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- 1956 üzenete a szabadság üzenete. Bár nagy támadás éri, akik nemzetben gondolkodnak, mégis azt mondom, már látjuk a fényt az alagút végén. Ha kitartunk, el fog jönni Magyarország
felfénylő napja – mondta Wittner Mária országgyűlési képviselő, 56-os a hős a Dunakeszin
megtartott október 23-i megemlékezésen. Az ünnepségen közreműködött a Harmonia Sacra
Kórus, valamint Babják Annamária és Vincze József, akik előadásában Gérecz Attila Van így
néha című versét, a Hazám című megzenésített verset, valamint Márai Sándor Ima című művét
hallgathatták meg a megjelentek.

W

ittner Mária ünnepi beszédében
az együttemlékezésre hívta fel a
megjelenteket. Felidézte a szegedi dóm előtt álló Magyar Piéta szobrot,
ahol a Szűzanya ül és úgy tartja a lyukas
zászlót - 56 sebzett zászlaját - az ölében,
mint egyszülött fiát, amikor levették a keresztről. - Ebbe a lyukas zászlóba odaképzelem a fájdalmas jézusi arcot. Egy olasz fiatalember szerint a lyukas zászló lehet Jézus sebe is, lehet golyó ütötte seb is. S igazat kell adnom ennek a fiatalembernek.
Igen, erről szól Magyarország sorsa. Erről
szól az a fájdalom, melyen keresztül mentek a mártírok, akik felemelt fejjel vállalták a halált – fogalmazott Dunakeszi díszpolgára. Megemlékezett Brusznyai Árpádról, a humánum mártírjáról, aki a veszprémi Forradalmi Bizottság elnöke volt. S
bár egyetlen lövés sem dördült el, a megyei párttitkár közbenjárására mégis kivégezték őt. S a rendszerváltás után, amikor exhumálták a holtakat, ott ül felesége
egy földhalmon, kezében férje koponyája.
Wittner Mária erről az eseményről megrendítően így vallott: - Megkérdeztem tőle,
milyen érzés volt a férjed koponyáját kezedben tartani. Mire ő csak annyit mondott: „Tudod, annyi tudás és szeretet volt
benne.” Igen, szeretet, ami a barikádra vitte a fiatalokat. Sok formája van a szeretetnek: emberszeretet, Istenszeretet, hazaszeretet. Akkor a hazaszeretet, a nemzet szeretete dominált. Azok a fiatalok nem gondoltak arra, hogy egy puskalövéstől meg
lehet halni. Mentek, mert féltették a hazájukat, mentek, mert szabadok akartak lenni. Mentek, mert Magyarország függetlenségéért harcoltak.
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Aztán megtelt a 301. parcella. Arccal lefelé temetve, öten-hatan összedrótozva – emlékezett vissza a forradalom hőse a megtorlás időszakára. Majd így folytatta: - Amikor visszajönnek hóhéraink és kikövetelik
maguknak az ország vezetését, elgondolkodom azon: nekik külön temetőjük van,
nagy márványkövek, mert nekik ez dukál.
56 hősei, a mártírok pedig arccal lefelé megdrótozva fekszenek.
Wittner Mária szerint bár rendszerváltásról beszélünk, valójában ez a hatalom
átmentése volt. Most, amikor egy újabb
szabadságharcról beszélünk, nem fegyverekkel, hanem, szellem síkon harcolunk
mindaddig, amíg meg nem valósul ’56 valós szándéka, hazánk valódi szabadsága, a
nemzeti függetlenség. A hősök végakaratát
nekünk kell teljesítenünk – fogalmazott.
Megemlékezett Gérecz Attiláról, aki
megfogalmazása szerint második Petőfi lehetett volna, s a börtönben vált költő-

Döntött a Fidesz választmányi
ülése az országgyűlési
képviselő-jelölt személyéről
A választókerületi csoportülés elsöprő többséggel Tuzson Bence választókerületi elnököt javasolja országgyűlési képviselő jelöltnek az országos
választmánynak.

