsülését. 
Példaként említette az ötven szá-
zalékos bérfejlesztési programot, 
amely – mint fogalmazott – ön-
magában kevés. – Nekünk, szü-
lőknek is vannak kötelezettsége-
ink a pedagógusuk megbecsülé-
se terén, hiszen akkor lehet jó ne-
velésről, jó oktatásról beszélni, 
ha kölcsönös a tisztelet – emelte 
ki Tuzson Bence államtitkár, aki 
azt kívánta, hogy az új központ és 
az ott dolgozók tevékenysége já-
ruljon hozzá a tankerület továb-

bi színvonalas és eredményes mű-
ködéséhez.

- Hazánk legnagyobb tankerü-
lete attól sikeres, hogy nagyon so-
kan szeretnék a sikerét, kolléga-
ként tiszteljük és becsüljük egy-
mást, elismerjük egymás mun-
káját – kezdte ünnepi köszöntőjét 
Eich László, a Dunakeszi Tanker-
ületi Központ igazgatója, aki hoz-
zátette: - Köszönöm az önkor-
mányzatok támogatását, az in-
tézmények igazgatóinak és pe-
dagógusainak a tevékenységét, 
amely garanciája a sikeres szak-
mai munkának. Példaértékű, 
azaz összefogás, ami itt Dunake-
szin és a Dunakeszi Tankerületi 

Központban – amelyben három 
járás iskolái működnek – megva-
lósult, melynek alapja és záloga, 
hogy minden egyes település-, és 
intézményvezetővel napi szakmai 
kapcsolatot ápolunk. 

Eich László köszönetet mon-
dott a járási kormányhivatalok-
nak, az önkormányzatoknak, a 
rendőrségnek, a gyermekjóléti 
szolgálatoknak, hogy - mint fo-
galmazott – „mindenki a maga 
területén nagy-nagy odafigyelés-
sel, elkötelezettséggel támogatja 
az iskolák szakmai munkáját. Na-
gyon jó érzés ilyen körülmények 
között dolgozni!”

Kiemelte, hogy a Dunakeszi 
Tankerület irodái mellett az új 
épületben sikerült elhelyezni az 
eddig igen szűkös körülmények 

között működő Dunakeszi Járási 
Szakértői Bizottságot is. 

– Végre olyan helyet tudunk 
biztosítani ennek a sokak által ke-
vésbé ismert, de rendkívül fontos 
köznevelési feladatot ellátó intéz-
ménynek, amely évről évre több 
száz gyerek és a szülő számá-
ra nyúlt diagnosztikus és fejlesz-
tő tevékenységet – mondta elége-
detten.

Eich László meleg szavak-
kal mondott köszönetet a pénz-
ügyi hátteret biztosító Klebersberg 
Központnak, az állami ingatlant 
átadó MNV Zrt.-nek, Dunake-
szi Város Önkormányzatának, és 
Dióssi Csaba polgármesternek, aki 

nemcsak az épület kiválasztásá-
ban és a felújítás megtervezésében, 
hanem a megnövekedett létszámú 
tankerület átmeneti elhelyezését is 
segítette. Az önkormányzatok és 
az állami szervek mellett név sze-
rint mondott köszönetet közvetlen 
kollégáinak is, akikkel közösen ol-
dották meg az 55 iskola működte-
tésével és az új épület létrehozásá-
val járó feladatokat. 

A teljesen akadálymentesített 
épület egyik legfontosabb üzene-
te a nyitottság és a szakmaiság – 
mondta Eich László, akinek ün-
nepi beszédét követően a nemzeti 
színű szalag átvágása után a ven-
dégek megtekintették az igénye-
sen kialakított épületet.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Az óvodások kedves műsorral 
készültek az avató ünnepségre

A felújított 
épület jelentős 
energetikai 
megtakarítást is 
eredményez

7Dunakeszi Polgár

Még szebb és korszerűbb lett 
a Gyöngyharmat Óvoda és a Garas utcai bölcsőde
ünnepélyesen is átAdták A gArAs utcAi bölcsőde és A gyöngyhArmAt tAgóvodA felújított épületét. 
A korszerűsítési munkálAtok keretében kicserélték Az épület együttes héjAzAtát, új cseréppel vál-
tották A régit, miként A nyílászárókAt is korszerű, energiAtAkArékosrA cserélték.

A felújítási munkálatok le-
zárásaként rövid ünnep-
séget tartottak a gyer-
mekintézmények udva-

rán, ahol Szabóné Ónodi Valéria, a 
Dunakeszi Óvodai és Humán Szol-
gáltató Központ és Könyvtár Intéz-
mény vezetője köszöntötte a vendé-
geket, köztük Tuzson Bence államtit-
kárt, a város országgyűlési képvise-
lőjét, és Dióssi Csaba polgármestert.

-   Dunakeszi Város Önkormány-
zatának kiemelt célja, hogy intézmé-
nyeiben minél magasabb színvonalú, 
nívós szolgáltatást nyújtson – mond-
ta a város polgármestere, aki emlí-
tést tett arról is, hogy már az önkor-
mányzati ciklus elején útjára indítot-
ták az intézmények felújítási prog-
ramját.

A városvezető elismeréssel be-
szélt arról is, hogy az utóbbi években 
számtalan állami pályázat került ki-
írásra, melyeken sikeresen szerepel-
tek.

- Igen jó arányban nyerünk eze-
ken a pályázatokon, melyekhez je-
lentős támogatást kapunk Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő úr-
tól, akinek ezúton is köszönöm se-
gítő közreműködését – hangzottak 
Dióssi Csaba szavai, aki ezt követő-
en ismertette, hogy felújították a te-
tőt, a bölcsődében új csoport szo-
bák kerültek kialakításra, megújult 

néhány vizesblokk is, megszépült az 
épület külső arculata is, kicserélték 
a nyílászárókat, ami jelentős meg-
takarítást eredményez. A gyerme-
kek sportolását, fejlődését szolgálja a 
közeli hetekben átadott ovisport pá-
lya is – emelte ki Dióssi Csaba, aki 
köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik részt vettek a felújításban. Kü-
lön köszönetet mondott az óvoda pe-
dagógusainak, akik a felújítási mun-
kák idején is türelemmel és szeretet-
tel látták el feladatukat.

-  Azt gondolom, abban mindany-
nyian egyetértünk, hogy legfonto-
sabbak a gyerekek, akik érdekében, 
ha kisebb vagy nagyobb dolgokat te-
szünk, azok egyaránt őket szolgál-
ják – kezdte avató beszédét Tuzson 
Bence, majd így folytatta: - Egyetlen 
dolgot kell nekünk szem előtt tarta-

nunk, mégpedig azt, amikor a gye-
rekek belépnek egy ilyen intézmény-
be, akkor ott jól érezzék magukat – 
mondta négy gyermekes családapa-
ként (is).

– Ezt az érzést - a kellemes, kul-
turált környezet mellett – elősegí-
ti a pedagógusok szeretete, odafi-
gyelése, amiért köszönet illeti őket. 
Emellett természetesen nagyon fon-
tos az a kellemes környezet, mely-
ben mindennapjaikat élik a gyere-
ket, melyhez az Önkormányzat biz-
tosítja a feltételeket. Ezért elismerés 

jár polgármester úréknak is – han-
goztatta Tuzson Bence államtitkár, 
aki szerint nagy fejlődés tapasztalha-
tó Dunakeszin. A város országgyű-
lési képviselője példaként említette 
a tanévnyitóra átadott 24 tantermes 
Szent István Iskolát, és a szeptember 
közepén megnyílt Gérecz Attila Tan-
uszodát.

– Jó érzéssel jelenthetjük ki, hogy 
az utóbbi időben a város nagyon so-
kat tett az oktatás feltételeinek javí-
tásáért, a gyerekekért – mondta Tu-
zson Bence, aki befejezésül gratulált 
a felújítási munkálatokban résztve-
vőknek.

A nemzeti színű szalag átvágásával 
zárult avató ünnepséget az óvodások 
kedves műsora színesítette.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az idei évre tervezett és a nyár köze-
pén megkezdett beruházások nagy 
része befejeződött, vagy a befejezé-
séhez közeledik.

• Közvetlenül ugyan nem Önkor-
mányzati beruházás volt, de mégis 
nagy változást hozott a nyár folya-
mán elkezdődött és november 17-
én átadásra került Állomás sétány és 
Béke utca sarkán lévő épület felújí-
tása. Az évtizedek óta lakatlan épü-
lettömbbe a Dunakeszi Tankerüle-
ti Központ Igazgatósága költözött. 
Ezen beruházással egy újabb épü-
let újult meg és teszi szebbé lakókör-
nyezetünket.

• A Helytörténeti Gyűjtemény épü-
letében elkészült a korszerű nyílás-
zárók beépítése.

• Az őszi időszakban elkezdődtek 
az időszaki munkálatok is. Elindultak 
az útjavítások, valamint a közterüle-
tek faültetési programjai. Akik az év 
közben jelezték számomra faültetési 
szándékukat, azok igényeit a napok-
ban végrehajtották az Önkormány-
zat által megbízott, az ültetést koor-
dináló szakembereknek. A faültetés-

sel kapcsolatban az Önök feladata 
csupán annyi lesz, hogy az igénye-
ikkel együtt vállalják az ültetett fák 
gondozását, melyre ezúton is kérem 
Önöket. Az úthibákkal kapcsolatban 
pedig arra kérem kedves lakótársa-
kat, hogy jelezzék számomra a lenti 
elérhetőségemen.

Elkezdődött az adventi vásár, és 
egészen február elejéig lehetőség 
lesz korcsolyázni. Remélem, hogy 
sokakkal fogok találkozni az adven-
ti időszakban. A téren lakók kérésé-
re kértem az Önkormányzat illetéke-
seit, hogy az üzemeltetés hangerejét 
minimalizálják.

E sorok írásakor már végéhez köze-
ledik a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítá-
sa, mire kézbe veszik az újságot, ak-
kor már csak az utómunkálatok zajla-
nak. A felújítás során a teljes útpálya 
burkolat felújítására, cseréjére ke-
rült sor. Nem győzöm hangsúlyozni, 
hogy ezt a régi kérésünket, melyet 
városunk polgármestere is többször 

sürgetett, ha nem is igazán a legide-
álisabb időszakban teljesítette a Ma-
gyar Közút Zrt., de végre megtör-
tént, a így végre nem azzal fog telni a 
tél, hogy az útpályán újabb és újabb 
kátyúk keletkeznek.

A Nagyállomásra közlekedőknek 
jó hír, hogy a Vasút utca felől is teljes 
lett a viacoloros járda, ugyanis nov-
emberben elkészült a hiányzó sza-
kasz a Hajnal soron.

Adománygyűjtő akció Dunakeszin
Az idei évben is megrendezésre ke-

rült az adventi adománygyűjtés Du-
nakeszin. A felajánlott adományokat 
december 15-ig a téren elhelyezett, 
valamint a DÓHSZK Bajcsy-Zsilinsz-
ky úti telephelyén ügyfélfogadási 
időben van lehetőség leadni. Dec-
ember 17-ig pedig a főtéri karácso-
nyi vásár adománygyűjtő faházában 
várjuk a csomagokat.

Az adományok szétosztásában a 
DÓHSZK család-és gyermekjóléti 
központ munkatársai lesznek a se-

gítségünkre. Várjuk szeretettel az 
új, vagy megkímélt, jó állapotban 
lévő ruhákat, játékokat, illetve min-
den olyan dolgot, amire Önnek már 
nincs szüksége, de más még hasznát 
veheti.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog, sikerekben gazdag új esz-
tendőt kívánok minden kedves du-
nakeszi polgárnak!

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhető-
ségeken:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25. Üdvözlettel:

 Szabó József 
3. számú választókörzet  

képviselője

Kedves Lakótársaim!

Közeleg az esztendő vége, elérke-
zett a számvetés ideje, a 2017-es év 
eredményeinek át- tekintése.

Az elmúlt télen a rendkívüli hi-
deg és a sok hó okozta a legtöbb 
gondot a gyalogos és az autós köz-
lekedésben. Az enyhülés feláztat-
ta a talajt. A Toldi-dombliget lakó-
parkban a Huszka Jenő utcában, 
oktogonként emlegetett területen 
nagy volt a sár. Mivel a magasab-
ban fekvő területeken lévő árkok 
egy részét az ott lakók betemet-
ték, onnan a víz a mélyebben fekvő 
területre ömlött. Több ingatlanon 
nincs szikkasztó, amely a keletkező 
csapadékvizet elnyelné, így az eső-
víz a közterületre ömlik.  Mint azt 
jeleztem, az Önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be a Toldi-dombliget 
lakópark csapadékvíz-elvezetésé-
re, mely erre a területre is kiterjed.

A közlekedésbiztonság fő prob-
lémája a gyorshajtás, a lakó-pihe-
nő övezetekre előírt kötelező 20 
km/h sebességet az autósok egy 
része nem tartja be. Emiatt a Toldi-
dombliget lakóparkban élők fek-
vőrendőrök telepítését kérték, me-
lyek költségébe 50%-os arányban 
beszálltak. Az új típusú forgalom-

lassítókat megegyezés alapján a 
Bárdos Lajos utca 10. szám előtt te-
lepítette  a Közüzemi Kft.. 

Két helyen építenek ki gyalogát-
kelőt: a Toldi utcai játszótérnél és a 
Széchenyi utca 68. előtt, és az új or-
vosi rendelőnél, amint megkapják 
az engedélyt.

A buszmegállók  járdaszigetét 
viakolorral burkolták, és elkészül-
tek a várakozófülkék is. 

A Kossuth utca páratlan oldalán 
megépült a viakolor járda, mely a 
Toldi utca páros oldalán folytató-
dik.  

A Toldi utcai játszótéren viakolor 
borítású multifunkciós sportpályát 
épített az Önkormányzat.

A Széchenyi utca 68. szám alatti 
egészségügyi intézmény átalakítá-
sa befejeződött. Az intézményhez 
25 parkolót is építettek. 

A faültetés ebben a hónapban 
befejeződik. Mintegy száz fát ültet-
nek el a kertészek, amely nagyjából 
megegyezik a tavaly elültetett éve-
lők számával. 

Köszönöm figyelmes lakótársa-

imnak a jelzéseket a bosszantó hi-
bákról. Mindig továbbítom a pana-
szokat, melyek így eljutnak a meg-
felelő helyre. A megoldásra néha 
sokat kell várni. Kérem a lakosság 
türelmét ezekben az ügyekben. 
Köszönöm az építő javaslatokat is, 
ezek nagyon hasznosak.

A közvilágítás helyzete az utób-
bi hónapokban javult ugyan, de 
nem az elvárt mértékben, ezért to-
vábbra is a szerződés felmondásán 
és egy új szolgáltató kiválasztásán 
dolgoznak a hivatal munkatársai.

Nemcsak a környezetünk szépül, 
hanem a közösségünk is fejlődik. 
Utalok itt a Körforgalmi koncertre, 
mely az elmúlt 6 évben városszer-
te hírnévre tett szert. A közös mun-
ka, a közös él-mény igazi közösség-
formáló erő.

Örömmel értesültem, hogy a Tol-
di-dombliget Lakópark Egyesület is 
megújul ebben az évben. Nagysze-
rű közösség volt kezdettől fogva. 
Sok erőt és kitartást kívánok a kö-
zösségnek.

A városi köztisztasági napon sok 

lakótársunk vett részt. Ez is a közös-
ség fejlődését bizonyítja.

Végül még egy jó hír a válasz-
tókerületi lakosoknak. A Tóváros-
ban, a Kolozsvár utca 31. szám alatt 
több, mint egy éve új hentesbolt, a 
Panna hús működik. Mindenkinek 
ajánlom, akinek fontos, hogy ha-
zai, szabadtartásban, természetes 
tápanyagon nevelt szárnyasokból, 
sertés- és marhahúsokból készült 
ételeket tegyen családja asztalára. 
Kapható hagyományosan készült 
füstölt áru is. A kínálat folyamato-
san bővül, figyelembe veszik a vá-
sárlók javaslatait és igényeit is.

Minden kedves lakótársamnak 
békés, szeretetteljes karácsonyt és 
boldog új évet kívánok.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Decemberi képviselői tájékozta-
tómat egy régóta húzódó lakó-
környezeti kérdés megoldásával 
kezdem. A Felső Tabánban élő-
ket hosszú évek óta foglalkoztatja 
a Nagykert köz 2. számú ingatlan 
előtti útszakasz állapota, melynek 
megoldását folyamatosan sürget-
ték. Többen fordultak hozzám se-
gítségért, akik szóban és írásban 
is nehezményezték az útburkolat-
ban keletkezett repedést, mely-
nek megszüntetésére aktív közbe-
járásomra megoldást talált a pol-
gármesteri hivatal. Felkérésemre 
Csopják Anita, a hivatal műszaki 
osztályának vezetője a helyszínt 
több alkalommal is tanulmányoz-
ta az ésszerű technológia kiválasz-
tása érdekében, melynek eredmé-
nyeként napokon belül befeje-
ződnek a munkálatok. Az út bur-
kolata visszabontásra került és az 
előírt rétegrendben és minőség-
ben végzik a helyreállítást a szak-
emberek. A kivitelezési munkála-
tok befejezése kedvező időjárási 
körülmények mellett a napokban 
várható. A tények kedvéért azon-
ban el kell mondanom, a problé-
ma megoldását az is hátráltatta, 
hogy a DMRV Zrt. az érintett terü-
leten korábban kivitelezési mun-
kát tervezett, ám ez irányú tervé-

től végül is elállt.  
Ugyancsak  a Felső Tabánban 

élők észrevételeinek orvoslása ér-
dekében kezdeményeztem a te-
rület közlekedési rendjének fe-
lülvizsgálatát a polgármesteri hi-
vatalban és a Rendőrkapitánysá-
gon. Az ügy komplexitását jelzi, 
hogy a Dunakeszin áthaladó 2. 
számú főút zsúfoltsága hatással 
van az egyébként csendes, szűk 
utcákkal tarkított területre, me-
lyet – különösen - a reggeli csúcs-
időben „menekülő útként” hasz-
nálnak az autósok. Csopják Ani-
ta osztályvezető asszony arról tá-
jékoztatott, hogy konzultáltak 
a térségben ingatlanfejlesztést 
végző cég jövőbeni elképzelése-
iről, melynek megvalósítása vár-
hatóan a forgalom további növe-
kedését vonja maga után, ezért 
a Rendőrkapitányság képviselői-
vel közös helyszíni bejárást tartot-
tak. A Felső Tabán utca geomet-
riai méreteit valamint a többszöri 
helyszíni bejárás során tapasztal-
takat figyelembe véve, a közle-
kedésbiztonság javítása és a for-
galom hatékony, rendezett elve-
zetése érdekében a tervek között 
szerepeltetik a Felső Tabán utca 
forgalmi rendjének megváltozta-
tását. A jelenlegi kétirányú forgal-

mi rend helyett Budapest-Vác irá-
nyába történő egyirányúsítás mó-
dosítását tervezik, amely remé-
nyek szerint nyugalmat hoz majd 
az ott élők számára. 

Személyes találkozásaink al-
kalmával már többen is jelezték, 
hogy a Dunagarden Társasház, a 
Kolonics György u. 2. számú épü-
let előtti járdát elfoglalják a parko-
ló személygépkocsikkal. Az ott élő 
közösség panaszát és észrevétele-
it írásban is eljuttatta hozzám Ne-
mes Krisztina közös képviselő, aki 
levelében feltárja a kaotikus hely-
zetet, amely nagyon sok gondot 
okoz a társasházban élőknek, ám 
ezt figyelmen kívül hagyják a sza-
bálytalanul parkoló autósok. 

Nemes Krisztina és a társas-
ház lakói azzal a kéréssel fordul-
tak hozzám és az önkormányzat-
hoz, hogy támogassuk a megállni 
tilos tábla és a parkolást meggáto-
ló oszlopok kihelyezését. A költsé-
geket vállalná a Dunagarden Tár-
sasház, de természetesen öröm-
mel fogadnák az önkormányzat 
támogatását is. A kérést továbbí-
tottam a műszaki osztálynak, ahol 
megvizsgálják a műszaki kivitele-
zés lehetőségeit, hogy elősegít-
sék az ott élők biztonságos gyalo-
gos közlekedését, nyugalmát. 

Örömmel írom le, hogy ősszel 
több, mint tíz fát ültettünk a kör-
zetünkben, és pótoltuk az egyik 
elpusztult születésfát is, melynek 
köszönhetően tavasszal még több 
fa és zöldnövényzet járul hozzá 
majd mindannyiunk jó közérzeté-
hez. 

 
A Dunakeszi Polgár hasábjain ke-

resztül is szeretném megköszönni 
az egész évben megtapasztalt se-
gítő együttműködésüket, a közös-
ség érdekében tett konstruktív ja-
vaslataikat, melyek megvalósításá-
val mindannyiunk lakókörnyezetét, 
életünket igyekeztünk szebbé, tar-
talmasabbá formálni. 

Mindannyiuknak nagyon kelle-
mes karácsonyi ünnepeket, boldog 
új esztendőt kívánok!

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

Javaslat a Felső Tabán utca egyirányúsítására  

Az év végéhez közeledve, visszate-
kintve az elmúlt hónapokra megál-
lapítható, hogy a 40 éve városi rang-
ra emelkedett Dunakeszi ismét ered-
ményes évet zárhat, hiszen tovább 
folytatódott a város fejlesztése, ezút-
tal a lakosság által több éve, sőt év-
tizede várt beruházások valósultak 
meg.

Több évtizede várták a városban 
élők, hogy végre Dunakeszin is épül-
jön városi uszoda. Szeptemberben 
városrészünkben nyitotta meg kapu-
it a Gérecz Attila Tanuszoda, amely 
november közepétől már a tanítási 
időn kívül (6.00-tól 7.30-ig és 16.00-
tól 20.00-ig) mindenki által látogat-
ható. 

Szintén régóta várták a város lakói, 
hogy a nyári melegben a Dunát is 
szabadon használhassák fürdőzésre. 

A városvezetés kitartó munkájának 
eredményeként az idei nyáron már 
használhatták az érdeklődők a Kato-
nadomb szomszédságában kialakí-
tott dunai szabad strandot. 

A tanév kezdetén adták át a város 
új, 24 tantermes általános iskoláját 
és idén is folytatódott a városi közin-
tézmények felújítása, korszerűsítése, 
amelynek eredményeként megújult 
a műemléki védettségű művelődé-
si ház és a polgármesteri hivatal kor-
szerű ügyfélszolgálattal bővült. 

Az Önkormányzat jövő évi tervei 
között szerepel többek között a Hu-

nyadi János utca átfogó felújítása, va-
lamint – sikeres pályázat esetén - a Pi-
ros Óvoda épületének felújítása is.

A jövő évben folytatódik a városban 
a járdák felújítása, új járdák építése, 
ezért bízom benne, hogy 2018-ban 
sor kerülhet a választókörzethez tar-
tozó utak járdáinak rendbetételére is.

Ezúton kívánok Önöknek áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag, boldog új évet!

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom a következő elérhe-
tőségeken:

E-mail: 
drkovats.kepviselo@gmail.com
Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt 
választókerületi 

Lakosok!
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Forgalomrend változás kérelme 

(Hunyadi-Tábor u. kereszteződése)

2012-ben a Hunyadi és Tábor-Má-
tyás király utca kereszteződésének 
forgalomrend változása a kerékpár-
út kialakítása miatt történt. Az el-
múlt 5 évben a forgalomrend válto-
zás nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. Az eltelt esztendőkben 
kizárólag a szerencsének mondha-
tó, hogy nem volt komolyabb kime-
netelű karambol. 

Több esetben voltam szemta-
núja vitáknak, mivel a mai napig 
nincsenek tisztában a kereszte-
ződés KRESZ-ben előírt szabálya-
ival. A példa kedvéért, ha a Hu-
nyadiról a pékség felől jön a gép-
jármű és egyenesen megy tovább, 
akkor a KRESZ előírja, hogy jobbra 
indexeljen, mivel le fog térni a fő-
útvonalról – főútvonal a Hunyadi-
ról balra a Mátyás király felé –, így 
nem egy esetben a jobbról a Tábo-
ron várakozó gépjárművezető ki-
hajtott a Hunyadi utcára. A Tábor 
utcán közlekedő az alárendelt, aki 
nem volt tisztában a keresztező-
dés szabályaival. Az is megesett, 
hogy a Hunyadin haladó jármű 
egyenesen akart menni, amikor vá-
ratlanul balról – alárendelt főútvo-
nal – nagy sebességgel elszágul-
dott egy autó. Ez is igazolja, hogy 
a gépjárművezetők nagy többsé-

ge nem ismeri a KRESZ szabályait. 
Nap mint nap többször áthajtok 
ezen a veszélyes kereszteződésen 
és évről-évre azt tapasztalom, egy-
re kevesebb a kerékpáros ezen az 
útszakaszon. Miért? Mert ők is ve-
szélyesnek tartják a kereszteződést. 
Bármelyik pillanatban velük is tör-
ténhet közúti baleset, egy szeren-
csétlenség.         

A balesetveszély elkerülésére 
megoldásként a jövő évi Hunyadi 
utca rekonstrukció végeztével, fő-
útvonalnak teljes hosszában a Hu-
nyadi utcát, míg annak alárendeltje-
iként a Tábor és a Mátyás király ut-
cát javasoltam.  

Megjegyzem, tiszteletben tartom 
a kerékpárosokat, a KRESZ közle-
kedési szabályait, ezért elsődleges 
célnak tartom, hogy életeket ment-
sünk, és minél biztonságosabbá te-
gyük városunkban a közlekedést.

- A Brassói utca 7. előtti árok fedele 
levált, az ott lakó hölgy kérte segít-
ségemet. Egy héttel később az árok 
szélének bezsaluzását, majd beto-
nozását is elvégezte a vállalkozó

- Királyhágó utca 31. előtti sze-
gélykövek helyreállítása

- A jelzett címeken kért kátyúzás 
folyamatban van, pl. a Báthory, Rá-
kóczi, Tábor utcák stb.

- A már előzőleg benyújtott gya-
koribb rendőri intézkedés, ellen-
őrzés kérelmére – Zápolya utca 
– Serfőzőné Kozma Ilona alezre-
des asszony írásban tájékoztatott.  
A Dunakeszi Rendőrkapitányság 
közterületi állománya meghatáro-
zásra került, hogy napi szolgálat-
ellátásuk során visszatérően ellen-
őrizzék fenti útszakaszt. Bíznak ben-
ne, hogy  a közterületi jelenlét segí-
tett (a Zápolya utcából sem anyagi 
kár, sem személyi sérüléses baleset-
ről nem érkezett bejelentés) 

- A díszfák 26 kérelmező megkere-
sésének eredményeként 25 lakó alá-
írásával fogadta el, ápolni, rendsze-
resen locsolni fogja a kért fákat. A 
nyomtatványok leadása megtörtént

- A körzet ellenőrzése végeztével 
jeleztem, a Klapka utca 26. előtti te-

lefonos központi elosztó háza eltört 
- A Barázda utca forgalomrend vál-
tozás ismételt kérelme elutasításra 
került. A rendőrhatósággal tartott 
közös helyszíni bejárás során meg-
állapítást nyert, hogy az utca geo-
metriai jellemzői alapján alkalmas a 
két irányú járműforgalom elvezeté-
sére. Figyelembe véve, hogy a gya-
logosok számára az utca mind a két 
oldalán rendelkezik járdával, a jelen-
legi forgalmi rend megváltoztatását 
az osztály nem tartja indokoltnak

- A Báthory utca 15. előtti szegély-
csere elkészült, míg a Varsói utca 19. 
előtt folyamatban van. A Vasvári Pál  
utca 15. sarok balesetveszély meg-
szüntetése, az aszfaltozás kizárólag 
az időjárástól függ  

Az év végéhez közeledve Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket és Sikerek-
ben Gazdag Új Esztendőt kívánok, 
„A Mi Városunk” minden kedves la-
kójának!  

Tisztelettel:
Hircz Tamás

6-os sz. körzet 
képviselője  

Sokan a mai napig nem tudják, 
hogy kinek van elsőbbsége. Állnak 

s várnak a másikra, és ez még a 
szerencsésebb helyzet

Szerencsére az időjárás engedte 
a helyreállítási munkálatok 

elvégzését
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A körzetünkben befejeződött a 
közvilágítás bővítés első üteme. 
A korábbi beszámolómban írtam 
róla, hogy a Szent István iskolával 
szemben lévő átjáró, ami a Repü-
lőtéri utat és a Dr. Babicz Béla utcát 
köti össze kétkarú lámpával meg-
világításra került, ugyanilyen esz-
köz került az Illyés Gyula utcai át-
járóhoz is. A múlt hónap végén a 
Czédli utca 3 elé és a Czédli-Gérecz 
sarokra került egy-egy új villany-
oszlop. A Brusznyai utcai bejárat is 
kiemelt megvilágítást kapott, ami 
nemcsak az itt tapasztalható nagy 
gépjármű forgalom, hanem a bicik-
li út és a gyalogosok biztonsága mi-
att is kiemelten fontos. Nem csak 
Alagligeten, hanem a Határ út vé-
gén, a Toldi utcánál is elhelyezés-
re került két új oszlop, így ez a te-
rület is megfelelő világítást kapott. 
Új igényeket is eljuttattak hozzám 
(Babicz utcai további bővítés, ill. a 
Fenyves utca kiserdő jobb megvi-

lágítása), erről tájékoztattam a mű-
szaki osztályt. A megalapozottnak 
és megvalósíthatónak ítélt igények 
teljesítése 2018 közepéig reális. 

A Szent István iskola előtti gyalo-
gos átkelőhely láthatóvá tételének 
javítását kezdeményeztem, erre a 
vörös színnel történő kiemelést ja-
vasoltam. A Városháza tájékozta-
tása szerint figyelemfelkeltés jelö-
lésére több lehetőség áll a rendel-
kezésre, az általam javasolt megol-
dáson kívül a jelzőfény és prizmák 
alkalmazása, ill. további táblák kihe-
lyezése. A kiválasztás még nem tör-
tént meg, erre a folyamatra a ma-
gam részéről kiemelten oda fogok 
figyelni. 

Befejeződött a városi szinten 
szervezett fásítás a kerületünkben 
is. Összesen mintegy 40 fát igényel-
tek a lakók, ezek elültetésre kerül-
tek.

A felújítás alatti M2 felüljárón a 
lámpaváltás ütemének áthangolá-

sát kezdeményezték Alagligetről. 
A Városháza egyeztetni fog a pro-
jekt irányítójával, és megpróbálják 
az igények szerinti beállítást elérni. 
Rendszeresen kapok kérdéseket az 
M2 felüljáró felújításának ütemezé-
se témájában is, amiket rendszere-
sen továbbítok a városházára. Pol-
gármester úr levélben kért választ a 
kivitelezőtől.

A korábban jelezett lakóparki víz-
nyomás problémákkal kapcsolat-
ban a szolgáltatótól azt az ígére-
tet kaptuk, hogy első körben a Fe-
nyő lakóparkban kezdik el a helyszí-
ni felméréseket. 

Két témában tervezek személyes 
megbeszélést a kerületünk lakóival, 
a Polgármesteri Hivatal bevonásá-
val. Az egyik személyes megbeszé-
lés a Határ úton várható, az itteni 
forgalomcsillapítás lehetőségei, és 
a meglévő úthibák tartós megol-
dása tárgyában.  Meggyőződésem, 
hogy a Kossuth utcai M2 felhajtó 

nagyon sokat fog segíteni a Határ 
út tehermentesítésében, ugyanis 
a Kossuth utca mentén fekvő lakó-
parkokból már ezt a felhajtót fogják 
használni a Budapesten dolgozók. 
A lakosság – átmeneti időszakra 
vonatkozó - megoldási javaslatait 
azonban alaposan meg szeretném 
vizsgálni a műszaki és jogász kollé-
gák bevonásával, figyelembe véve 
a környező utcák igényeit is. A má-
sik személyes egyeztetést a pol-
gármester úr irodájában tervezzük, 
ezen a Gardénia köz lakói fognak 
részt venni, a téma pedig a terve-
zett gyalogos átkelőhely megvaló-
sítása. 

A kerületünk és a város minden 
lakójának áldott, békés karácsonyt 
kívánok. A jövő évre boldogságot, 
sikereket, egészséget. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú  választókörzet 
képviselője

közvilágítást javító fejlesztések 



12 Dunakeszi Polgár12 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Elkezdődött 
a Rákóczi út felújítása

Az utóbbi években talán a leggya-
koribb kérés az volt felém, hogy a 
Rákóczi utat újítsuk fel. Az előző cik-
lusban a fő célkitűzésünk az volt, 
hogy a földutak kapjanak szilárd 
burkolatot, aminek eleget is tet-
tünk, szám szerint 64 utcában vé-
geztük el ezt a munkát. Ebben a cik-
lusban pedig a már leaszfaltozott, 
de rossz állapotban lévő utakat kí-
vánjuk felújítani. Ígéretünknek ele-
get téve, sokak örömére elkezdő-
dött a Rákóczi úti beruházás, ami 
az útfelújításon túl forgalomtechni-

kai megoldásokat, csapadékvíz el-
vezetést és járdafelújítást is takar. A 
feltáró munkák során azonban saj-
nos kiderült, hogy az út alatt húzó-
dó vízvezeték elavult és annak re-
konstrukciója a DMRV Zrt. felada-
ta. Természetesen azonnal jeleztük 
a problémát feléjük, de a munkála-
taik elhúzódtak, így sajnálatos mó-
don a tél beköszöntére és a hide-
gebb időre való tekintettel az Ön-
kormányzat csak márciusban tudja 
folytatni az aszfaltozási munkálato-
kat az érintett útszakaszon.  A járda-
építést azonban szerencsére nem 
érintette a felmerülő probléma.

Új facsemeték városszerte
Városunk mindig is nagy hang-

súlyt fektetett a zöld területek nö-
velésére, Önkormányzatunkkal 
együtt szívügyünknek tekintjük az 
új facsemeték ültetését. Az Önök 
kérései alapján összesen körülbelül 
450 új facsemete került elültetésre 
szebbé és komfortosabbá téve ez-
zel tereinket, városunkat. 

Köszönöm szépen az egész éves 
bizalmat és a sok megkeresést! 
Őszintén remélem, hogy az elkö-
vetkező időszakban is számos fej-
lesztésről, programról és újdonság-
ról számolhatok be Önöknek! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog, sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánok minden kedves 
dunakeszi polgárnak!

Üdvözlettel:
Erdész Zoltán

alpolgármester, 
10. számú választókörzet 

képviselője

Városszerte, így Dunakeszi ezen körzetében is ko-
moly meghibásodásokat, károkat, s abból követ-
kezően áram- és internet-szolgáltatásbéli kima-
radásokat okozott a még október utolsó vasár-
napján tapasztalt extrém vihar. Alsó több pont-
ján – Viola utca, Jácint utca, Gizella utca reptér 
felé eső szakaszának egy része – sem tudta huza-
mosabb ideig megjavítani a hálózatot az ELMŰ, 
ez végre aztán napok múlva sikerült, azóta a köz-
világítás zavartalanul üzemel. Alagon hasonló 
volt a helyzet sokáig a Kincsem utcában, a Hold 
utcában és környezetében, de végül ott is helyre-
állították a szolgáltatást. Ebben a bő két hétben 
szinte napi szinten jelentettem a körzetben ta-
pasztalt közvilágítás-szolgáltatási hibákat hol az 
EL-MŰ Szolgáltató Kft., hol közvetlenül az ELMŰ 
felé, a tapasztalat sokszor változatlanul az volt – 
elmondásuk szerint –, hogy a huzamosabb idő 
óta fennálló hibákat alig-alig jelentették be a la-
kosság részéről. Ide kapcsolódó probléma a Kin-
csem utca 26. és 28. szám közötti helyzet: az itt 
található lámpaoszlopon nyár óta nem műkö-
dik a közvilágítás, ezt több lakos többször jelezte 
az önkormányzat, jómagam a szolgáltató felé is, 
ahonnan nemrég a következő tájékoztatást kap-

tam: a korábbiakban a szerelők többször is voltak 
ezen a címen és nem tapasztalták, így nem is ta-
lálták meg a hibát. A szolgáltató ígérete szerint 
felveszi az ott lakókkal a kapcsolatot, és a követ-
kező karbantartás folyamán javítják a meghibá-
sodást, amint sikerül azt azonosítani és természe-
tesen amennyiben javítható a hiba. Tény: a Kin-
csem utcában nagyon sok szakaszhiba volt az el-
múlt időszakban, az is elképzelhető, hogy ezek 
a hibák összefüggésben vannak, vagy ezek a hi-
bák voltak a közvilágítás hiányának okai, és nem 
egyedi hiba állt/áll fent.

Több lakótársam kérését tolmácsolva elkészül 
a Fóti út és a Nándori utca kereszteződése előtt, 
a Kinizsi-pálya sarkánál lévő buszmegálló is. Ide 
korábban azért nem tudtak fedett várót telepíte-
ni, mert a buszmegállót gyakorlatilag átszeli a ke-
rékpárút, és így egyedi megoldást alkalmazva, jó-
val több költséggel és munkával lehetett csak ki-
alakítani – a közlekedés biztonságát szem előtt 
tartva – az új buszmegállót.

A Dunakeszire vezető Pálya út elején, a gyógy-
szerkutató intézet Budapest felőli végén vesz-
tegelt egy magára hagyott személygépkocsi, 
amelynek gyors állagromlását az időnként zord 
időjáráson kívül arra hajlamos embertársaink is 
elősegítették... Bejelentésemre az önkormányzat 
közterület-felügyelete felszólította a jármű tulaj-
donosát az autó elszállítására, majd miután a jog-
szabályban rögzített határidőre a tulajdonos en-
nek nem tett eleget, az önkormányzat elvitette 
az egyre csúfabb látványt nyújtó roncsot. Az in-
tézkedés költségeit az önkormányzat a tulajdo-
nosra terheli.