vé, s kiszabadulása után ment a barikádra, de egy szovjet géppuskasorozat november 7-én leterítette. Wittner Mária szerint
Tóth Ilonára is emlékeznünk kell, akinek erkölcsiségén keresztül gyalázták meg
a forradalmat 30 éven át, s van, aki még
gyalázza most is. Mint mondta, az igazság
mindig kiderül, mert valahonnan fentről
irányítják a dolgokat.
’56 üzenete a szabadság üzenete. S bár
nagy támadás éri azokat, akik nemzetben gondolkodnak. Mégis azt mondom,
már tudjuk azt, ha kitartunk, el fog jönni Magyarország felfénylő napja. Nem
akarjuk,és nem hagyjuk, hogy a lelkünket
is kifosszák.
Beszéde végén a népbíróság előtti koholt
ítéletekre emlékezve elszavalta a Nép nevében című versátdolgozást, melyet így fejezett be: Dicsőség a nemzetnek, dicsőség
a hősöknek, dicsőség a mártíroknak.
Az ünnepség utolsó momentumaként
Dunakeszi Város Önkormányzata, a Pest
Megyei Kormányhivatal, a pártok és civil
szervezetek helyezték el a megemlékezés
koszorúit és virágait.
L. A.
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence: "Tisztában vagyok a felelősség súlyával, alázattal és minden tudásommal azon leszek, hogy megválasztásom esetén az itt élőket képviseljem,
a választókerületet szolgáljam”

T

öbb mint 200 résztvevővel – küldöttek
és vendégek – valamint Kövér László,
az Országgyűlés házelnöke jelenlétében
került megrendezésre a Fidesz rendhagyó
választmányi ülése.
Tuzson Bence köszöntőjében elmondta:
„Azért is rendhagyó ez a mai este, mert a
kötelező feladatok mellett alkalmunk nyílik egy kötetlen beszélgetésre is. Ezért nem
csak a csoportülés tagjait hívtuk meg, hanem azokat a kedves barátainkat is, akik
mellettünk állnak és támogatnak minket. A közeljövőben több olyan eseményt
is szervezünk, ahol egy adott témát körüljárva, meghívott vendégekkel, alkalmunk
lesz együtt lenni azokkal, akik azonos értékrendet képviselnek, ugyanabban hisznek és ugyanazért tesznek mint mi. ”
A választókerületi elnök beszédét követően átadta a szót Dióssi Csaba polgármesternek, aki átvette a levezető elnökséget. A
csoportülésen a szavazást megelőzően Kövér László házelnök személyesen ajánlotta
Tuzson Bencét a küldöttek figyelmébe.
„Azért is ajánlom Tuzson Bencét, mert
fiatal, elhivatott, szorgalmas és tapasztalt.

Megszerzett tudását pedig képes a köz érdekében kamatoztatni. A választásokon
gyermekeink, unokáink jövője a tét. Ezért
áll önök elé, hogy tegyen mindannyiunkért,
a jövőnkért. Ezúton is bíztatom a választókat, hogy segítsék őt”- mondta az eseményen Kövér László. A házelnök a közelgő
választásokkal kapcsolatban hangsúlyozta: “ Az előttünk álló választás nem mást,
mint a lét, nem lét kérdését veti fel. Mióta
vártunk arra a mondatra, miszerint a költségvetésből mindenre több pénz jut, mint
tavaly. És ezt most már elmondhatjuk. Ennek az eredménynek a megvédése is a választások tétje”- fogalmazott a házelnök.
A szavazást követően Tuzson Bence országgyűlési képviselő jelölt elmondta: „Életem
egyik legmeghatóbb pillanata ez. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen sokan bíznak és hisznek
bennem. Tisztában vagyok a felelősség súlyával, alázattal és minden tudásommal azon leszek, hogy megválasztásom esetén az itt élőket képviseljem, a választókerületet szolgáljam”- hangsúlyozta Tuzson Bence.
Dávid Szonja
Fotó: Ligeti Edina
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ÁTADTÁK A KINCSEM UTCAI BÖLCSŐDÉT

Dunakeszin 37 százalékkal bővült a férőhelyek száma

Harmincnégy év után avatta az első új bölcsődéjét Dunakeszi. A Kincsem utcai modern
intézmény 56 gyermek kulturált elhelyezésére alkalmas, amely 160 millió forintból
valósult meg, aminek 90 százalékát pályázaton nyerte a város. Az október végi avató
ünnepségen beszédet mondott Dióssi Csaba
polgármester, Hoppál Péter országgyűlési
képviselő, a Fidesz szóvivője és Tuzson Bence
területi fejlesztési biztos.