Továbbra is üzemel az ingyenes Auchan-busz. 
Az önkormányzat támogatásának köszönhető-
en – a közbenjárásomra pályázati támogatásból 
vásárolt, a káposztásmegyeri vasúti aluljáró alatt 
„átférő”, és így a lehető legrövidebb úton céljá-
hoz érő kisbusz segítségével – immár 2014 ősze 
óta szolgálja elsősorban az idősebb, autóval nem 
rendelkező alsói lakosokat az ingyenes Auchan-
járat. 2018-ban is a kialakult gyakorlat szerint az 
ünnep- és munkaszüneti napok kivételével min-
den csütörtökön 13.00 órakor indul majd a busz 
a Muskátli utcai régi közért épülete elöl. A járatot 
üzemeltető Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a 
menetrend-változtatás jogát fenntartja.

Alsón Szabolcs Csilla pedagógus szervezésé-
ben került sor a Halloween-partira és Mikulás-ün-
nepségre is a klubházban. A számos alsói szülő 
hathatós segítségével megrendezett vidám, jó 
hangulatú gyerekprogramokhoz némi kétkezi 
munkával, valamit a Smile Palacsinta jóvoltából 
finomságokkal magam is próbáltam hozzájárul-
ni valamelyest a rendezvényekhez.

December elején megkezdtük a 65 évesnél 
idősebb lakótársaink számára az ilyenkor szoká-
sos karácsonyi csomagok kiosztását; az önkor-
mányzat ezzel kedveskedik a közelgő ünnepek 
alkalmából az érintetteknek.

Kívánok városunk polgárainak, köztük a 7. szá-
mú körzetben élő lakótársaimnak áldott, meghitt 
karácsonyi ünnepeket és szeretetben, egészség-
ben, eredményekben bővelkedő, békés új esz-
tendőt!

Benkő Tamás, 
a 7. számú körzet  képviselője

tisztelt dunakesziek!

Alagról és Alsóról jelentjük
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 Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Az ün-
nepek és az új esztendő előtt ez 
már az utolsó alkalmam, hogy a kör-
zet ügyes-bajos dolgairól kéne ír-
jak, ezért bocsátsák meg nekem, de 
most nem ezekkel foglalkozom, ezt 
majd januártól ismét megteszem!

Öröm és jó érzés, hogy nagyon so-
kan megkerestek azzal, hogy bár a 
városi advent a Főtéren van, szeret-
nék, ha a Casalgrande téren is állna 
ismét egy feldíszített fa ezen idő-
szakban! Magam is így gondoltam, 
s szerencsére sok segítőre akadtam 
ez ügyben, így egyeztettem is a mű-
szaki kollégákkal, kérve ebben a se-
gítő közreműködésüket! A díszkivi-
lágítás és egy karácsonyfa, ide vará-
zsolhatja számunkra az ünnep sze-
retetteli hangulatát! Remélem így 
lesz! Köszönet érte mindenkinek, aki 
lehetővé tette! A Kőrösi Iskola veze-

tőinek, tanárainak, diákjainak, akik a 
díszítő elemeket készítették, a Köz-
üzemi Kft. dolgozóinak, a Program-
iroda szervezőinek, s mindenkinek, 
akit érint!

 Boldog, Békés Karácsonyi Ünne-
peket Kívánok, s Boldog Új Eszten-
dőt! Minden a Lakótelep Szívében 
élőnek!

Továbbra is várom a jelzéseiket, 
olyan ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szívének 
életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a  
0627 542-805 vagy a 06-70-337-16-06  
számon hétköznap 8-19 óra közt, le-
vélben a Garas utca 4. szám alatt, s 
természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választó- 
körzet képviselője

A lAkótelep szíve

Engedjék meg, hogy röviden tájékoz-
tassam Önöket a körzetünket érintő 
eseményekről.

Az év vége felé lezárult a faülteté-
si program. E sorok írásakor a tizen-
egy faigénylő közül már öt megkapta 
a fát, vagyis az ültetést végző Közüze-
mi Kft. elültette azokat a házak előt-
ti közterületre. A cég december 15-
ére ígéri az összes fa elültetését. Ter-
mészetesen a jövő évben is folytató-
dik majd a program, a jelentkezés az 
egész évben folyamatos, az ültetés-
re előre láthatólag szintén az év vége 
felé fog sor kerülni.

A rossz idő beálltával az időjárás el-
kezdett kárt tenni útjainkban. Az út-
javítási munkálatok az egész  télen 
folyamatosak lesznek, ezért várom a 
lakossági bejelentéseket ebben a té-
mában. 

A Kiserdő u. 15-nél lévő gyalogos 
átjáró járdát megvilágító közvilágítás 
és a gépkocsik átközlekedését gát-
ló szűkítés novemberben elkészült. 
A lámpákkal és a korábban elkészült 
járdákkal a környék rendezettsége je-
lentősen javult.

Szintén elkészült az a kis aszfal-
tozási munkálat az Iskola és a Kiser-
dő utca sarkán lévő zebránál, amely 
a gyalogátkelőhelyet és az Iskola ut-
cai járdát összeköti. A zebrán való át-
kelés ezzel és az útpatka rézsűssé té-
telével kényelmesebb lesz a jövőben.

Az év vége felé a közvilágítási prob-
lémák nagy részét sikerült felszámol-
ni, néhány makacs gócpont azonban 
még továbbra is tartja magát, ezeket 
igyekszünk felszámolni.

A kedvező visszajelzések miatt az 
Önkormányzat döntött a strand sé-

tány meghosszabbításáról, így a tér-
köves sétaút egészen a strandszakasz 
déli részéig fog tartani. A munkálatok 
e sorok írásakor is folynak és az idei 
évben el is készülnek. A strand fej-
lesztése a jövőben tovább folyik, ér-
keznek a lakossági ötletek, hozzászó-
lások. Van, aki strandröplabdapályát, 
van, aki kalandparkot álmodott a te-
rületre. Az Önkormányzat vizsgálja a 
lehetőségeket.

Az év utolsó heteiben én is részt 
veszek azon önkormányzati ajándék-
csomagok kézbesítésében, amelyet a 
65. évüket betöltött lakótársaink kap-
nak. Közülük többet személyesen is 
tudok majd köszönteni, de engedjék 
meg, hogy az újság hasábjain is ál-
dott, békés karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, eredményekben gaz-
dag boldog új esztendőt kívánjak az 
1. számú körzet minden lakójának!

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
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Nemeskéri Emese 
a rendezvény műsorvezetője 

Ungár Cecília

A jubileumi 
ünnepség: néhány 

pedagógus azok 
közül, akik 

sokat tettek 
a Zeneiskolában 

tanuló 
növendékek 

sikeréért

Múlt, Jelen, Jövő

fennállásánAk 50. évfordulójA AlkAlmából A dunAkeszi fArkAs ferenc AlApfokú művészeti iskolA 
november 17-én jubileumi ünnepséget rendezett A voke józsef AttilA művelődési központbAn. A tör-
ténelemidéző megemlékezéseket A tAnintézmény több kiváló növendékének és művészeti csoport-
jAinAk műsorA gAzdAgítottA.

Ötven éves a Dunakeszi 
Művészeti Iskola

„Nyitányként” felhangzott az Ünne-
pi fanfár s a közismert dallamot Var-
ga Sándor fúvóstanár és növendékei 
szólaltatták meg. Ezt követően a mű-
sorvezetői tisztet betöltő Nemeské-
ri Emese szolfézstanár köszöntötte a 
megjelent egykori és jelenlegi tanáro-
kat. Külön köszöntötte Eich Lászlót, 
a Dunakeszi Tankerületi Központ 
igazgatóját, Imre Zsoltot, a Dunakeszi 
Járási Hivatal vezetőjét, Bocsák István 
Károlyné önkormányzati képviselőt, 
családügyi főtanácsnokot, Pállné Ko-
vács Máriát, a Polgármesteri Hivatal 
gazdasági osztályvezetőjét, és Csoma 
Attilát, a művelődési központ igazga-
tóját. 

A hatvanas években kezdődött 
országszerte a zeneiskolák létreho-
zása, idézte fel a kezdeteket Farkas 
Pál intézményvezető. Majd arról 
beszélt, hogy nem elég a tehetségek 
felismerése, nagyon fontos a szín-
vonalas, következetes zenei okta-
tó munka. Ötven év alatt több mint 
száz növendék került zenei pályára. 
És számosan vannak, akik egykori 
zeneiskolásként visszatértek tanár-
nak. 

Felidézte a kezdeti elhelyezések 
gondjait. Javulás akkor következett 
be, amikor a zeneiskola a jelenlegi he-
lyére került. Megemlékezett a koráb-
bi igazgatókról, így Varsányi Lászlóné 
alapító igazgatóról, Takács Lajosról 

aki 20 évig, dr. Ruszinkóné Czermann 
Cecíliáról, aki 21 évig vezette az in-
tézményt.

Jelenleg már a tankerület hatás-
körébe tartoznak, ám a Dunakeszi 
Önkormányzat továbbra is érdem-
ben támogatja az intézményt. Emel-
lett egyének és közösségek is segítik a 
működést s itt külön említette a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatot és 
személy szerint dr. Mervald Anna el-
nök asszonyt, velük együttműködési 
szerződést is kötöttek. Ugyancsak so-
kat köszönhetnek a Dunakeszi Mű-
vészetéért Alapítványnak, amelyben 

fontos szerepe van az elnöki tisztet 
betöltő Szakolczay Gabriellának. El-
mondta, hogy városunk jeles polgára, 
Kállay Gyula önzetlenül gazdagította 
a zeneiskolát, a művelődési közpon-
tot és több tanintézményt egy-egy 
zongora megvásárlásával. Elismerés-
sel szólt a városi Rotary klubról azért, 
hogy ösztöndíjakkal és hangsze-
rek vásárlásával segítette a művésze-
ti nevelést.  Megemlítette Szilágyi La-
jost, aki az ünnepi plakátok elkészí-
tésében nyújtott segítséget és méltat-
ta a városi médiát – Dunakeszi Polgár 
és a Telekeszi TV – rendszeres tudó-
sításaikért. A művelődési központ-
ban megtartott programokért Cso-

ma Attilának mondott köszönetet, 
mivel a zeneiskola jelenlegi épülete 
nagyobb rendezvényekre nem alkal-
mas. Kitért arra, hogy a majdani Mű-
vészetek Házába elkészülte után he-
lyet kap a zeneiskola, ahol a jelenle-
ginél még igényesebb nevelő-okta-
tó munkát végezhetnek a mostaninál 
nagyobb létszámú – ezerfős – növen-
dékek tanításával. S átadta a névadó 
fiának Farkas András karmesternek 
az üdvözletét.

A tankerület – amelyhez három já-
rás tanintézményei tartoznak – büsz-
kesége a zeneiskola, jelentette ki Eich 
László. Az iskola a város „szellemi 
gyöngyszeme”, s megköszönve a pe-
dagógusok eddigi munkáját, felvázol-
ta az igazgató, hogy a majdani új léte-
sítmény az eddigieknél is több lehe-
tőséget nyújt a minőségi munkához. 

Kezdetben zeneiskola volt, ma már 
művészeti iskola, hiszen az eltelt idő 
alatt számos művészeti ággal egészült 
ki a profilja, mondta Bocsák István 
Károlyné, aki a Dunakeszi Önkor-
mányzat nevében üdvözölte a jeles 
évfordulót. Utalt arra, hogy a városi 
rendezvények mindenkori fellépői 
között ott vannak a tehetséges nö-
vendékek, akik közül többen hazai és 
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Eich László tankerületi igazgató

Bocsák Istvánné 
önkormányzati képviselő

Nagyné Szöllősi 
Márta tanít-
ványai ezúttal 
is nagy sikert 
arattak

Dr. Domoszlai 
Erzsébet, 
Farkas Pál, 
Szakáll Lászlóné

külföldi zenei versenyeken is gazda-
gítják a város hírnevét. 

Ötvenegy éve tanít, ebből az eltelt 
ötvenet az intézményben dr. Domosz-
lai Erzsébet, a zongora tanszak veze-
tője. Neve már fogalom nem csupán 
az általa tanított s művészpályát vá-
lasztottak körében, de mindazok-
nál is, akik más élethivatást válasz-
tottak, de a zenét az ő szelíd-jóságos-
szigorúsága által ismerhették-szeret-
hették meg. Emlékeit megírta, ám 
sorait hangszálgyulladása miatt je-
lenlétében Nemeskéri Emese olvas-
ta fel. Felidézte, hogy Szakáll Lász-
lóné igazgató, Lujzi néni az akkori 
2. számú általános iskolában tanító 
Uray György énektanárral összefog-

va tanfolyam keretében indították 
el a hangszeres oktatást, amely 1966 
szeptemberétől a Váci Járási Körzeti 
Zeneiskola Tagiskolájaként folytató-
dott, majd a következő év január else-
jétől a zeneiskola központja Dunake-
szire került, az akkori Petőfi Sándor 
Művelődési Házba. Ma már elképzel-
hetetlen, hogyan lehetett zenét taní-
tani, amikor az egyik oldalról a presz-
szó zenegépe, a másik oldalról a rak-
tári munka zöreje adta a „ritmusos” 
aláfestést. Később a „boldog emléke-
zetű” fabarakkban folytatódott az ok-
tatás, majd végül 1989-ben költözhet-
tek a jelenlegi épületbe. A városban 
a gyereklétszám ugrásszerű növeke-
dése egyre inkább szükségessé teszi, 
hogy elkészüljön a Művészetek Háza, 
ahol reményei szerint még ő is tanít-
hatja a leendő növendékeket. Sorait 
egy versidézettel zárta: „Nézz vissza 
most egy percre,/nézz az útra,/Nézd 
meg, mit tett, mit alkotott a munka,/
Nézz vissza, aztán ismét csak előre,/S 
indulj tovább az alkotó jövőbe.” (Kiss 
Jenő színművész) 

Az iskola alapító igazgatója, Varsá-
nyi Lászlóné levélben küldte el em-
lékező sorait, melyet Papp Károlyné,  
az első tanári kar egyik tagja olvasott 

fel. Felidézte Szakáll Lászlóné kezde-
ményezését, majd azt is, hogy Duna-
keszin már Körzeti Állami Zeneisko-
la néven működtek számos járási ta-
gozattal. Méltatta az iskola egyre gaz-
dagodó szakmai sikereit, melyeket 
többek között Domoszlai Erzsébet-
nek, Lakos Lászlónénak, Takács La-
josnak, Tóth Ferencnek is köszönhet-
nek. Megemlített több későbbi tanárt, 
köztük Czermann Cecíliát, Szkubán 
Juditot, Eisemann Tündét, Legéndi 
Gábort, akik korábban növendékek 
voltak. Megnyugtató, hogy a zeneis-
kola helyzete stabilizálódott, és az is, 
hogy a város vezetése támogatja a ze-
nei nevelés munkáját, fogalmazott az 
egykori igazgatónő.

Egy különleges hangulatú novel-
lát olvasott fel Kulcsár Lajos, az iro-
dalmi színpad vezetője, A Zeneisko-
la fantomját, melynek szerzője Tóth 
Cseri András.  

Az elhangzottak mellett igényes 
műsorszámok gazdagították az ün-
nepséget. Kezdte a sort az Et Vie 
Danse táncegyüttes Bizet Carmen 
című opera zenéjére előadott produk-
cióval (Tanár: Nagyné Szöllősi Már-
ta). A Rokka néptáncegyüttes Roko-
lya csoportja fergeteges moldvai tán-
cokkal rukkolt elő (T: Gyúró Tamás). 
Bihari: Verbunk című művét Ban-
gó Géza játszottra el hegedűn (T: Do-
bai Szabolcs). Weber f-moll klarinét-

versenyének első tételét bravúrosan 
adta elő Bán Tamás (T. Szilágyi Sza-
bolcs Balázs). A Virtuózok szereplője, 
a bécsi Mozart házban is sikerrel be-
mutatkozó Ungár Cecília Liszt Ferenc 
A molnár és a patak illetve A forrás-
nál című zongoradarabokat játszot-
ta el a tőle megszokott magas színvo-
nalon. A produkciók sorát a Drums 
Ütőegyüttes zárta (T: Stefán Tiva-
dar). Caro Emerald pop-jazz énekes-
nő Back it up című dalát játszották el 
Stefán Brigitta énekszólójával. 

Az ünnepség után, a vacsorá-
val együtt járó baráti beszélgetése-
ket, majd az ünnepi torta felvágását 
a zeneiskola jazz formációjának igé-
nyes játéka tette még hangulatosab-
bá Császik Mónika, Szeverényi Má-
tyás, Kiss Tamás és Lutz János közre-
működésével. 

Az évforduló jegyében számos ze-
nei rendezvény tette teljessé a jubileu-
mot. A programokra a „koronát” dec-
ember elsején, a múlt évi Farkas Fe-
renc Zongoraverseny korosztályos dí-
jazottjainak – Szabó Nórának, Kocsi 
Bálintnak, Minya Nórának és Ungár 
Cecíliának – Farkas Pál vezényleté-
vel, a Dunakeszi Szimfonikus Zene-
kar közreműködésével a művelődé-
si központban rendezett hangverse-
nye tette fel.  

    Katona M. István
A szerző felvételei
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A győztes 
csapat tagjai – 
Halász András,

Konrád-Soós 
Bálint, Makrai 
Nátán Dániel, 

Zöld Péter Viktor 
– Szlobodnyikné 

Sas Ilona, Takács 
Erika, Dallos Gyula 

és Kárpáti Zoltánné 
társaságában

"Honi történet tudása nélkül nincsen honszeretet" 

A fentebb idézett mottó jegyében immár 20. AlkAlommAl rugAszkodott neki dunAkeszi három áltA-
lános iskolájából öt négyfős felső tAgozAtos csApAt mellett A gimnáziumból érkezett kvArtett, 
hogy Az idei helytörténeti vetélkedőn számot AdjAnAk felkészültségükről, A település történeté-
nek ismeretéről, Amely idén ünnepli várossá AvAtásánAk negyvenedik évfordulóját.

Radnótis siker 
a helytörténeti vetélkedőn

A december 2-án rendezett 
vetélkedő házigazdája ez-
úttal is a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Isko-

la volt, melynek igazgatója, Kárpáti 
Zoltánné kedves szavakkal köszön-
tötte a város életében jeles esemény-
ként számon tartott helytörténeti ve-
télkedő résztvevőit, a zsűriben helyet 
foglaló közmegbecsülésnek örvendő 
személyiségeket, Szakáll Lászlónét, 
Borbély Emmát, Dallos Gyulát, Szá-
raz Györgyöt és Lőrincz Róbertet.