D

ióssi Csaba polgármester
örömét fejezte ki, hogy
34 év elteltével végre új,
minden igényt kielégítő bölcsődét avathatnak a két évtizede
még 26 ezer lakosú, jelenleg 41
ezres lélekszámú városban. Mint
fogalmazott köszönettel tartoznak a kormánynak, hogy Dunakeszi részt vehetett a bölcsődeépítését segítő programban.
Majd arról szólt, hogy a város
lakosságszámának növekedésével párhuzamosan az infrastruktúra fejlesztésére koncentrált az önkormányzat. Az elmúlt
három évben különösen jelentős volt a fejlődés, hiszen 45 utca
kapott szilárdburkolatot, szinte
már teljesen kiépült a városi kerékpárút-hálózat. Számos közlekedési csomópontot épített át az
önkormányzat, melynek eredményeként biztonságosabbá és
könnyebbé vált az átkelés. Dióssi
Csaba jelentős fejlődésként értékelte a helyi tömegközlekedés átalakítását, amely immár sokkal
jobban igazodik a lakosság utazási szokásaihoz, igényeihez. –
A járatokat díjmentesen vehetik
igénybe a dunakesziek – húzta
alá a város polgármestere, aki jóérzéssel mondta, hogy beindították az elmúlt három és félévtized
legnagyobb bölcsőde és óvodaépítési programját. – Mindan�nyian büszkék lehetünk a felavatásra váró bölcsődére, amely
rendkívül barátságos környe-
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zetben minden igényt kielégítő minőségben készült el - folytatta. – A tervek kialakítása és
az intézmény megvalósítása során külön hangsúlyt helyeztünk
arra – amire a pályázat is lehetőséget teremett -, hogy a megújuló technológiát is beépítsük.
A Kincsem utcai intézmény átadása révén 37 százalékkal nő a
bölcsődei férőhelyek száma a városban. Dióssi Csaba ünnepi beszédében kiemelte, hogy a bölcsődeépítési programmal párhuzamosan már elkezdték egy
180 gyermeket befogadó óvoda
építését is. – Ez is mutatja, hogy
nagy léptekkel igyekszünk a családok igényeit kiszolgálni, hiszen
már a ciklus elején az egyházzal
közösen átadtunk egy hasonló
létszámú óvodát, melyet hamarosan követ az egykori MÁV területen létesülő intézmény felépítése – jelentette be Dióssi
Csaba. A város polgármester köszönetet mondott a Kincsem utcai bölcsőde építőinek – a pályázatíróktól kezdve a kivitelezőig
bezárólag -, akik közül külön elismeréssel szólt a beruházást bonyolító Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatójáról, valamint a kivitelezést végző Trend Zrt.-ről.
Hoppál Péter a szocialista kormányokat bírálva, kiemelte: míg
az MSZP kormányzása idején az
a szemlélet uralkodott, hogy a
bölcsődék viszik a pénzt, addig
a 2010-ben hivatalba lépett ka-

binet "markáns irányváltással"
számos családvédő intézkedést
valósított meg. Példaként említette, hogy eddig – a dunakeszivel együtt – százkilenc bölcsőde
nyitását támogatta.
Míg korábban a szocialisták
bezárták a bölcsődéket, addig az
Orbán-kabinet 3 ezer bölcsődei
férőhelyet, és hozzákapcsolódóan mintegy 500 új munkahelyet
létesített. A ciklus végéig a tervek
szerint csaknem száz hasonló intézményt adnak át, s azokban további 500 munkahelyet teremtenek – mondta Hoppál Péter.
A kormány családpolitikai intézkedései közül – többek között
– kiemelte, hogy 3 évre emelték
a gyes időtartamát, segítették a
nők munkába való visszatérését,
2014 januárjában pedig bevezetik gyed extrát.
Hoppál Péter avatóbeszédében azt mondta, a "fiatalodó”
Dunakeszin a kormány és a helyi önkormányzat összefogása
révén nyílhat meg az 56 férőhelyes, 4 csoportos bölcsőde, melyhez gratulált a város vezetőinek.
Dr. Tuzson Bence területi fej-

lesztési biztos négy gyermekes
édesapaként külön örömét fejezte ki a város életében nagy jelentőséggel bíró modern gyermekintézmény megnyitása alkalmából – A bölcsőde építése is azt
bizonyítja, hogy Dunakeszi fejlődik, jelentősen megújul, ami
város szerte érzékelhető. Az egykori alvóváros mára egy dinamikusan fejlődő szerethető lakóhellyé formálódott. Magyarország mellett Dunakeszi is jobban teljesít! Dunakeszi most már
tényleg a mi városunk, ahol nagyon jó élni! – hangsúlyozta a területi fejlesztési biztos.
A Kincsem utcai bölcsődét
egy korábban más célra használt, megüresedett ingatlan átépítésével, 160 millió forintból
alakította ki az önkormányzat.
A beruházáshoz szükséges pénz
90 százaléka uniós forrás, a többi önerő. A gyermekfoglalkoztatók mindegyikéhez saját terasz
és egy-egy nagy játszókert tartozik, az épület energiaellátását
napkollektorok segítik.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Még több pénz marad a családoknál –