A megnyitó kedves színfoltja volt, 
amikor köszöntötték és méltatták 
Borbély Emma nyugdíjas könyvtár-
igazgatót, aki egykoron, 1993-ban az 
általános iskolák alsó tagozatos di-
ákjai számára megszervezte és útjára 
indította a helytörténeti vetélkedőt.

Dunakeszi helytörténeti értékei-
nek feltárásában és megismerésében 
újabb mérföldkő az 1997-es eszten-
dő, amikor Harangozó Katalin ta-
nárnő a felsősök számára indítot-
ta el - és a Kőrösiben tanító pedagó-
gus társainak, a település helytörté-
neti „kincseinek” bemutatásában és 
megőrzésében máig kiemelkedő te-
vékenységet felmutató Szakáll Lász-
lóné és még sok lelkes lokálpatrió-
ta támogatásával – két évtizeden át 
szervezte és vezette a vetélkedőt, aki-

nek ez irányú önzetlen tevékenysé-
gét Kárpáti Zoltánné hálás szavak-
kal köszönte meg.

A megnyitón beszédet mondott 
Dallos Gyula, Dunakeszi díszpolgá-
ra, örökös magyar bajnok díjlovagló, 
a vetélkedő fővédnöke, aki kiemel-
te, hogy a helytörténeti vetélkedőnek 
sokkal, de sokkal nagyobb az üzene-
te, szinte mindent felülmúló az ars 
poeticája, mint egy „általános” sok-
színű szellemi vetélkedőnek.

-   A versengő fiatalok a gyökerek 
felkutatásával, megismerésével, ápo-
lásával, őseink tudásának „átörök-
lésével” a jelenben sokkal jobban 
meg tudják mutatni alkotó tudásu-
kat. Mindezekkel felvértezve jóval 
reálisabban tudják a jövőt tervezni – 
mondta Dunakeszi díszpolgára, aki 
szerint sokkal felemelőbb úgy élni 
városunkban, hogy aktívan kivesz-
szük részünket mindennapi életéből, 
hozzájárulunk fejlődéséhez.

– Minden olyan dolog, ami egy 
közösség épülésére szolgál, az nem-
csak egy lakóhelynek a felemelkedé-
se, hanem egy egész nemzetért való 
tevékenység – hangsúlyozta Dallos 
Gyula, aki Széchenyi István egyik 
gondolatával: ”Kissé nagyobb tudo-
mányt és fényes, ügyes végrehajtást” 
kívánva bíztatta a fiatalokat. A vá-

ros jeles polgára köszönetet mondott 
mindazoknak, akik az elmúlt két év-
tizedben cselekvően hozzájárultak 
a helytörténeti vetélkedő sikeréhez, 
mellyel olyan útravalót adtak, és ad-
nak a gyerekeknek, ami manapság 
nagyon fontos.

– Ez pedig erősíti identitás tuda-
tukat, hitüket, helyismeretüket, ami 
által jobban tudják elhelyezni magu-
kat a világban – hangzottak az egye-
temi katedrán oktató Dallos Gyula 
szavai, aki befejezésül reményét fe-
jezte ki, hogy újabb jubileumokat is 
megél a helytörténeti vetélkedő.

A megnyitó beszédek után kezde-
tét vette a 20. Helytörténeti vetélke-
dő, amely Dunakeszi életének két je-
lentős évfordulójára – 40 éve kapott 
városi rangot, 80 esztendős a kibőví-
tett Szent Mihály templom – és Enye-
di Lajos fotóművész nagy sikerű, 
„Dunakeszi ma és 40 éve” című kiál-
lítására épült, aki nívós szakértelem-
mel fotografált képeinek segítségével 
tükröt tart a múlt és a jelen közé.

A vetélkedőt szervező és veze-
tő Szlobodnyikné Sas Ilona tanárnő 
szerint az iskola aulájában rendezett 
kiállítást még soha nem nézte meg 
annyi tanuló, mint Enyedi Lajos ké-
peit. A csapatok tagjai intenzíven ké-
szültek a városi vetélkedőre, akik há-
romszor is találkoztak a Kőrösiben, 
egyszer autóbuszos városnéző kör-
utat tettek Dunakeszin, de volt, ami-
kor a híres emberek életével, szemé-
lyiségével, és az évfordulókkal, hely-
történeti múzeumunk tárgyaival is-
merkedtek.

A helyszínen helyet foglaló közön-
séget is igazán értékes információk-
kal „megajándékozó” vetélkedő ver-
senyzőinek „világát” ismerve volt 
olyan feladat, melyet tablet haszná-
latával kellett megoldani. „A felada-
tok sikeres megoldásához a modern 
kommunikációs eszközön kívül nél-
külözhetetlen az együtt gondolko-
dás” – utalt az emberi összefogás 
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A zsűri tagjai: Száraz György (balról), Szakáll Lászlóné, Lőrincz Róbert, 
Borbély Emma, Dallos Gyula

A dunAkeszi tAnkerületi központhoz tArtozó három járás 
(Aszód, dunAkeszi, gödöllő) 55 iskolájA 2017 decemberében 
összesen 433 millió forint értékű informAtikAi eszközfej-
lesztésben részesült. 

2017. november 24-én, pénteken délután A szent istván 
iskolA lehetőséget biztosított A város érdeklődő lA-
kosságánAk Az új iskolAépület bejárásárA. Az Adven-
ti vásárrAl összekApcsolt vidám hAngulAtú rendez-
vényre dunAkeszi egész területéről érkeztek idősek, 
fiAtAlok és gyerekek A modern, tornAcsArnokkAl 
rendelkező iskolAépületbe – tudtuk meg lAczkovich 
krisztinától.

Soha nem látott mértékű 
eszközfejlesztés

Nyitott kapuk 
a Szent Istvánban 

Az állami támogatásból 
megvalósult fejlesztés ke-
retében az intézmények 

összesen 3.686 eszközt, monitort, 
asztali számítógépet, laptopot és 
projektort kaptak szakmai mun-
kájuk támogatására – tudtuk meg 
Eich Lászlótól, a Dunakeszi Tan-
kerületi Központ igazgatójától. 

A fejlesztés eredményeként az 
iskolákban megújul az informati-
ka tantermek eszközparkja, több 
tanterembe és könyvtárhelyiség-
be kerül számítógép és projek-
tor, valamint jelentősen növek-
szik a tanárok munkájához ren-
delkezésre álló laptopok száma. 

A tankerületi fejlesztés keretében 
Dunakeszi város öt általános isko-
lája, gimnáziuma és alapfokú mű-
vészeti iskolája összesen 61 millió 
forint értékben kapott informati-
kai eszközöket: 144 db monitort, 
144 db PC-t, 87 laptopot és 104 
projektort.

A hópihékkel, karácsony-
fával, adventi koszorúval 
feldíszített aulában igazi 

vásári forgatag fogadta az érkező-
ket – újságolta örömmel az igazga-
tó asszony.

A gyerekek az általuk készített 
apró ajándéktárgyakat, sütemé-
nyeket árulták nagy lelkesedés-
sel, hiszen a bevétel az osztály-
pénzt gyarapította. Az érdeklő-

dőket az iskola pedagógusai ka-
lauzolták a hatalmas, modern 
épületben, kedvesen válaszolva 
a kérdésekre, bemutatva az iro-
dákat, tantermeket, szaktanter-
meket, a tornacsarnokot. A ren-
dezvényt Dunakeszi Város Ön-
kormányzata támogatta, az elő-
készítéséhez és lebonyolításához 
hozzájárult a lelkes szülői közös-
ség is.

inspiráló szépségére – Kárpáti 
Zoltánné.

A színvonalas és jó han-
gulatú szellemi „párvia-
dal” eredményhirdetése előtt 
Szlobodnyikné Sas Ilona be-
jelentette, hogy valamennyi 
csapat felkészülését a gödöllői 
Grassalkovich kastélyba szer-
vezett egy napos ajándékki-
rándulással szeretnék elismer-
ni. Emellett értékes trófeákat, 
ajándéktárgyakat vehettek át a 
csapatok tagjai a szervezőktől. 

Ezt követően érkezett el a 
várva várt pillanat az ered-
ményhirdetés:

1. Zöld Paradicsomok csa-
pata 120 pont (Radnóti Mik-
lós Gimnázium): Halász And-
rás, Konrád-Soós Bálint, Mak-
rai Nátán Dániel, Zöld Péter 
Viktor (Felkészítő tanár: Ta-
kács Erika)

2. Holtversenyben: Keszi 
csapat 113 pont (Bárdos Isko-
la), Dunakavics 113 pont (Kő-
rösi Iskola)

4. 4Garas csapata 104 pont 
(Kőrösi Iskola)

5. Keszi Rend Lovagjai csa-
pat 101 pont (Kőrösi Iskola) 
6. Hősök csapata 89 pont (Szent 
István Általános Iskola)

A győztes csapat tagjai bol-
dogan nyilatkoztak a Duna-
keszi Polgárnak, akik elmond-
ták, nagyon készültek a vetél-
kedőre, de azt sem hallgatták 
el, hogy nagyon izgultak. A ve-
télkedő rengeteg pluszt adott a 
számukra, – mint a csapat szó-
vivője, Konrád-Soós Bálint fo-
galmazott – jobban megismer-
ték „saját” városukat. Mi tet-
szett? – kérdeztem a fiúktól: 
- A fotókon jól látható, hogy 
negyven év alatt mennyit fejlő-
dött Dunakeszi – vágta rá Bá-
lint, aki ezt a gyors fejlődést 
látja a Toldi Lakóparkban is, 

melyet - amikor öt éve odaköl-
töztek - egy nagy puszta vett 
körül. - Most pedig az egyik 
legnagyobb lakópark – mondta 
a felnőttek tárgyilagosságával.

– Nekem tudást és sok új 
ismeretet adott a vetélkedő. 
Apukám mesélte, hogy ami-
kor a nyolcvanas években át-
járt Gödre, szinte egy puszta 
vette körbe Dunakeszit. Azóta 
akkorát fejlődött a város, hogy 
azt sem tudjuk, milyen részei 
vannak – mondta Zöldi Péter 
Viktor.

Konrád-Soós Bálint sze-
rint a negyvenötezres város-
ban kevés az egy középiskola. 
– De nekem hiányzik a mozi is 
– folytatta Bálint, aki közbeve-
tésemre, hogy a nagy többség 
az internetet részesíti előny-
ben azonnal rávágta: - Ez nem 
igaz, hiszen Budapesten sok 
mozi van, melyekbe naponta 
több ezren mennek. Dunakeszi 
egyik előnye Budapest közelsé-
ge, de azért egy kisebb mozi itt 
is jó lenne - tette hozzá.

Zöldi Péter Viktor a szép fő-
térre és a város számos pontjá-
ra több fát ültetne, és parkosí-
taná az utcákat. Halász András 
szerint viszont úgy jó ez a vá-
ros, ahogy van, de azt ő is sze-
retné, ha több középiskola és 
egy kertmozi is lenne Dunake-
szin.

Látva a vetélkedő színvona-
lát és hallgatva a győztes csapat 
tagjainak „felnőttek bölcsessé-
gével” megfogalmazott gondo-
latait, talán nem túlzás kijelen-
teni, hogy Dunakeszi fejlődése 
töretlen lesz a jövőben is, mely-
re garanciát jelentenek a város-
ban élő és tanuló tehetséges fi-
atalok is.

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Sitery Beáta 
Máltán vehetett 

részt IKT-s 
továbbképzésen

Aranyné Vékes Klára Párizsban 
élhetett át különleges élményeket

2017 nyArán A dunAkeszi rAdnóti miklós gimnázium négy tAnárA külföldi továbbképzéseken ve-
hetett részt Az erAsmus+ projekt pályázAti támogAtásnAk köszönhetően. Az európAi kurzusokon 
vAló részvétel lehetőséget teremtett pedAgógusAink számárA, hogy A szAkmAi fejlődés mellett 
bepillAntást nyerjenek Az országok kultúrájábA, szokásAibA, és élményekkel gAzdAgon, felfris-
sülve térjenek hAzA. Az AlábbiAkbAn két kiutAzó tAnárunk személyes élményeiről olvAshAtunk.

Augusztusban két hetet Mál-
tán tölthettem, egy IKT-s 
továbbképzésen. A taná-
rok már az első napon meg-

vendégeltek bennünket néhány helyi 
specialitással, később pedig felkészült 
idegenvezetők segítségével bontako-
zott ki előttünk a máltai lovagok tevé-
kenységének jelentősége és más meg-
annyi érdekesség, melyek nyomán dél-
utánonként felfedező utakra indul-
tunk. Tehettük ezt könnyen és olcsón a 
jól szervezett tömegközlekedésnek kö-
szönhetően. A szükséges menetjegyek 

beszerzése után ki-ki magabiztosan 
vághatott bele az utazásokba. Az au-
gusztus Máltán a karneválok időszaka, 
szinte minden nap ünnepséget szervez-
nek valamelyik kisvárosban, ami rend-
szerint látványos tűzijátékkal és utca-
bállal ér véget a késő esti órákban. Ért-
hető hát, ha egy városnéző séta után so-
kan úgy döntöttünk, csupán az utolsó 
buszok egyikével indulunk majd haza. 
Egy kellemes nap után mi is csatlakoz-
tunk a megállóban várakozók népes tö-
megéhez, és jóleső érzéssel gondoltunk 
arra, nemsokára már szálláshelyün-

kön pihenhetünk. Sajnos azonban nem 
csak mi gondolkodtunk így. Az első 
buszra nem fértünk fel, de türelmesen 
várakoztunk. Amikor azonban a har-
madik buszra sem tudtunk felszállni, a 
következő három pedig már meg sem 
állt a megállóban, értetlenkedni kezd-
tünk. Mi történik itt és hogyan fogunk 
hazajutni? Érdeklődésünkre a helyiek 
elmagyarázták, a busz padlóján rézsú-
tosan húzódó sárga csík azt jelzi, hogy 
meddig tartózkodhatnak álló utasok a 
járművön. Ha a sofőr úgy látja, az új 
felszállók már csak a vonal előtt tud-
nának állni, nem kell megállnia. Ilyen-
kor az ember vagy elindul gyalog né-
hány megállót visszafelé, hátha ott még 
fel tudja magát préselni, vagy taxit hív. 
Mi szerencsések voltunk: az ellenirá-
nyú végállomásra visszautazva egy ép-
pen induló busszal sikeresen hazajutot-
tunk. Még az utolsó járat előtt…

Másnap, az órák közötti szünetben jót 
derültünk azon, hányan kerültünk egy-
mástól függetlenül hasonló helyzetbe.                                                                                                  

Sitery Beáta
Angol-matematika tanár

***

2017. július 16-tól július 29-ig részt vet-
tem egy módszertani továbbképzésen 
a franciaországi Vichyben. A kurzu-
son lehetőségem nyílt közelebbről meg-
ismerni a mai francia kulturális életet, 
társadalmi helyzetet, valamint néhány 
új pedagógiai irányzatot.

Egy külföldi továbbképzés nem csak 
a szó szoros értelmében vett tanulásra 
ad lehetőséget, hanem megélhetjük az 
adott ország mindennapjait is. Néhány 
érdekesség, amelyeket a két hét alatt él-
tem át: Párizsban ért az első különle-
ges élmény. A pályaudvaron állt egy pi-
anínó, amelyen bárki játszhatott. Épp 
egy gyerekcsoport gyülekezett nyári 
táborozásra, így mindig akadt valaki, 
aki szórakoztatta az utazóközönséget. 
Olyan érzésem volt mintha csak a gim-
názium aulájában lettem volna, ahol a 
szünetekben gyakran játszanak a zon-
gorán diákjaink. A második megha-
tározó élményt a zenén keresztül kap-
tam, ugyanis koncertre mentem két 
csoporttársammal a Vichy Operába, 
amely Franciaország egyetlen szecesz-
sziós operaháza. Különlegessége, hogy 
a nézőtér sárga és zöld színekben pom-

pázik. Nem csak az épület, de a zene is 
csodálatos volt, hiszen Mozart mindig 
gyönyörű…

A harmadik emlékezetes tapasztala-
tot a képzőművészet révén szereztem. 
I. Napóleon kérésére a nápolyi szárma-
zású katona, Szent Napóleon ünnepét 
augusztus 15-én, Bonaparte Napóleon 
születésnapján tartja az egyház. Vichy-
ben, a Szent Lajos templomban látha-
tó a kevés Szent Napóleon ábrázolások 
egyike. 

Aranyné Vékes Klára
Francia-német tanár

A projektet az Európai Bizottság tá-
mogatta. A kiadványban (közlemény-
ben) megjelentek nem szükségszerűen 
tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Erasmus+ élmények 
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Szádoczky Károly
Az első gyertyát Arany Éva 

és Finta Zsolt gyújtotta meg
Az adventi áhitatot három énekkar 

műsora tette emlékezetessé

Adventi zenei áhitat
Advent első vAsárnApján ismét megrendezték A jézus szíve templombAn A gyertyAgyújtássAl egy-
bekötött zenei áhitAtot, melyen vonós- és kórusmuzsikávAl hAngolódhAttunk A várAkozásrA, kA-
rácsony szép ünnepére, jézus eljövetelére.     

Az idei hangverseny-
nek is a fővédnöki tisztét 
Szádoczky Károly kano-
nok plébános töltötte be. 

A műsorközlő, Balatoni Ágota Má-
ria, a Harmonia Sacra énekkar tagja 
köszöntőjében kiemelte, hogy prog-
ramjuk megvalósításában sokat se-
gített Dunakeszi Város Önkormány-
zatának valamint a jelen lévő dr. Lá-
nyi Cecíliának, a templomalapító Lá-
nyi Ferenc unokájának támogatása. 
Külön üdvözölte a közönség soraiban 
helyet foglaló Bocsák István Károly-
né önkormányzati képviselőt, család-
ügyi főtanácsnokot. Elmondta továb-
bá, hogy jelenleg zajlik a templombel-
ső hívek adományaiból is támogatott 
restaurálása, melynek első eredmé-
nyei már láthatók. 

Adventus Domini, az Úr eljövetele. 
Ez a várakozás tölti be a karácsony-
várás lelket melengető hangulatát. Az 
egyik liturgikus szokás az adventi ko-
szorú fenyőágakból való elkészítése és 
gyertyái meggyújtása. Elsőként lob-
ban fel a lila színű hit gyertyája, me-
lyet ez alkalommal a templom Szent 
János Bogár csoport képviseletében 
– a Mária szűzvirág kezdetű adven-
ti népének közös eléneklése közepet-
te – Arany Éva és Finta Zsolt gyújtott 
meg. A következő három vasárnap 
a remény, az öröm, majd a rózsaszín 
gyertya lángja jeleníti meg Krisztus 

születésének eljövetelét. Megtudtuk 
még, hogy az első koszorút 1839-ben 
Hamburgban egy evangélikus lelkész 
készítette el akkor 23 gyertyával.   

A koncert kezdetén Diósi Tamás 
orgonaművész, a Szent Mihály Temp-
lom kántora előadásában J. S. Bach G 
dúr prelúdiuma hangzott el.

Ezt követőn a Dunakeszi Művésze-
ti Iskola tanárai és a Dunakeszi Szim-
fonikus Zenekar művészei alkotta vo-
nósnégyes – Dobai Szabolcs első he-
gedű, Pénzesné Kis Veronika második 
hegedű, Juhász Teréz cselló és Veres 
Kornél brácsa – közreműködésével 
elhangzott Bach Korál c. műve. Ők 
később még két alkalommal zenéltek, 
Programjukból kiemelkedett Händel 
Messiás c oratóriumának Halleluja 
tétele.

Következett a három, már jól is-
mert és közkedvelt kórus. A Szent Mi-
hály templom énekkarát ezúttal Diósi 
Tamás vezényelte, és előadták többek 
között Schubert és Bach egy-egy mű-
vét. A Servite Ökumenikus Kórus – 
karnagyuk dr. Gyombolainé Kindler 
Edit volt – műsora részeként bemu-
tatta Felix Mendelssohn – Bartholdy 
romantikus zeneszerző Fényedre vá-
runk kezdetű művét dr. Gyombolai 
Pál szövegével, a művet zongorán 
Bergl Noémi, a művészeti iskola ta-
nára kísérte. A templom Harmonia 
Sacra énekkara Szakáll Lászlóné  

vezényletével adventi hangula-
tot jelenített meg. Elénekelték töb-
bek között a 19. században keletke-
zett Harmatozzatok égi magasok… 
kezdetű éneket, Kodály Zoltán fel-
dolgozásában. A Szent Cecíliáról 
szóló népénekkel – dr. Tahi László,  
a templom kántora orgonakíséreté-
vel –  kedveskedtek Lányi Cecíliá-
nak, akit Szepes Béla, a templom egy-
háztanácsának elnöke virággal is kö-
szöntött. 

„A bűnbeeséstől a megváltó eljö-
veteléig négyezer esztendő telt el s az 
emberek nyugtalanul várták a meg-
váltó érkezését”, mondta Szádoczky 
Károly, Ennek a négyezer esztendő-
nek a jelképe a négy gyertya. A meg-
váltó Krisztus a béke fejedelme, fo-
gadjuk meg tanácsát ebben a békét-
len világban, fogadjuk be őt lelkünk-
be, fogalmazott a plébános.

Az áhitat befejezéseként az egye-
sített kórus előadta többek között 
Paul Kickstat Soli Deo Glória – Egye-
dül Istené a dicsőség kezdetű kórus-
művét, majd Esterházy Pál 17. száza-
di szerző Gyúljon világ… című műve 
zárta az idei adventi áhitatot, melyet 
mindhárom énekkar és a hangszere-
sek nagyszerű műsora tett emlékeze-
tessé.

Katona M. István
A szerző felvételei
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Füredi Nikolett

Az UTE szinkron-
korcsolyásainak 

műkorcsolya-
bemutatójával 

nyílt meg  a fedett 
korcsolyapálya

A Programiroda 
egyik adventi 

meglepetése...

Jégvarázs a Fő téren
szombAton délután ünnepélyes keretek között nyitottA meg kApuit dunAkeszin Az Adventi vásár, 
és ez AlkAlommAl vehették birtokukbA A korcsolyázni vágyók A tAvAlyi siker után ismét felépített 
jégpályát. egy biztos, mAgA A megnyitó nAgyon színvonAlAsrA sikeredett, és A jelenlévők csAk Ab-
bAn reménykedtek, hogy mindenki számárA örömforrást jelent mAjd A fő téren tAlálhAtó jégpályA 
és vásár.

Ahogy közeledett szomba-
ton a délután négy óra, 
egyre többen mentek gya-
log vagy éppen autóval a 

Fő tér felé. Dunakeszin ugyanis ép-
pen ebben az időpontban vette kez-
detét az az ünnepi műsor, melynek 
keretein belül nemcsak az idei ad-
venti vásár, hanem az ismét felépített 
jégpálya is megnyitotta a kapuit. 

„Ma fura erők jönnek a mesz-
szi távolból, ez az el nem múló érzés 
a szenvedélyről szól. Ez itt és most 
sorsfordító, legyen hát minden jég és 
hó! Varázsos hangon szól a szív, úgy 

hív!” – zengte be a Jégvarázs című 
mesefilm talán legszebb dala a Fő te-
ret, és a pályát körülvevő tömeg nagy 
figyelemmel hallgatta Füredi Niko-
lett csodás énekét.

Majd a szívet melengető muzsika 
kiegészült az UTE szinkronkorcso-
lyásainak műkorcsolya-bemutatójá-
val. Ezekben a pillanatokban még a 
hidegről is megfeledkezett minden 
jelenlévő, míg a korcsolyázni aka-
rók is képesek voltak vágyaiknak gá-
tat szabni.

A műsor után csillogó szemmel 
vette birtokba gyermek és felnőtt, 
ifjú és öreg a jégpályát, ahol egészen 
este kilencig boldogan suhantak a 
jégen. Egy biztos, tavalyhoz képest 
a jégpálya mérete jelentősen meg-
nőtt, hiszen az előttünk álló hetek-
ben, hónapokban 35×15 méteres jég-
felület várja a korcsolyázni vágyókat, 
akik hétköznap 15-21 óráig, a hétvé-
gén 10-21 óráig hódolhatnak szen-
vedélyüknek egészen február 4-ig. 
És ami szintén lényeges, hogy a he-
lyiek 500, míg a más településről ér-
kezettek 1000 Ft-ért vehetik igénybe 
a jégpályát – az 5 év alattiak ingyen 
csúszhatnak –, és ha valakinek nincs 
korija, az 500 forint ellenében bérel-
het a helyszínen.

Természetesen a színpad sem ma-
radhatott üresen, ahol előbb a gyer-

mekeknek adott koncertet a Nap-
virág együttes, majd a „kicsit” idő-
sebbeknek emelte meg a hangulatát 
Baricz Gergő fellépése. Vasárnap pe-
dig – ahogy innentől kezdve a követ-
kező három vasárnap is – közösen 
gyújtották meg Advent gyertyáját a 
Városháza előtt. Mindehhez ünne-
pi körítést biztosít az adventi vásár, 
ahol kézműves termékek, karácso-
nyi díszek és kiegészítők, téli ételek 
és forralt bor várja a Fő térre látoga-
tókat.

M. L.
Fotó: KesziPress

Ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette az adventi vásár 
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Telt házzal üzemel a jégpálya
december 3-án, vAsárnAp városunkbA is ellátogAtott A mikulás kedveskedve ezzel A dunAkeszi gyermekeknek és 
szüleiknek. Az önkormányzAt izgAlmAs, kArácsonyi temAtikájú színpAdi műsorrAl készült Az óvodásoknAk, mely 
11 órAkor és 15 órAkor került bemutAtásrA. Az előAdás végén A kicsiknek lehetőségük volt tAlálkozni A mikulás-
sAl, Aki AjándékcsomAggAl várt mindenkit A színpAdon. 

December 6-án pe-
dig az Önkormány-
zat jóvoltából az óvo-
dai, bölcsődei Mi-

kulás ünnepségek keretében is-
mét sok-sok ajándékcsomag 
került szétosztásra a gyermekek 
között. Igyekeztünk megköny-
nyíteni a családi napközik, böl-
csődék, óvodák és egyben a szü-
lők életét az összeállított csoma-
gokkal. Őszintén reméljük, hogy 
megszépítettük ezzel az aprósá-
gok napjait és mindenki örült a 
Mikulástól kapott meglepetések-
nek!  - mondta lapunknak Dióssi 
Csaba polgármester.

A jeles napon kora este hosz-
szú sor kígyózott az ünnepi fény-
ben pompázó IV. Béla király Fő-
téren, ahová a kicsik nagy örö-
mére ugyancsak ellátogatott a 
lufihajtogató Mikulás, aki ked-
ves szavak kíséretében ajándé-
kozta meg a rácsodálkozó tekin-
tetű gyerekeket.

Az apróságok többsége érdek-
lődéssel figyelte a hatalmas fehér 
szakállú Mikulás mozdulatait.

A hideg időjárás ellenére is 

élettel teli arcát mutatta a város 
főtere, ahová az ünnepi várako-
zás jegyében sokan látogatnak ki 
családjukkal, barátaikkal, akik 
kivétel nélkül elismeréssel nyi-
latkoznak a Dunakeszi Program-
iroda által szervezett kulturális 
rendezvényekről, közösségi ese-
ményekről.  

A jégpályán edzést tartó Vá-
rosi Sportegyesület  Dunake-
szi jégkorong szakosztály fiatal-
jaihoz is megérkezett a Mikulás, 
ám ők már felszabadult örömmel 
vették körbe a messziről érkező 
piros ruhás Télapót. 

A kedves hangulatú rövid szü-
net után folytatódott az edzés 
Szelényi Lilien és Koncz Sándor 
vezetésével.

– Jelenleg tizenöt fiatal jár 
edzésre, melynek az a célja, hogy 
megfelelő felkészülés után két 
csapattal – U8 és U10 - elindul-
junk az országos bajnokságon 
– avatott be a tervekbe Szelényi 
Lilien, aki örömmel újságolta, 
hogy az önkormányzatnak kö-
szönhetően meg van a felszere-
lésük is.

– Közel tíz edzésen vagyunk 
túl a gyerekekkel, akik nagyon 
gyorsan fejlődnek. Minden adott 
ahhoz, hogy a VSD jégkorong 
szakosztály csapatai bajnoksá-
gokban szerepeljenek – mondta 
optimistán Lilien, aki nemcsak 
oktatja a jégkorongozás alapjait, 
hanem magas színvonalon mű-
veli a budapesti KMH felnőtt 
csapatában csatárként.

Az ifjú jéghokisok körében el-
töltött fél óra is arról győzött meg, 
hogy igazán jó hír a téli sportágak 
kedvelői közül azoknak, akik a 
korcsolyázásnak hódolnak, hi-
szen a IV. Béla király főtéren a 
35x15 méteres fedett jégpályán 
élvezhetik a sportág örömeit. Az 
önkormányzat a megnövelt jég-
pálya fölé fedett sátortetőt építte-
tett, hogy esőben, szélben, hóesés-
ben is korcsolyázhassanak e nép-
szerű téli sportág szerelmesei. 

Délelőttönként az önkor-
mányzatnak köszönhetően a he-
lyi iskolák térítésmentesen hasz-
nálhatják a pályát, majd délután 
a nagyközönség élvezheti a kibő-
vített jégfelületet.

Az is a jó hírek közé tartozik, 
hogy az önkormányzat ebben 
az idényben is biztosítja a város 
nagycsoportos óvodásai számá-
ra a díjmentes korcsolya oktatást.  
A helyszín az elmúlt évhez hason-
lóan idén is Újpest, ahol október 
közepétől egészen február elejéig 
szakemberek segítségével sajátít-
hatják el a korcsolyázás alapjait a 
dunakeszi óvodások, akik számá-
ra a város támogatásának köszön-
hetően díjmenetesen biztosítják a 
fejvédőt és a korcsolyát. 

Hétfőtől péntekig naponta 
több mint 50 óvodás vesz részt 
a korcsolyaoktatásban, akiket 
előre elkészített ütemterv sze-
rint a város autóbusza szállítja 
Újpestre. 

A hideg ellenére a fiatalok mel-
lett minden este sokan kilátogat-
nak a főtérre, ahol gasztronómiai 
finomságok, testet-lelket melen-
gető forralt bor- és tea, a kézmű-
vesek míves portékái várja a ven-
dégeket.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

és Lantai Nikolett

Népszerű volt az idei városi Mikulás ünnepség 

Minden kedves Olvasónknak 
szeretetteljes ünnepeket, 

békés boldog újesztendőt kívánunk!
A Dunakeszi Polgár Szerkesztősége
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Trükkös „vízvezeték szerelők” 
károsítják az idős embereket 

Serfőzőné Kozma Ilona el-
mondta, hogy a statisztikák, 
a baleseti elemzések tanúsá-
ga szerint a ködös, téli idő-

szak hatással van a közlekedési bal-
esetek kialakulására. A megelőzés ér-
dekében felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy az esti, rossz látási körülmé-
nyek alkalmával viseljenek látható-
sági mellényt, ruházatukon fényvisz-
szaverő eszközt. Javasolta, hogy a Lát-
ni és látszani kampány időszakában 
a gépjárművezetők szakszervizekben 
vizsgáltassák meg autójuk világítását. 
A baleset megelőzését segíti, ha indu-
lás előtt megtisztítják, páramentesítik 
a szélvédőt, és az évszaknak megfele-
lően téli gumival közlekednek.

A közelgő ünnepek hatása már ér-
zékelhető a bevásárló központok és 
parkolók megnövekedett forgalmán, 
ami megmutatkozik a bekövetkezett 
balesetek számában is. A közlekedés-
rendészeti osztály vezetője a szabá-
lyos parkolásra és a körültekintő to-
latásra hívta fel a közlekedők figyel-
mét, mivel az elmúlt időszak tapasz-
talatai azt bizonyítják, hogy sokan 
figyelmen kívül hagyják a KRESZ-t, 
melynek következményeként több 
baleset is történt.

Számtalan eset bizonyítja, hogy 
szabálytalan parkolás közben rá-
nyitják az ajtót a mellettük álló gép-
kocsira, melyben sérülést okoznak. 
Sajnos előfordul, hogy a károkozók 
nem hagynak hátra elérhetőséget, 
nem hívják a rendőrséget, ám a tér-
figyelő kamera felvételeinek segítsé-
gével el tudjuk indítani az eljárást – 
húzta alá Serfőzőné Kozma Ilona al-

ezredes, aki azt kéri a gépjárműve-
zetőktől, hogy a közelgő karácsonyi 
ünnephez méltó kulturált viselke-
dést tanúsítva közlekedjenek. 

Kérdésünkre Serfőzőné Kozma 
Ilona azt a tájékoztatást adta, hogy 
az M2-es bővítése, és a Bajcsy-Zsi-
linszky út felújítási munkálatainak 
hatása érződik a város közlekedésén, 
amit befolyásol az utak áteresztő ké-
pessége is. 

– Az M2-en bekövetkezett sajná-
latos halálos baleset idején teljesen 
„beállt” a 2. számú főút forgalma, 
rengeteg telefonhívást kaptunk. De 
az is tény, hogy nagyon sok gépjár-
művezető higgadtan kezelte a kiala-
kult közlekedési helyzetet.

Marosvári László őrnagy, a bűn-
ügyi osztály megbízott vezetője a 
bűncselekmények megelőzésének je-
lentőségére világított rá. Az októberi 
és a novemberi adatok szerint meg-
emelkedett az idős emberek sérel-
mére elkövetett bűncselekmények, 
trükkös lopások száma. A „vízveze-
ték szerelőként” bemutatkozó elkö-
vetők azzal a trükkel csöngetnek be 
– jellemzően a lakótelepen élő – idős 
emberekhez, hogy a víznyomást jöt-
tek ellenőrizni. 

- Általában párban érkeznek, akik 
közül az egyik „szóval tartja” a gya-
nútlan ingatlantulajdonost, miköz-
ben a másik magához veszi a moz-
dítható értékeket – mondta a bűn-
ügyi osztály megbízott vezetője, aki 
a lakosság részéről követendő példa-
ként említette egy idős hölgy határo-
zottságát, aki a „vízvezeték szerelők-
től” kérte igazolványukat, főnökük 

nevét, elérhetőséget, amire a „szak-
emberek” azonnal távoztak.

A rendőrtiszt javasolja, ha csőtö-
résre vagy bármi másra hivatkozva 
csengetnek be ismeretlenek, minden 
esetben kérjék a gondnok vagy a kö-
zös képviselő jelenlétét. 

– Amennyiben ezt elmulasztják, 
sajnos nagy valószínűséggel áldo-
zattá válnak, kirabolják őket – intett 
óvatosságra a rendőrtiszt.

Az elmúlt esztendő statisztikái ar-
ról is „beszélnek” – folytatta Maros-
vári László -, hogy a karácsonyi nagy 
bevásárlásokkor a bevásárló kocsi-
ból a parkolóban úgy pakoltak a sze-
mélygépkocsiba, hogy az első ajtó 
nyitva volt, az ülésre helyezték a ké-
zitáskát, amit könnyűszerrel kiemel-
tek a bűnelkövetők. 

- Kérjük, figyeljenek értékeikre, 
hivatalos okmányaikra, nagyobb kö-
rül tekintéssel intézzék ünnepi bevá-
sárlásaikat – javasolta a bűnügyi osz-
tály megbízott vezetője.   

A sajtótájékoztatót vezető Sza-
bó Józsefné százados, a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság Hivatal vezető-
je a lakosság segítő együttműködé-
sét és odafigyelését kérte, hogy a téli 
hónapokban - környezetükben - ne 
hagyják magukra, kihűlni az egye-
dül élő, elesett embereket, ha szük-
séges hívják a 112-es segélyhívó szá-
mot. 

A Hivatal vezetője bemutatta a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság új 
sajtóreferensét, Bukszár Anett törzs-
őrmestert.

(Vetési) 
Fotó: KesziPress

Az idei esztendő bAleseti stAtisztikái szinte AzonosAk Az elmúlt év hAsonló időszAkábAn rögzítet-
tekkel. Az őszi, téli, csApAdékos időjárásbAn jellemzően A gyAlogos átkelőhelyeken vAgy közelé-
ben történtek bAlesetek – tudtuk meg serfőzőné kozmA ilonA Alezredestől, A dunAkeszi rendőr-
kApitányság közlekedésrendészeti osztály vezetőjétől. mArosvári lászló őrnAgy Az idős emberek 
sérelmére elkövetett „álvízvezeték szerelők” trükkös lopásAirA hívtA fel A figyelmet.  
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Az I. világ-
háborúban 
elesett katonák 
sírjainál 
Dióssi Csaba 
polgármester 
helyezte el 
az emlékezés 
és a tisztelet 
koszorúit

Felújították Dunakeszin 
az első világháborús hadisírokat

Elöljáróban Szabó Katalin, 
a Városi Programiroda ve-
zetője köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Dióssi 

Csaba polgármestert, Erdész Zoltán 
alpolgármestert, Kazinczy Szilviát, 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
munkatársát, valamint az Önkor-
mányzati testület jelen lévő tagjait. 
Elmondta továbbá, hogy a sírok fel-
újítását a Honvédelmi Minisztéri-
um és a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum pályázatán elnyert támoga-
tásból végezték el. 

A Himnusz elhangzása után Cso-
ma Attila, a VOKE József Attila 
Művelődési Központ igazgatója, ön-
kormányzati képviselő, helytörté-
nész mondott beszédet. Felidézte az 
első világháború kitörésének oka-
it. Dunakeszi és az akkor még kü-
lönálló Alag alig több mint ötezer 
főt számláló lakosságából 549 fér-
fit soroztak be a Monarchia had-
seregébe, ami a felnőtt férfi lakos-
ságnak majdnem a felét tette ki. Az 
első dunakeszi katona, Holovics Ist-
ván 1914. szeptember 9-én esett el 
a galíciai fronton. A város katoná-
inak döntő többségét Galíciába, ki-
sebb részét a szerb frontra vezényel-
ték. Később az olasz fronton is har-
coltak itteni katonák.