Novembertől tovább csökken a rezsi
tettük, míg a vállalatokét nem.
A Fidesz elkötelezett amellett,
hogy megvédje Magyarország
gazdasági függetlenségét, a magyar családok biztonságát. A leghatározottabban
visszautasítjuk az EU nyomásgyakorlását.”
– mondta Tuzson Bence területi fejlesztési biztos, majd hangsúlyozta:
“Különösen sérelmesnek tartjuk ezt a nyomásgyakorlást, amikor az Európai Bizottság maga is

November 1-jétől újabb
11,1%-kal csökkent a gáz,
a távhő és az áram ára.
Így a tavalyi árakhoz
képest már 20%-kal kell
kevesebbet fizetni ezekért
a szolgáltatásokért. Ez a
rezsicsökkentés 3. üteme,
eddig 9 szolgáltatás árát
csökkentette a kormány.

A

rezsicsökkentés 1. ütemében, 2013. januártól 10%kal csökkent a gáz, az áram és a
távhő ára. A 2. ütemben, júliustól
csökkent a vízdíj, a csatornadíj, a
szemétszállítás, a PB-gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés díja. Egy családnak évente átlagosan kb. 100 ezer forintos
megtakarítást jelentenek az eddigi intézkedések.
Az Országgyűlés nemcsak a
novemberi rezsicsökkentésről
szavazott, hanem elfogadta a rezsicsökkentés védelméről szóló

politikai nyilatkozatot is, amely
a kormány szerint határozott
üzenet az EU-nak, a tisztességes
profittal megelégedni képtelen
külföldi szolgáltatóknak és a nekik dolgozó baloldalnak.
“Elértük, hogy novembertől még több pénz marad a családoknál, de van, akinek ez nem
tetszik. Brüsszel szerint sérti a
versenypiacot és a diszkriminációmentesség elvét, hogy a családok rezsiköltségeit csökken-

megállapította, hogy a vásárlóerőhöz viszonyítva a közszolgáltatások ára Magyarországon a
rezsicsökkentés előtt - az EU más
tagállamaihoz képest - a legdrágábbak közé tartozott. Elvárjuk
az Európai Uniótól, hogy tartsa
tiszteletben Magyarország szuverenitását és tartsa tiszteletben
a 2,5 millió magyar állampolgár aláírásával megerősített döntést”- mondta Tuzson Bence.
Dávid Szonja