A település lakosai akkoriban 
földművesek voltak. A visszaemlé-
kezésekből tudni lehet, hogy a gye-
rekek, idősek és asszonyok men-
tek a földekre dolgozni. A Katoli-
kus Kör gyűjtéseket rendezett, hogy 
a fronton harcoló katonákat meleg 
ruhával, élelmiszerrel tudják ellát-
ni. Három hadikórház működött, 

a legnagyobb a mostani művelődé-
si központ akkor épülőfélben lévő 
színháztermében fogadta a sebesül-
teket. Mellette az alagi Lovaregylet 
működtetett kórházat és az úgyne-
vezett Mihalik villában is gyógyí-
tottak katonákat.  A lakosság lova-
giasan bánt a hadikórházakba ér-
kezett külföldi, köztük olasz, orosz, 
angol és francia hadifoglyokkal.

A Monarchia által mozgósított 
hétmillió katonából több mint 

egymillióan estek el, és három és 
félmillióan sebesültek meg. A gya-
lázatos trianoni békediktátum ha-
zánkat tragikus helyzetbe hozta, je-
lentős országrészeket szakítottak el. 
Hangsúlyozta, hogy emlékezni kell, 
hiszen az áldozatok 23 százaléka 
magyar katona volt.

Ezt követően szólt a településen 
eltemetett hat hősi halott katonáról. 
A temetőben Barabás Géza, Busa 
Antal, Geier Andor, Gergely János, 
Kovács János és Niedermann Fri-
gyes hamvai nyugszanak. Ennél jó-
val nagyobb veszteségei voltak a te-
lepülésnek. Az 1928-ban felállított 
Hősi Emlékművön 115 név szere-
pel. A jelenlegi állapot szerint 163 
hősi halottat tartanak nyilván a vá-
rosban. Sajnos ennek a többszöröse 
kapott életre szóló sérülést a harcok 
során. 

Az elesett katonák emlékét a má-
sodik világháború végéig ápolta, 
őrizte a lakosság. Például a diákok 
feladata volt a sírok gondozása. A 
háború után az akkori politika til-
totta az emlékezést. Ám miután is-
mét a Hősök Emléknapja május 
utolsó vasárnapja, a városi Helytör-

téneti Alapítvány, valamint a Ré-
vész István Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője, Szakáll Lászlóné ja-
vaslatára minden évben megemlé-
keznek a világháború hőseiről. 

Végezetül kitért arra, hogy a ku-
tatásokat tovább folytatják, hogy 
újabb nyughelyeket lehessen azo-
nosítani, melyeket a közmegbecsü-
lés jegyében védendő sírokká nyil-
váníthatnak. Megköszönte a Hon-
védelmi Minisztérium és a Had-
történeti Intézet és Múzeum által 
elindított pályázatot, amelyen Du-
nakeszi város Önkormányzata is 
nyerhetett. Ennek eredménye, hogy 
a felújított sírokkal tiszteleghet a 
település a hősök emléke előtt. El-
mondta még, hogy a múlt évben a 
művelődési központban kiállítás 
keretében emlékeztek a Nagy Há-
borúra és a jövő évben az újabb ku-
tatások eredményeivel kiegészítve 
ismét megnyitják a nagyközönség 
előtt a kiállítást. 

Az ökumené jegyében Bubrik 
Miklós görög katolikus parókus, 
Kozsuch Zsolt római katolikus plé-
bános valamint Szőke Attila Szilárd 
református lelkipásztor megáldot-
ták és megszentelték a sírokat, majd 
Dióssi Csaba polgármester helyez-
te el az emlékezés és a tisztelet ko-
szorúit.

Az ünnepség a Szózat eléneklésé-
vel fejeződött be. Közreműködött a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola ta-
nárokból és növendékekből álló ze-
nekara.   

Katona M. István
A szerző felvételei

Az első világháborúbAn életüket vesztett mAgyAr kAtonák felújított hAdisírjAinAk ünnepélyes át-
AdásárA november 14-én került sor dunAkeszin, A városi temetőben. 
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Vámos Robi és 
alkotótársai, 

Németh Detti 
és Lengyel-

Podonyi Emese

Jó kedvre derítő rajzok 
az orvosi rendelőben

közismert, hogy Az egykori 
frédikevill kisáruházAt meg-
vásároltA Az önkormányzAt, 
melyben Az átAlAkítás után 
két házi orvosi- és egy gyer-
mekorvosi rendelő fogAdjA 
A tóvárosbAn élőket. A város 
nemcsAk Az ott élők mAgAs 
színvonAlú orvosi ellátásá-
nAk feltételeit biztosítjA, de 
még ArrA is odAfigyeltek A 
városházán, hogy A betegek 
várAkozási idejüket kellemes 
környezetben töltsék el, Ami-
re gArAnciA vámos robi és Al-
kotó közössége.

A hamarosan megnyíló or-
vosi rendelők váróhe-
lyiségeibe belépve azon-
nal feltűnik, hogy a Fóti 

úti orvosi rendelőben, és a városhá-
zi Ügyfélszolgálat gyermekvárójában 
megörökített színes rajzokhoz hason-
ló alkotások fogadják az érkezőket, 
ami Vámos Robi szerint természetes, 
hiszen rajzaikkal vidám perceket sze-
retnének szerezni a gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt.  

- A rajzokkal, a kedves környe-
zettel mit szeretnének üzenni, kife-
jezésre juttatni? – kérdeztük a köz-
kedvelt alkotóművészt, aki a polgár-
mester felkérésére Németh Dettivel és 
Lengyel-Podonyi Emesével a Széche-
nyi úti rendelőbe is elhozták a bol-
dogságot. 

- Hogy mit szeretnénk kifejezés-
re juttatni? Talán az mindennél töb-
bet elárul, hogy a Fóti úti rendelőből 

nincs kedvük elmenni a gyerekeknek. 
Nagyon megkedvelték az ott látható 
színes rajzainkat. Nem igazán tudok 
olyan orvosi rendelőről, ahonnan úgy 
kell „elrángatni” a gyerekeket, mint 
nálunk Dunakeszin. Azt szeretném, 
ha – függetlenül attól, hogy orvosi 
vizsgálatra jöttek – jól éreznék magu-
kat a váróhelyiségekben. A rajzok fel-
fedezése közben nem is veszik észre, 
hogy repül az idő, s amikor behívják 
őket, akkor sem az jut eszükbe, hogy 
jaj, vajon mi vár rám…  

- A rajzok, a motívumok mit jele-
nítenek meg?

- Rajz stílusunk, a felhőtlen, örömte-
li életérzés kifejezése valamennyire is-
merős a dunakesziek körében, amit ez-
úttal is megjelenítünk a falakon látha-
tó képeken. A fiúknak és a lányoknak 
külön-külön mosolyra fakasztó rajzo-
kat, motívumokat vittünk fel a falak-
ra. De úgyis mondhatnám, hogy a bol-

dogság érzését, hiszen, aki ránéz a raj-
zokra, az már csak jól érezheti magát. 
Ezt tapasztaljuk a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálat gyerekvárójában is, 
és a Fóti úti orvosi rendelőben is. Min-
den projektem – rajzok és a táblácskák 
- megvalósítása során az a célom, hogy 
az embereket kimozdítsam befásult 
hétköznapi világukból, hangulatuk-
ból. Meggyőződésem, hogy egy orvosi 
várót is ki lehet úgy alakítani, hogy él-
ményt jelentsen az ott eltöltött idő. 

Vámos Robi, az alkotó közösség ve-
zetője a Dunakeszi Polgár kérdésé-
re elmondta, hogy Dunakeszin kívül 
más városban csak különleges eset-
ben vállalkoznának hasonló művé-
szeti alkotások kivitelezésére, mert 
azt szeretnék, ha ez egyedi, dunakeszi 
unikum maradna. . 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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27 éve alapított családi vállalkozásból mára 
egy 40 főt számláló céggé nőtte ki magát az UNO REKLÁM Kft

Az egyéni vállAlkozás 1990-ben jött létre, 
mely 2004-ben AlAkult át uno reklám kft-
vé. A vállAlkozás meghAtározó profiljA 
egyedi reklámeszközök gyártásA, helyszí-
ni instAllálásA, illetve ezek kArbAntAr-
tásA. A cég már országos viszonylAtbAn 
is A reklámpiAc meghAtározó vállAlAtA, 
míg dunAkeszin A városvezetéssel kAr-
öltve egységesítette A közterületi rek-
lámozás lehetőségeit. ez persze nem 
csodA, ugyAnis A cégAlApító-tulAjdonos, 
szilágyi lAjos ezer szállAl kötődik A vá-
roshoz, hiszen már A nAgyszülei is őslA-
kosok voltAk A dunA pArti településen. 
Amint Azt lApunknAk Adott interjújábAn 
elárultA, Ahol csAk tudják, és lehetősé-
geik megengedik, támogAtják A városi 
kezdeményezéseket, rendezvényeket.

„A magunk szerény módján segítjük 
a város életét…”

– Kevesen mondhatják el 
magukról, hogy gyermekük 
születése alkalmából egy saját 
céggel lepik meg magukat…

– Ez nagyon jól hangzik így, 
de 27 évvel ezelőtt, amikor a lá-
nyom megszületett, még a Pest 
Megyei Volán reklámszervező-
je voltam. Folyamatosan érkez-
tek hozzám az akkor alakuló cé-
gek, magánvállalkozások kéré-
sei, hogy a beinduláshoz szük-
séges szóróanyagokat csináljam 
meg. Természetesen észrevet-
tem az ebben rejlő lehetőséget, 
és a lányom születése után nem 
sokkal létre is hoztam a családi 
vállalkozásunkat. Ő azóta már 
felnőtt, jelenleg sminkmester-
nek tanul, míg a fiam vadgaz-
da mérnöknek tanult a Fővá-
rosi Állatkertben helyezkedett 
el nemrég, korábban a Budake-
szi Vadasparkban dolgozott. 

– Miért pont Uno lett a neve?
– Dunakeszin mi voltunk az 

első olyan reklámcég, akik tel-
jes körű szolgáltatásokat nyúj-
tott ügyfeleinek.

– Mára az Uno Reklám Kft. 
országos szinten is megkerül-
hetetlenné vált. Országos szin-
ten milyen munkákat végez-
nek?

– Ezt felsorolni nagyon sok 

lenne, így csak párat említe-
nék. Az ország vezető krea-
tív ügynökségeinek megbízá-
sait készítjük el, mint példá-
ul a Roll Up (váltakozó óri-
ásplakát) berendezések. Ezek 
szervizháttere a mi felada-
tunk, így 24 órás szerviz-
ügyeletet látunk el, ha vala-
hol meghibásodik egy beren-
dezés, nekünk 12 órán belül 
javítanunk kell. De mi végez-
tük el az Auchan teljes közte-
rületi grafikai arculatváltá-
sát mintegy hétezer négyzet-
méteren, és a Spar áruházlánc 
megújult homlokzati reklám-
tábláit, valamint a külső-bel-
ső információs elemeit gyárt-
juk folyamatosan. Ezek mel-
lett gépkocsik dekorálásával, 
plasztikus habbetűvágással és 
magas szintű ipari alpinista 
szereléssel szolgáljuk ki ügyfe-
leinket. Fejleszteni kívánjuk a 
LED technikával gyártott ter-
mékeinket és egy magasabb 
szintű grafikai tervezési hátte-
ret kívánunk biztosítani ügy-
feleinknek.

– Dunakeszin is – mondhat-
ni – jelentős szerepet játszik a 
cég a reklámpiacon…

– Ez így van, ugyanis a város-
vezetés kérésére és velük közösen 
egységesítettük a város reklám-

tábláit, hirdetési felületeit, ahol 
minden helyi vagy országos cég 
egységes, korrekt árért hirdet-
heti a szolgáltatásait, termékeit. 
Ezen táblákból a város frekven-
tált helyein a programiroda által 
szervezett aktuális események-
ről, eredményekről számolhat 
be a lakosságnak. Akárcsak az 
itt látható plakátokat, az egysé-
gesen átalakított buszmegállók-
ban kirakott Citylight posztere-
ket is mi készítjük, illetve cserél-
jük le megfelelő időszakonként. 
Ugyancsak a mi munkánk gyü-
mölcse a városi buszok egységes 
dekorálása, valamint a rendez-
vényeken használt Dunakeszi 
40 belső megvilágítású nagy be-
tűdobozok, melyekkel már sok-
szor találkozhattak a város lakói.

– Ha jól tudom, nemcsak a 
munkája miatt kötődik Duna-
keszihez.

– A családom nagyon régóta 
itt lakik, már a nagyszüleim is 
őslakosnak számítottak a tele-
pülésen. Itt jártam iskolába, itt 
lakom, itt a cégem, ide köt szin-
te minden. Nagyon erős érzel-
mi szálak kötnek a városhoz, 
nem véletlen, hogy megpróbá-
lom azt a sok jót, amit Duna-
keszitől kaptam, valahogy vi-
szonozni. Ahol tudjuk, támo-
gatjuk a városi rendezvényeket. 

– A munka mellett a sport 
szeretete is jellemzi Önt. Jut 
ideje a rendszeres testmozgás-
ra is?

– Fiatalon magyar bajnoki 
címet szereztem evezésben, és 
egészen az ifjúsági válogatott-
ságig jutottam. A víz szeretete 
máig megmaradt bennem, de a 
lapátot vitorlára cseréltem. Ezen 
kívül rendszeresen eljárok ke-
rékpározni, illetve teniszezni, 
így a sport ma is szerepet kap az 
életemben.

– Közeledik a Karácsony. Ez 
mennyire határozza meg a cég 
életét?

– Természetesen a munka-
végzésben, a feladataink ellá-
tásában mindegy, hogy hét-
köznap, hétvége vagy Kará-
csony van. Ám természetesen 
ilyenkor, és ez már hagyo-
mány nálunk, mindig egy kö-
zös vacsorával zárjuk az évet, 
amikor a kollégáknak kioszt-
juk az ajándék borítékokat is. 
Ám nemcsak a közvetlen kol-
légáimnak kívánnék boldog és 
meghitt ünnepeket, hanem az 
összes olyan partnerünknek, 
akikkel év közben együtt dol-
gozunk.

 M. L.
Fotó: Kovács Zsolt
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két népszerű, közkedvelt névnAp – erzsébet és kAtAlin – Al-
kAlmából rendezett november 22-én műsoros-táncos össze-
jövetelt A dunAkeszi nyugdíjAs kiránduló klub. mint mindig, 
most is megtelt szépkorúAkkAl A voke józsef AttilA művelő-
dési központ színházterme.   

Az emlékhely szeptember 23-i átAdásán ott lévők és Az AzótA 
eltelt időben odA látogAtók szinte egyöntetű véleménye Az, 
hogy városunk, dunAkeszi egy újAbb egyedülálló, A mA embe-
rének is üzenettel bíró AlkotássAl gyArApodott.

Névnapi műsoros-
táncos mulatság 

a nyugdíjas klubban 

Atilla nagykirály emlékhely

Alkalomhoz illő költe-
ménnyel, – Preszter 
Norbert „Névnapvers” 

cíművel – köszöntötte az ünne-
pelteket Zupka Sándor klubve-
zető. Hangulati bevezetésként 
felvételről elhangzott Brahms 
5. Magyar tánc című zeneka-
ri műve.

Kevés ország van a világon, 
ahol hangsúlyosan köszöntik a 
névnaposokat, de hazánk ezek 
közé tartozik, fogalmazott Cso-
ma Attila, a művelődési köz-
pont igazgatója. Kitért a nép-
szokások világára, s elmondta, 
hogy a Szent Mihály naptól Ka-
talinig tart a kisfarsang, mikor 
a szántóföldi munkák befejez-
tével elkezdődött a vidámság. 
A bálokat Dunakeszin is meg-
tartották nem csupán a parasz-
ti közösségben, de a polgárság 
is kivette ebből a részét. Aztán 
következett az adventi időszak 
karácsonyig. Közeleg az esz-
tendő vége s ez a közösség is-
mét nagyon jó, tartalmas évet 
zárhat, mondta befejezésül az 
igazgató. 

Korábbról is jól ismert mű-
vészek – az Operett-Musical 
Voices Társulat énekeseinek kö-
zel másfél órás műsora követ-
kezett, melyben ezúttal retro-
slágereket adtak elő a közönség 
nagy tetszése közepette. 

Az estebéd elfogyasztása 
után pedig jöhetett a várva várt 
tánc, ami minden alkalommal 
jól megmozgatja a tagság dön-
tő többségét. 

De mitől is volt jó ez az esz-
tendő? Nem csupán a nagy-
rendezvényekre – többek kö-
zött Idősek napja, Ivó nap, 
Szüreti mulatság – emlékez-
nek jó szívvel. Miként a koráb-
bi esztendőkben, úgy idén is 
tartalmas kirándulások, szín-
vonalas előadókkal – az idős 
kort érintő témákban – meg-
tartott ismeretterjesztő estek, 
közismereti, sport és művé-
szeti szakkörök, alapfokú szá-
mítástechnikai tanfolyamok, 
színházlátogatások s egyéb 
rendezvények tették változa-
tossá a több mint 350 fős tag-
ságot számláló, s több mint 
negyven éve működő közös-
ség életét. Köszönhető mindez 
a klubvezetővel együtt a tizen-
három tagú vezetőségnek. S a 
sornak nincs vége, hiszen ez-
után jön még a Mikulás nap s 
az esztendőt a Karácsonyi ün-
nepséggel zárja a mindig vi-
dám, összetartó közösség, 
melynek jelmondata: „Ha ve-
lünk vagy, nem vagy egyedül!”

Katona M. István
Fotó: Pas Dezső

A létrehozásában résztve-
vők számára ez egy óri-
ási elismerés és köszönet 

a támogatásokért, az alkotók és a 
munkások rengeteg időt és energi-
át igénylő erőfeszítéseiért.

Örömmel tájékoztatjuk az olva-
sókat, hogy az átadáskor részünk-
ről ígért, addigra részben meglévő 
betonoszlop végleges burkolása is 
megtörténik december hónapban. 
A burkolat - ami azonos a mell-
szobor posztamensének anyagá-
val - feliratozva, jelképekkel el-
látva elkészült, rögzítése még nem 
történt meg.

Folyamatban van egy tájékoz-
tató tábla elkészítése is, amit a tér 
bejáratánál, a Fő út közelében ter-
vezünk elhelyezni és az emlék-
hellyel kapcsolatos információkat 
fogja tartalmazni.

Szándékaink szerint a téli nap-
fordulóra (december 21. - Ke-
recseny Fényünnep) ezzel a két 
feladattal is kész leszünk, és  

december 23-án 14 órától szívesen 
várunk minden érdeklődőt a telje-
sebbé vált Atilla Nagykirály Em-
lékhely megtekintésére, melyre 
programmal is készülünk.