Néhány példa a rezsicsökkentésre
Mennyit takarít meg csak az áram, a távhő vagy gáz novemberi csökkenésével évente egy család? (Tehát ebben nincs benne a
víz, a csatorna, a szemétszállítás stb. díjcsökkenése)
• 2 fő, Budapest, 60 nm lakás, gázfűtés 
54 876 Ft
• 2 fő, 2 gyerek, vidék, 70 nm lakás, távfűtés 
88 489 Ft
• 2 fő, 2 gyerek, vidék, 100 nm családi ház, gázfűtés 
103 705 Ft
• Nyugdíjas házaspár /nagyobb város, 50 nm lakás, távfűtés  62 001 Ft
• Egyedülálló nyugdíjas/vidék, 100 nm, gázfűtés 
81 231 Ft
• Kistelepülés, egyedülálló nyugdíjas, 100 nm, 
73 105 Ft
• Egyedülálló városi, 50 nm
40 198 Ft
• 3 gyermekes nagycsalád/ vidéki 90 nm-es családi házban  99 408 Ft
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körzeti képvi
Folytatódnak a fejlesztések
- A Klapka, a Zalán és a Királyhágó utcában kért kátyúzási munkálatokat a Közüzemi Kft. dolgozói elvégezték.
- A Tábor u. 33. előtti csőtörést a DMRV dolgozói elhárították. Érdeklődésemre Morvai
János kirendeltség vezető tájékoztatott, hogy a végleges helyreállítást megelőző betonozást
hamarosan elvégzik, melyet hó
végén az aszfaltozással fejeznek be.
- Személyes érdeklődésemre
tájékoztattak, hogy a Barázda
és a Sződi u. találkozásánál lévő
lámpatest, valamint a Görgey u.
31. számmal szemben kért lámpatest október végéig kihelyezésre kerül (későbbiekben az
év vége hangzott el ígéretként).
A Klapka u. 45. sz. előtti gépkocsibejáró probléma végett október közepén kerülhetett sor a
fakivágásra
- Október elején elkészült a
Klapka u. aszfaltozása, és az
utca egyirányúsítása.
- Érdeklődések 13 folyamatban lévő ügyben (az ingatlanok
tulajdonosait írásban értesítettem az október 14-i intézkedésemről): 1. Dunakeszi Református Templom Kossuth L. u.-i oldalán gépjárművek parkolása
(június 27-i és augusztus 22-i kérelem)
2. „K” szegély építése a Rákóczi út 3 – 5 – 46 és az 54/a. sz.
előtt.
3. Gyalogos átkelőhelyek kialakításának időpontja a Zápolya u. - Mányoki Ádám tér közelében, valamint a Tábor u. és
a Madách u., Madách u.-i ágánál
(március 13-i, június 21-i, augusztus 22-i beadvány).
4. A Szakorvosi Rendelő Intézet előtti buszmegálló, és a vele
szembeni megállóban fedett
utasvárók kialakítása, padok kihelyezése.
5. Felpúposodott aszfalt helyreállítása végett kértem a Klapka u. elején a helyszín vizsgálatát, majd az út helyreállítását.
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6. A Klapka u. 46. sz. előtti kiemelt szegélyek pótlása és a
csatornafedél helyreállítása /
fedél mellett kátyúzási munkálatok).
7. A Kossuth L. u. 14-18 és 22.
sz. előtti rácsos víznyelők helyreállítása.
8. A Kossuth L. u. 9–17–23. előtti vízaknák körüli kátyúzás.
9. Gyártelepi aluljáró lépcsőinek helyreállítása.
10. Csapadékvíz elvezetés (József u. 2-4.)
11. Töredezett villanyoszlop cseréjének kérelme (TáborKirály u.)

re az osztályvezető asszony tájékoztatott, hogy a Szakorvosi
Rendelő Intézet előtti (és a vele
szembeni buszmegállónál is) a
fedett buszmegállók kialakítása
2014-ben valósulhat meg.
- Hó végén a Báthory és a Rákóczi út kereszteződésében
lévő megsüllyedt úttest helyreállítása felől érdeklődtem, a balesetveszély elkerülése és az ott
lakók nyugalmának érdekében.
- A Hunyadi-Zrínyi u. sarokingatlan lakójának kérésére a Zrínyi u.-i
oldalon található olajfák gallyazását elvégezte a vállalkozó.
- Fásítás keretében 4 db. pla-

sőbbségadás” tábla visszaállítását kértem a Közüzem illetékesétől, mely időközben megtörtént.
- A Kossuth L. u. 18-22. sz. előtti besüllyedt rácsos víznyelőket immár 2 éve nem hajlandó
a Magyar Közút helyreállítani. A
Kossuth u. 14. sz. előtti víznyelő
helyreállítása megtörtént, de a
kérdés az, hogy miért nem képes az állami cég a másik két címen is megszüntetni a balesetveszélyt?
- Sokadik megkeresésre a
MÁV, a Klapka u.-ban a gyártelepi megállótól kezdődően végig a vasút mentén 5 hónap
után, október 24-25-én levágatta a gazt.
- A Mányoki Ádám tér és a Zápolya u. találkozásánál a Kvadrát Kft. két gyalogos átkelőhely
előkészületeit kezdte meg. A
2011-ben első alkalommal kért
átkelőhelyek létesítése a Piros
Óvodába, ill. a Fazekas Ált. Isk.ba járó gyermekek, és a környéken élő idős emberek biztonságos közlekedése érdekében
szükséges (átadás legkésőbb
november 20-ig). Az előzőek végett a Tábor és a Bajtárs u. találkozásánál már meglévő „zebránál” a szegélyezési munkálatok
folyamatban vannak.