  A szeptemberi átadás után töb-
ben úgy gondolták, hogy az em-
lékhely további támogatást is meg-
érdemel, ezért köszönet az alábbi 
támogatóknak:

Atilla Teaház 10e.Ft.-faanyag, 
Czirják Emma 5e.Ft., Dr. Fekete 
Gábor 50e.Ft., Gogucz család 30e.
Ft., Kun Csaba 10e.Ft., Matyák 
László 10e.Ft., Szakáll Lászlóné 
10e.Ft., Vetési Imre 10e.Ft. 

Az Atilla Nagykirály Emlékhely 
megvalósításával foglalkozó Du-
nakeszi Civilek Baráti Köre nevé-
ben:

Peti Sándor                                 
+36 30 474 7433

Szombat István
+36 70 329 1756

Jó hangulatban telt a névnapi ünnepség 
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Január 12. péntek 19 óra
Farkas Ferenc Bérlet III. előadás

Újévi koncert:
J. Strauss keringők, polkák, népszerű 
opera, operett és musical melódiák

Jegyár: 1.800.-Ft

Január 18. csütörtök 19 óra
Párterápia – Orlai produkció
Jegyárak: 3.300-3.900.-Ft

Január 25. csütörtök 20 óra
Berecz András önálló estje
Jegyárak: 1.500-2.200.-Ft

Január 27. szombat 10.30 óra
Alma Együttes koncertje

Jegyárak: 2.000-2.800.-Ft

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

VOKE József Attila 
Művelődési Központ

programajánló
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„Csók az Élet ajakán”

- A bor az emberiség történeté-
vel egyidejű. Noé esetét mindenki 
ismeri, de jelen van a görög mito-
lógiában is. A Windsori víg nők-
ben pedig így énekel a basszista. 
„Bacchus, ha szomjas volt/fogta a 
kancsó bort/és húzott nagyot/és 
húzott nagyot.” – idézi a Shakes-
peare vígjáték átdolgozott sorait 
miközben kedvenc borával kínál.

- Hogyan tudná definiálni a 
bort? - kérdezem a finom nedű íz-
lelgetése közben. 

- Olyan multifunkcionális cso-
dának tartom, amely testünk-
lelkünk, értelmünk gyarapodá-
sát szolgálja, de tiszteletreméltó a 
szakrális vonatkozása is. Táplálék-
ként a bornak az étrendi hatását 
kell kiemelni. Finom szerves savai 
segítik az emésztést, de ugyanak-
kor a bor más fontos alkotórésze-
ivel együttesen étvágygerjesztő-
ként is működik. Savasság és sav-
hatás tekintetében a magyar borok 
bőséges kínálatot nyújtanak. „A 
magyar föld, a magyar napsugár 
örök harmóniájának szerelmi ter-
méke.” – mondta egykori főisko-
lai tanárom. Adottságainknak kö-
szönhetően szőlőinkben a savak és 
a finom zamatok nem égnek, azaz 
nem oxidálódnak el. Akinek sok 
a gyomorsava az vígan fogyaszt-
hatja az alacsonyabb savtartalmú 
(5 g/l) lágy borokat, ilyen példá-
ul a Zalagyöngye. Akinek pedig 
a jobb emésztés miatt a savasabb, 
keményebb (6,5-7,5 g/l savtartal-
mú) borra van igénye, annak a sa-
vasabb tokaji, somlói, egri, sopro-
ni borokat ajánlatos fogyasztani. 
A vörösboroknál meg kell külön-
böztetni a savasságot a fanyarság-
tól, melyet a csersav idéz elő. Sok-
szor szoktam mondani: a vörösbor 
legyen enyhén fanyarkás, a szép-
asszony pedig mosolygós. A jó vö-
rösboroknál, mint amilyen az én 
prémiumkategóriás erdőkertesi 
Zweigelem, az alacsony sav és bár-
sonyos fanyarság összhangban 
van a bor testességével és alkohol 
tartalmával. Ennek felismerése és 

értékelése a borkultúra szerves ré-
sze. A borban lévő tannin típu-
sú vegyületeknek igen jelentős az 
élettani hatásuk, fontos szerepük 
van a szív és érrendszeri betegsé-
gek megelőzésében. Gyorsítják a 
koleszterin ürítését, megakadá-
lyozva az érszűkület és szívinfark-
tus kialakulását. Hatásos a magas 
vérnyomás ellen is. 

- Sokan vallják; bármennyire 
is fontos a bor élettani hatása és 
táplálkozásban betöltött szerepe, 
legnagyobb jelentősége mégiscsak 
az élvezeti értékében rejlik. 

- „Dús örömelixír”, ahogy a köl-
tő írja. A borban levő számos íz il-
latanyag kombinációs lehetősé-
ge -, akár a hangjegyek a zenében 
- végtelen, és ezek alakítják ki a 
bor jellegét, arculatát, élvezeti ér-
tékét. Tapintással érzékeljük az al-
kalomhoz illő karcsú poharak fo-
gantyúit, szemünkkel gyönyörkö-
dünk a bor színében és tükrössé-
gében, ami már önmagában is jó 
kedvre derít, orrunkkal szívjuk be 
pompás illatát, de a legtöbb élve-
zet mégis csak az ízlelőbimbók-
nak jut, amikor az apró kortyot a 
szánkban szétterítjük és azután 
az egyensúlyi érzékszervünkkel 
konstatáljuk a bor erejét, amely ha 
túl nagy hatással lenne ránk, ak-
kor Petőfivel vigasztalódunk; „De 
tehetek is én arról/hogy oly igen jó 
az a bor/jó az a bor.” De hogy a fü-
lünk sem maradjon ki az élveze-
tek áradatából, mások egészségé-
re kívánva, koccintással gyönyör-
ködünk a poharak borral teli csen-
gő hangjában. 

- A bort általában az ételekkel 
együtt fogyasztjuk. 

- A borkultúra szerves részét ké-
pezi az ételek és italok párosításá-
val kapcsolatos alapvető tudniva-
lók. Általánosságban elmondhat-
juk, hogy a fehérhúsokhoz fehér 
vagy rozébort, vörös húsokhoz vö-
rösbort fogyasszunk. A halakhoz, 
vega ételekhez könnyebb, egysze-
rűbb fehérbort kell választani, ilyen 
például az én Zalagyöngye borom. 

A pörköltes jellegű és a szárnyas 
sültekhez komolyabb fehér bor 
vagy rozé illik. A napteraszon ké-
szített, kitűnő minőségű grilléte-
lekhez nagyon jól illik a rozébor. A 
tartalmas levelesek, dinsztelt, pör-
költes vagy sült vörös húsokhoz és 
a vadhúsok mellé vörösbort ajánla-
tos fogyasztani az ételek „fajsúlyá-
hoz” igazodva, könnyebb jellegűt 
vagy testesebbet. Mi az én arany-
érem várományos Zweigelt boro-
mat fogyasztjuk. 

- Az absztinensek elvetik a bor 
fogyasztását is, főleg az alkohol 
ártalmas hatása miatt. Ön, ho-
gyan vélekedik erről?

- Julius Cézár napi 1,5 liter vö-
rösbort adott katonáinak a be-
tegségek elkerülésére. Nem vélet-
lenül mondta Arisztotelész, hogy 
„a bor a legfinomabb étel, a leg-
kellemesebb ital és a legjobb ízű 
orvosság”. A borban lévő magas 
kálium kedvezően hat a szívre és 
emellett vizelethajtó hatása is van. 
A bort nem szabad egyszerű alko-
holos oldatnak tekinteni. Számos 
állatkísérlet bizonyítja, hogy a bor 
jóval kevésbé mutatkozik toxikus-
nak, mint a hasonló mennyiség-
ben fogyasztott más alkohol. 

- Beszélgetésünk elején multi-
funkcionális csodának nevezte a 
bort. Van-e egyéb hatása, vagy ha 
úgy tetszik, funkciója?

- A legősibb írásos emlékek 
egyike, a Talmud szerint vidítja 
a lelket. Kölcsey, aki a Himnusz-
ban a jó kedvet a bőség elé helye-
zi, egyik versében így ír. „Ki búban 
ül víg leszen ő/ha borhoz ajka ért/
Légy idvez ó szőlővessző,/gondűző 

nedvedért”. Csokonai búkerge-
tőnek, Petőfi gondűzőnek, József 
Attila „víg tüzek, víg kürtösének” 
nevezi. Százötven év után is aktu-
ális Petőfi rövid csattanós, szelle-
mes Igyunk című verse, melyben 
a bort kincsnek nevezi. „És igyék 
bort az, akinek/Pénze nincs/ S 
övé lesz a világon/Minden kincs”. 
A kék szőlőből készített bor ha-
zánk színeit is szimbolizálja. Ün-
neplő társaságban sokszor szok-
tam idézni Garay Jánost Zweigel 
borom kitöltésekor. „Töltsd po-
hárba és csodát látsz/Színe, mint 
a bikavér/ S mégis a gyöngy, mely 
belőle/Fölragyog, mint a hófehér/
És a tőke, melyen termett/Nemde 
oly zöld, mint a rét?/Hol leled föl 
szebben együtt/Szép hazánk há-
rom színét”.

A bor egyik fontos funkciója, 
hogy elősegíti a jó kapcsolatok, 
barátságok kialakulását. A bor-
szerető embernek nem gond az 
ajándékvásárlás. Ezért álltunk át 
a díszkartonos palackozásra, ám a 
bort nem fogyasztókra, a 18 éven 

józsef AttilA himnusz A borhoz című verséből vett 
idézettel kezdte beszélgetésünket vendéglátóm, 
guttmAnn vilmos dunAkeszi egyetlen borászA, Aki sAját 
borházábAn állítjA elő A mAgA áltAl termelt szőlőből 
készített bort. szőlőbirtokAinAk egy része városunk 
hAtárábAn pompázik. Az irodAlmi és verselő vénávAl is 
megáldott neves borásszAl toldi utcAi rezidenciáján 
beszélgettünk.  

Babják Annamária, Guttmann Vilmos, 
Guttmann Vilmosné, Szűcs Mihály
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aluliakra, a gépkocsivezetőkre is gon-
dolva forgalmazzuk a pillanat pasztőrö-
zéssel tartósított mustunkat. A gyártási 
eljárásból adódóan ebben nincs semmi-
féle tartósítószer, nem okoz semmilyen 
mellékhatást. Nagyon finom, édes, mint 
a méz. Ilyen típusú terméket pillanat-
nyilag a multik sem forgalmaznak.  

- Ön szerint milyen a kulturált bor-
fogyasztás?

- Legfontosabb, hogy örömteli szívvel 
tudjuk értékelni és élvezni a bor mind-
azon élettani, testépítő, lélekvidító (spi-
rituális) hatását, melyről eddigiekben 
szóltam. Alapja a mértékletesség. Na-
gyon hasznos az alapvető tájékozottság 
a bor és a gasztronómia kapcsolatáról. A 
mindennapi étkezéshez egyszerű boro-
kat kell választani, ünnepi alkalmakkor 
pedig a legjobbakat, melyhez méltó kül-
sőséget is kölcsönzünk. A képen látható 
barátainkkal, Babják Annamária szín-
művésznővel és férjével Szűcs Mihály 
nyugalmazott minisztériumi főosztály-
vezető helyettessel nem csak ízlelgetjük, 
de kritikai szemlélettel is értékeljük, mi-
nősítjük borainkat. 

Nem eretnek dolog a kulturált bor-
fogyasztás és a szép éneklés. Végső so-
ron azt tudom mondani, hogy a kultu-
rált borfogyasztás alkalmával megvaló-
sulnak azok a gondolatok, melyekről így 
ír Voltaire; „Kell, hogy legyenek pom-
pás estebédek/Hol fesztelen az ember 
csemegél/Jó borokat és szellemes igé-
ket/S mégsem részeg, ha véget ér”. 

- Nagyon sok versidézettel színesí-
tette beszélgetésünket, ami szinte „ter-
mészetes”, hiszen idén már másod-
szor nyerte meg a városi szavalóver-
senyt. Kérem, hogy stílszerűen egy ide 
illő vers idézettel fejezzük be társalgá-
sunkat. 

- Örömmel. József Attilával kezdtem, 
vele is fejezném be. Neki tulajdonítják 
ezt a kis versikét; „Ha meg akarsz élni 
hosszú kort/Igyál mindenekelőtt bort, 
de vigyázz nem akármilyen időben/
Csak reggel, délben, este, és napközben”.

- Köszönöm a beszélgetést, és a finom 
borokat, melyekkel az idei esztendő bő-
ségére, a jövő évi reményekre koccintot-
tunk!

Vetési Imre

rendhAgyó, igAzi unikumnAk számító zenés iro-
dAlmi rendezvényen vehettek részt Azok, Akik 
december 5-én ellátogAttAk A kölcsey ferenc vá-
rosi könyvtárbA Az első mAgyAr skót dudás, kéri 
györgy estjére. 

kilencedik AlkAlommAl rendezték meg A dószk dunAkeszi kölcsey ferenc városi könyv-
tárbAn A sellei zoltán városi versmondó versenyt. ez AlkAlommAl tizenketten – A gim-
nAzistáktól A szépkorúAkig – jelentkeztek A nemes megmérettetésre.

Skót dudás a könyvtárban

Városi versmondó verseny - 
Arany, Petőfi, Márai a kedvenc

A duda falakat rengető hangján nemcsak skót nép- 
és egyházi zene csendült fel, de belehallgathattunk 
a skót rock, valamint néhány népszerű filmsláger 

egyedi előadásába is, s a közönség olykor hangos énekszóval 
kísérte az ismert dallamokat. Az előadó sok humorral fűsze-
rezett bemutatója által a jelenlévők bepillanthattak az észa-
ki nép viseletének, fegyvereinek, gasztronómiájának és iro-
dalmának történetébe, a zenei kérdésekre helyesen válaszo-
lók pedig eredeti skót whiskyt nyertek. Az íróként is tevékeny 
Kéri György skót témájú könyveinek bemutatásával és dedi-
kálással zárta a nagy sikerű programot.  (L.R.)

Fotó: Preysing Frigyes

Megnyitójában a 
névadóról el-
mondta Tuba 
Zsuzsa tájékoz-

tató könyvtáros, a verseny szer-
vezője, hogy a Magyar Kultú-
ra Lovagja, Dunakeszi Díszpol-
gára „irodalmunk és a magyar 
nyelv hagyományainak, értékei-
nek őrzőjeként a magyar előadó 
művészet meghatározó egyéni-
sége volt… A verseny díjazásá-
hoz a nagyszerű pedagógus fele-
sége, Bige Stefánia az első helye-
zett pénzjutalmának biztosítá-
sával járult hozzá, ezzel is őrizve 
férje emlékét.”

A versmondókat értékelő zsű-
ri – Bige Stefánia, Babják Anna-
mária színművésznő és Borbély 
Emma nyugalmazott könyv-
tárigazgató – előtt kiváló vers-
választással mutatkoztak be a 
versenyzők. A magyar költé-
szet legnagyobb alkotóinak – 
Petőfi Sándortól Radnóti Mik-
lósig, Arany Jánostól Karinthy 
Frigyesig – műveit mondták el. 
Elhangzott többek között Ily-
lyés Gyula „A reformáció gen-
fi emlékműve előtt” című nagy 
ívű bölcseleti műve, vagy Márai 
Sándor „Mennyből az angyal” 
című, az 56-os forradalom hősei 

előtt tisztelgő fájdalmasan drá-
mai költeménye.

A pontos szövegtudás mel-
lett a gondos értelmezés és te-
hetséges előadásmód jellemez-
te a színpadra lépőket. A zsű-
ri értékelése nyomán kialakult 
a végső sorrend. Első helyezést 
ért el, s átvehette a 30 ezer fo-
rintos díjat Faludi György „Óda 
a magyar nyelvhez” című mű-
vének tökéletes megformálásá-
ért Guttmann Vilmos. A Márai 
költemény kitűnő előadásával 
Dióssi Csaba polgármester ál-
tal felajánlott 25 ezer forint érté-
kű könyvvásárlási utalvány bir-
tokosa lehetett a második helye-
zett Bakóné Szécsey Márta, míg 
harmadikként Váci Mihály „És 

mi élünk” című versének átütő 
erejű tolmácsolásáért a könyv-
tár 20 ezer forintos könyvvá-
sárlási utalványát kapta Zöl-
diné Pádár Mónika. Különdíj-
ban részesült Badruddin Dániel 
Kiron Arany János „Visszatekin-
tés” című versének előadásáért. 
A program végén valamennyi 
résztvevő átvehette a könyvtár 
oklevelét és Sellei Zoltán CD-t.

Lőrincz Róbert intézmény-
vezető érdekességként elmond-
ta még, hogy Áprily Lajos József 
Attila-díjas költő 1929-ben fellé-
pett a könyvtár épületében.

Katona M. István
A szerző felvétele

A versenyzők 
és a zsűri tagjai
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Sikeres évet zártak 
a dunakeszi atléták!

- A szakosztályunkban kilenc edző dol-
gozik, több mint százhúsz atlétával, az el-
ért eredményekre büszkék vagyunk – 
mondta Tibor.

- Világverseny, országos bajnokság a 
dunakeszi atléták nélkül elképzelhetet-
len, többen a válogatott keretben dolgoz-
nak, a jobb eredmény érdekében. Kik ők?

- Három atlétánk szerepelt a korosztá-
lyos világversenyen. Az EYOF (Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál) versenyt Győr-
ben rendezték meg, Huller Dániel 400 mé-
teres gátfutásban 5. helyezett lett. Dani a 
16 éven aluliak hazai rendezésű előolimpi-
áján döntőbe jutott és ott a legjobb ered-
ményével ért célba. Farkas Petra, Eszes Dá-
niel Junior EB–n (18-19 évesek) az olasz-
országi GROSSETO városában képviselte 
hazánkat. Petra a távolugrás döntőjében, 
szoros versenyben 4. helyet érte el. Dani 
a férfi 110 méteres gátfutás előfutamaiban 
szerepelt. Mindketten még jövőre is eb-
ben a korosztályban versenyeznek, s ez na-
gyon bíztató, főleg hogy a Petrát megelő-

ző három versenyző, jövőre már nem eb-
ben a korcsoportban indul. Rajtuk kívül a 
junioroknál Szenderffy Dániel hármasug-
rásban, és a serdülőknél Almási Olivér 100 
méteres gátfutásban volt válogatott.

Az országos bajnokságokon is letették 
névjegyüket versenyzőink. Felnőtt magyar 
bajnokságon a 18 éves Farkas Petra 641 
centiméterrel aranyérmes, amely fantasz-
tikus egyéni csúcs, a bajnok edzője Szen-
czi László. A férfi 4x200 méteres síkfutás-
ban Kovács Dániel, Eszes Dániel, Martinek 
Richárd, Kovács Tamás összetételű csapat, 
nagy meglepetésre legyőzte az esélyesebb-
nek tartott váltókat. A serdülőknél Almási 
Olivér és Debreczeni Károly 3-3 magyar 
bajnoki címet szerzett. Olivér mind fe-
dett pályán, mind szabadtéren győzött a 
gátfutás sprintszámában.  Karcsi egyéni-
ben a 300 méteres gátfutás címe mellé két 
csapat aranyat is begyűjtött. Csapatban a 
4x200 méteres férfiváltó mellett a serdülők 
két címet nyertek, 100 méteres gátfutásban 
Almási Olivér, Péntek Kristóf, Debreczeni 

Károly, Rády Bálint összetételű csapat lett 
aranyérmes.  A 4x300 méteres váltóban 
Péntek Kristóf, Rády Bálint, Debreczeni 
Károly, Tóvári Levente négyesünk diadal-
maskodott.  Rády Bálint (Zoltán öccse) az 
idén a korosztályos diákolimpián távolug-
rásban aranyérmet szerzett. Kiemelkedik a 
46 éves Simona Staicu maratoni OB-n 2., és 
a Drahos Veronika, Kárász Krisztina, Bódi 
Zsófia összetételű fél maratoni női csapat, 
mely bronzérmet szerzett. A bajnoki címek 
mellett nagyon sok értékes dobogós helye-
zést értünk el országos szinten. A fenti re-
mek eredmények elérésében nagy szerepe 
van, szponzorunk a Tímár Vasker (Tímár 
József) támogatásának. 

Ezúton is szeretném megköszönni 
Maracskó Pál (vezetőedző), Elek György, 
Orosz Ákos, Forgács Judit, Szenczi László, 
Hengl Viktor, Rádai Emese, Deák Tamás 
edzői gárdának az egész éves odaadó ered-
ményes munkát! – mondta Bottyán Tibor 
szakosztályvezető.

Solymosi László

Az egyesület AtlétikAi szAkosztályA 1928-bAn AlAkult dunAkeszi mAgyArság néven, jelenlegi neve dunAkeszi vAs-
utAs se, Amely jövőre ünnepli 90. születésnApját. évtizedek ótA kitűnő eredményekkel dicsekedhet megyei és or-
szágos szinten. mArAcskó pál 1978 ótA edző, főállásbAn 1983 ótA tevékenykedik A szAkosztálynál. tíz éve A szAk-
osztály vezetője bottyán tibor, ő mesél A 2017-es sikereikről.



31Dunakeszi Polgár

2017. 09. 30. Kováts Balázs és Forró Anna Mária
2017. 10. 14. Mikó Zoltán és Mészáros Anita
2017. 11. 11. Suhajda Szilárd és Legindi Tímea

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

Házasságot kötöttek

Karácsonyi ajándékcsomag 
a 65 év feletti dunakeszi 

lakosoknak

A Dunakeszi Önkor-
mányzat az előző 
évekhez hasonlóan 
karácsony alkalmá-

ból idén is ajándékcsomaggal 
kedveskedik a 65 év feletti la-
kosoknak. A csomagok kiszál-
lításában egyaránt segédkez-
nek dunakeszi diákok és ön-
kéntesek. A meglepetések el-
juttatása az idősekhez egészen 
december 22-ig folyamatosan 
zajlik. Akihez valamilyen ok-
nál fogva nem jut el a csomag, 
január 2-26. között átveheti a 

Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán ügyfélfogadási idő-
ben, akár meghatalmazással is. 
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Eredményes szezont 
zárt a VS Dunakeszi

Ifjú tehetségek 
országos sikere

Nagypályás labda-
rúgóink fantaszti-
kus őszt produkál-
va – a Pest megyei 

labdarúgó-bajnokság II. osz-
tályának északi csoportjában 
15 meccsen 35 pontot gyűjtöt-
tek – őszi bajnokok lettek a ko-
rábbi válogatott, a Fradival BL-
ben szereplő edző, Albert Flóri-
án vezetésével.

„A srácok abszolút amatőr-
ként is vállalták, hogy mun-
ka után heti három alkalom-
mal edzenek. Valamennyi tré-
ninget próbálom úgy vezényel-
ni, hogy mindig új élményhez 
jussanak. Ha ez a csapat, vagy 
legalábbis a gerince együtt tud 
maradni, akkor képesnek tar-
tom a gárdát arra, hogy meg-
nyerje a bajnokságot, és feljus-
son a megye I-be” – állította 
Albert Flórián, aki hozzátette, 
ez a város legalább egy NB III-
as csapatot megérdemelne.

Az NB II. Északi csoportjá-
ban szereplő női kézilabdázó-
ink a tavaly kiharcolt bennma-
radás után most jelentősen elő-
reléptek, hiszen az ötödik he-
lyen zárták az őszi szezont.

„Sajnos rengeteg sérültünk 
volt, így időnként bizony olyan 
vereségek is becsúsztak, me-
lyek ronthatták az összképet. A 
lányok keményen dolgoztak a 
szezon során, és ez az eredmé-
nyeiken is meglátszódott. Ha 
végre elkerülne minket a sérü-

léshullám, akár az előrelépést 
sem zárnám ki a tavaszi szezon 
végeztével” – mondta Szénási 
István, a csapat vezetőedzője.

Férfi asztalitenisz csapatunk 
az előző szezonban megnyerte 
az NB III-as bajnokságot, míg 
most az őszi szezon végén ve-
retlenül vezet az NB II-ben, így 
abszolút nem kizárt, hogy két 
esztendő alatt két osztályt is 
képesek lesznek feljebb lépni.

„Nyáron sikerült megerősí-
tenünk a csapatot, így talán ki-
jelenthető az eddig tapasztal-
tak alapján, hogy csapatunk ki-
magaslik a csoportjából, és im-
már reális elvárás az, hogy 
feljutnak az NB I-be. Utánpót-
lás vonalon is egyre jobb ered-
ményeket érünk el, legyen elég 
csak Volentics Annára, Kishegyi 
Ákosra vagy a diákolimpián re-
meklő Szlivka Norbira gondol-
ni” árulta el Lindner Ádám szak-
osztályvezető és vezetőedző.

Az Európa-bajnokságra kiju-
tott felnőtt korfball válogatott-
ban biztos helye van Szamkó 
Lilinek, míg utánpótlás vona-
lon korfballosaink, kézilabdá-
zóink, röplabdázóink és jiu-
jitsu szakágban a különböző 
korosztályokban versenyző te-
hetségeink révén szintén ren-
geteg szép eredményt ért el a 
VS Dunakeszi.

Reméljük, mindennek a foly-
tatása következik tavasszal.

M. L.

A negyedszázada mű-
ködő klubot irányító 
Bogyó László elnök, 
és fia, Bogyó Tamás 

vezetőedző mellett olyan kivá-
ló szakemberek szerettetik meg 
a fiatalokkal a sportágat, mint 
Keller László, a magyar férfi 
Davis Kupa csapat egykori szö-
vetségi kapitánya, Szűcs Csaba, 
Oláh Attila és még hosszasan 
lehetne sorolni a kiváló tréne-
rek névsorát, akiknek köszön-
hetően ifjú tehetséget bontogat-
ják szárnyaikat Dunakeszin. 

A klub a városi önkormány-
zattal összefogva szinte az or-
szágban elsőként vezette be az 

óvodai és az iskolatenisz ok-
tatást, melynek köszönhető-
en Dunakeszi valamennyi első 
osztályos tanulója – a minden-
napos testnevelés óra kereté-
ben – október elejétől május 
végéig kéthetente tenisz órá-
kon vesz részt a Magyarság 
Sporttelepen. 

E példaértékű tudatos után-
pótlás nevelő munka egyik leg-
frissebb sikereként hódítot-
ta el a legújabb trófeát az Aj-
tai Márk, Marosvölgyi Dániel, 
Csepa Zétény összeállítású csa-
pat az Országos Play and Stay 
csapatbajnokság megnyerésé-
vel, melynek sportértéket eme-
li, hogy negyvennégy együttes 
utasítottak maguk mögé. 

A lányok is igazán büsz-
kék lehetnek teljesítményük-
re, akik hatodik helyen végez-
tek a tizenkilenc csapatos me-
zőnyben.

- Örömmel számolok be 
Punyi Anna sikeréről is, aki 
a budaörsi Decathlon Kupán 
a 16 éves korosztályban a ne-
gyeddöntőig jutott, míg páros-
ban a döntőig menetelt – újsá-
golta lapunknak Bogyó László 
klubelnök. 

(Vetési)

lAssAn-lAssAn tényleg A sport városává növi ki mAgát 
dunAkeszi. A rengeteg, sikeresen megrendezett tömeg-
sport esemény mellett – fut A keszi vAgy A mozdulj du-
nAkeszi – A városi sportegyesület dunAkeszi szAkosztá-
lyAi remekeltek Az őszi szezonbAn.

szAkmAi berkekben méltán nevezik A dunAkAnyAr te-
nisz mekkájánAk A dunAkeszi tenisz klubot, Amely hosz-
szú évek ótA A sportág egyik legdinAmikusAbbAn fejlő-
dő honi egyesülete. Az utánpótlás nevelő klub A hAzAi 
versenyek mellett A tehetséges európAi fiAtAlok szá-
márA rendezett rAngos nemzetközi tornákkAl vívtA 
ki A mAgyAr tenisz szövetség mellett Az európAi tenisz 
szövetség elismerését is. 

Téli-nyári
gumi csere!
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Szinte kicserélődött a Fazekas Iskola régi tornaterme 

„Az összefogás újabb 
kézzel fogható eredménye”

Izgatott tanárok, izgatott 
gyermekek várták a jeles 
pillanatot, amikor végre is-
mét birtokba vehették a fel-

újított tornatermet, amely zsúfo-
lásig telt az átadón. Mindennek 
stimmelnie kellett – az utolsó 
pillanatban még a szalagot átvá-
gó ollót is ellenőrizték – ezekben 
az ünnepélyes percekben, semmi 
sem vehette el a résztvevők örö-
mét.

„Nagyon köszönjük, hogy az 
állam, a kézilabdázók hazai szö-
vetsége és a városi önkormány-
zat segítségével sikerült az ál-
munkat megvalósítani. Már 

régóta terveztük ezt, és most itt 
állunk a megújított tornater-
münkben, ahol új a talaj, az ösz-
szes nyílászáró, ki lett festve, il-
letve két új kézilabda kaput is 
kaptunk a mindennapos mun-
kánkat segítendő” – jelentette ki 
többek között Papné Szalai Csilla  
intézményvezető.

Az átadó ünnepségen részt 
vevő Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő rövid beszédében ki-
emelte, az összefogás eredménye-
ként született meg az új tornate-
rem, amit reményei szerint még 
nagyon sokáig örömmel használ-
hatnak majd a gyermekek.

Ezt követően az igazgató asz-
szonnyal és az országgyűlési 
képviselővel közösen városunk 
polgármestere, Dióssi Csaba vág-
ta át a nemzeti szalagot, melynek 
köszönhetően egy hosszú kötél 
szabadult ki. Mint kiderült, en-
nek a kötélnek nagy jelentősé-
get szántak a szervezők, ugyanis 
Dunakeszi öt iskolájának csapa-
ta egy parázs hangulatú kötélhú-
zó versennyel avatta fel az új tor-
natermet. Miközben a csapatok 
javában készülődtek az egymás 
elleni csatára, Dióssi Csaba la-
punknak elmondta, büszke arra, 
hogy ismét egy ilyen eseményen 
vehetett részt.

„Ez a felújítás egy olyan konst-
rukcióból jöhetett létre, amely-
nél a helyi önkormányzat bizto-
sította az önrészt, azaz 16 millió 
forintot, ami a teljes költség har-
minc százaléka, míg a fennma-
radt összeget a kézilabda szövet-
ség állta a TAO forrásaiból. Kö-
szönöm mindenkinek, aki részt 
vállalt abban, hogy a Fazekas Is-
kolában tanuló gyermekek lehe-
tőségeit ezzel a beruházással job-
bá tehettük, és köszönöm az is-
kola tanárainak és diákjainak, 
hogy türelemmel voltak az átala-
kítás és felújítás ideje alatt. Büsz-
kék lehetünk arra is, hogy némi 
túlzással hetente sikerül átad-
nunk valami újat, és ezek kö-
zül az egyik legfontosabb, ha 
az a gyermekeink előmenete-
lét, egészségét szolgálja. Nagyon 
erős évet hagyunk magunk mö-
gött, hiszen a városnak immár 
van új strandja, új iskolája, új 
balatoni üdülője és új uszodája, 
és örömmel mondhatom, hogy 
ezekben a kérdésekben a tel-
jes összefogás jellemzi a várost. 
Valamennyiünknek az a célja, 
hogy jobb legyen a város lakó-
inak, az itt tanuló gyermekek-
nek az élete” – ecsetelte város-
unk polgármestere. Dióssi Csaba 

elárulta, hogy sikerrel pályáztak 
a Kőrösi Iskola energetikai meg-
újítására, , így a következő ün-
nepélyes átadásra már ott kerül 
majd sor.

Az utolsó polgármesteri sza-
vakat már alig lehetett hallani, 
hiszen pokoli bíztatás mellett 
zajlottak a kötélhúzás esemé-
nyei. A körmérkőzéses tornát vé-
gül a Szent István Általános Is-
kola csapata nyerte meg – a to-
vábbi sorrend: Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola, Fazekas Mihály 
Általános Iskola, Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola és Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
–, ám lehetett bármelyik csapat 
tagja egy kisdiák, valamennyien 
csillogó szemmel, míg a Fazekas 
tanulói némi büszkeséggel néz-
tek vissza a terembe, ahol aztán 
lassan kialudtak a lámpák.

Hogy aztán másnap már min-
den megszokott rendben, csak 
egy felújított környezetben foly-
tatódjon tovább…

M. L.
Fotó: Ligeti Edina

újrA ünnepeltek A dunAkesziek, hiszen Az új iskolA, Az új tAnuszodA után ezúttAl egy szinte teljesen felújított tor-
nAtermet AdtAk át A város fiAtAljAinAk. ugyAnis mintegy 53,3 millió forintért „vArázsolták újjá” A fAzekAs mihály 
áltAlános iskolA tornAtermét. nohA Az ünnepélyes átAdón semmilyen vitA nem volt – és nem is lehetett –, Azért  
A feledhetetlen pillAnAtokAt komoly kötélhúzássAl zárták Az érdekelt felek november 30-án.

... volt húzd meg, ereszd meg...

Az avatás ünnepélyes pillanata
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Solymosi László, megyei elnök átadja az oklevelet és 
az ajándékcsomagot a dunakeszi bronzérmes Gombkötő Gergőnek. 

december 2-án szAdán rendezték meg A pest megyei 
nyílt országos 33. mikulás egyéni sAkkversenyt. A ii. 
korcsoportbAn A dunAkeszi nAgy vilmos 2., gombkö-
tő gergő 3. helyen végzett, Akik egyébként A városi 
sportegyesület dunAkeszi lAbdArúgó csApAtábAn u 
10-es korosztálybAn rúgják A lAbdát. gergő jobbszél-
ső, míg vilmos bAlszélső. 

Nagy Vilmos az idén áprilisban ott volt az első korcsoportban, a 
Diákolimpia országos döntőjében.

Pest megye Szuper csoport: Dunakeszi – Dunaharaszti 2,5 
– 7,5 (döntetlen: Szabó János, Molnár Péter, Molnár Sándor, Mundi 
György, Gránicz János)

Pest megy I/A csoportban: Alagi DSK – Zsámbék 2,5 – 2,5 (győz: 
Nógrádi József, döntetlen: Bernáth Péter, Czap Szabolcs, Kiss János)

Szigetszentmárton – Alagi DSK 4,5 – 0,5 (döntetlen: Nógrádi József)
Solymosi László
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Az aranyérmes 
csapat tagja 
Kozsán Balázs  
(jobbról)

Köszönjük, 
hogy ebben az évben 
oly sokan választottak 
minket otthonaik 
felújításakor, építésekor. 

Kívánunk áldott, 
békés ünnepeket!
A Rév Festék Kisáruház csapata

Rév Festék Kisáruház

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. • Telefon: 27/341-830 
• E-mail: rev98kft@vnet.hu • Nyitva: Minden nap! 

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

Ismét Európa tetején
tAvAsszAl Adtunk hírt kozsán bAlázsról, A többszörös WAdo-kAi 
kArAte mAgyAr- és európA-bAjnok fiúról. 2015 ótA követjük spor-
tolói pályAfutását, Aki AbbAn Az évben A luxemburgi európA-bAj-
nokságon nyert, Aztán A két dobogós hely következett svájcbAn. 
idén párizsbAn került sor erre A megmérettetésre.

Itthon nyert a nagyverseny előtt a 
Magyar Wado Bajnokságon, öt ka-
tegóriából öt arannyal tért haza, 
a Miskolcon megrendezett Avas 

Nemzetközi Kupán második helyezést 
ért el.

Háromszoros Magyar Bajnokként ké-
szült a 45. Wado-Kai Európa-bajnokság-
ra, Franciaországba. Többször láttuk, 
hogy képes az idén már 14 éves fiú a do-
bogó legmagasabb fokára jutni. 

Újra ezt az élményt adta nekünk idén is 
Kozsán Balázs, mert Kata (csapat) kadet 
kategóriában Európa-bajnok lett, valamint 
Kumite (-63kg) U16 korcsoportban is 
eredményesen szerepelt, az 5. helyen zárt. 

Méltán reméltük hát, hogy zászlónk a 
dobogó tetejéről loboghat a karatéka ke-
zében idén is.

Értesüléseink szerint tevékenységét 
nagy figyelemmel követte eddig is Du-
nakeszi családügyi tanácsnoka, Bocsák 
Istvánné, valamint a Dunakeszi Önkor-

mányzat Sportigazgatója, Seltenreich Jó-
zsef, hiszen a Dunakeszi Önkormányzat 
támogatta Balázst a 45. Európa Bajnok-
ságra való kijutásban. A felkészülésben 
családja, valamint a Nóva Sportegyesü-
let karatékái és Faragó Tibor sensei segí-
tették őt.

Mára viszont egyre többen látják őt a 
jövő nagyjai közt: A Nemzet Fiatal Te-
hetségeiért Ösztöndíjat másodszor, A 
Jó tanuló, jó sportoló díjat harmad-
szor kapta meg. Kimagasló tanulmányi 
eredményével, szorgalmával példát ál-
lít gyermekeink elé. Bizonyítja minden-
napjaival, hogy szívvel-lélekkel eredmé-
nyesen helyt lehet állni az életben. Bát-
ran mondhatjuk tehát, hogy Balázs a 
legtöbbet hozta ki magából idén is.

Új céljai közt szerepel a Portugáliában 
megrendezésre kerülő 46. Európa-baj-
nokság és az első alkalommal megren-
dezésre kerülő Wado-Kai Karate Világ-
bajnokság is. 

Nem kis célok ezek. Kívánjuk, hogy 
sikerüljön megvalósítani álmait saját, 
városunk és nemzetünk örömére.

B. Szentmártoni
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