12. Utasváró üvegezésének
kérelme a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár előtt.
- Az ígért fakivágás a Klapka u. 45. sz. előtt október 18án megtörtént, melyre többek
között a gépkocsibeállás miatt
volt szükség.
- A Mihály u. 8. és a Batthyány u. 14. sz. előtti szikkasztó kutak kialakítását a kivitelező elvégezte. Utóbbinak köszönhetően
a Batthyány 12. tulajdonosának
végleg megszűnhet a csapadékvíz elvezetés problémája.
- A Kálmán és a Zalán u.-ban
kért utca névtáblák kihelyezése
megtörtént.
- Személyes érdeklődésem-

tánfa telepítését kérték a Báthory u. 22. sz. ingatlan elé az
ott lakók.
- A Kádár u. elején lévő „El-

Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Újabb parkolók épülnek
a Meder utcában

Örömmel tájékoztatom a választókörzetemben élő lakótársaimat,
hogy ezekben a napokban elkezdődött újabb 12 parkoló építése a
Szent István Park déli oldalán, a Meder utcában. A munkálatokkal
folytatódik az előző két évben már kiépített 24 parkolóhely bővítése a közeli időszakban átadásra kerülő 12 új parkolóval. A korábbi beruházásokhoz hasonlóan ezúttal is gyephézagos kialakítással készülnek a parkolók.
Három éve tett ígéretem sikeres megvalósítását segítette az önkormányzat aktív támogatása mellett Nemes Krisztina, aki a Meder
utcai lakóközösség közös képviselőjeként „hidat épített” ezen a lakóterületen élők és köztem. Nagyon sokat köszönhetek a közös képviselő asszonynak, aki a lakók jelzéseiről, észrevételeiről, a parkolási gondokról és nehézségekről folyamatosan tájékoztatott. A terület szűkössége, a kevés parkolóhely miatt sokan voltak, akik szabálytalanul,
nem a járdával párhuzamosan, hanem merőleges parkoltak, ami gondot okozott a gépjármű és a gyalogos közlekedésben egyaránt.
A kialakult rossz gyakorlat felszámolása, a balesetveszély elhárítása, a parkolási gondok enyhítése érdekében a körzet önkormányzati képviselőjeként három éve elindítottam a parkoló építési programot. Az elmúlt években létrejött széles körű összefogásnak köszönhetően mára már 36 új parkolóval büszkélkedhetünk.
Jóérzéssel tapasztalom, hogy a gépjármű tulajdonosokhoz hasonlóan a gyalogosan, a babakocsit toló édesanyák is elismerően
nyilatkoznak a fejlesztésről, amely könnyebbé, biztonságosabbá
teszi mindennapjaikat. Kérem a Meder utcai gépjármű tulajdonosokat, hogy a 12 új parkoló átadása után azokat vegyék igénybe, a
járda mellett pedig párhuzamosan parkoljanak, ahogyan a terület
kialakításra került. Külön szeretném megköszönni Nemes Krisztinának azt is, hogy a kétirányú információ áramoltatása mellett segítségemre volt a negyedévente megjelenő Körzeti Híradó kézbesítésében. Az önkormányzati kiadványban egy „csokorba” gyűjtve – bővebb tálalásban - tudom eljuttatni azokat az információkat,
melyekről a havonta megjelenő Dunakeszi Polgár városi magazinban is hírt adok. Pozitív visszajelzés számomra, hogy a választókörzetem lakói szívesen olvassák a negyedévente megjelenő újságot is, melynek tartalmáról személyesen vagy írásban is kifejtik véleményüket, amit a jövőben is jó szívvel fogadok, hogy közös
gondolkodással, összefogással még szebbé, élhetőbbé formáljuk
lakókörnyezetünket.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
Városszerte folyik a már megszokott útépítési és járdaépítési program. Az idei évben ebben a körzetben nem lesz útépítés, ellenben a járdaépítési program keretében régen várt munka
vette kezdetét a napokban, amiről sok lakótársam érdeklődött
az elmúlt időszakban. Felújításra
kerül a Könyves Kálmán utcai járda, a gyalogos vasúti felüljárótól
a Béke utcáig terjedő szakasza,
amely nem csak az ott lakóknak,
hanem a vasútállomás felé közlekedőknek is örömére szolgál
majd. A munkálatok jó ütemben
haladnak. E sorok olvasásakor talán már el is készül.
Régi keletű probléma megoldására is pont került. A Táncsics,
valamint a Martinovics utca városi kerékpárút-hálózat részeként
kialakított forgalmi rendje már az
átadást követő időszakban problémát okozott. A balesetveszélyes helyzet feloldására a Táncsics
utca egyirányú forgalmának megfordításának a napokban végrehajtott munkálatokkal került sor.
Ezzel reméljük mérséklődnek a
reggeli időszakban tapasztalt torlódások is. A forgalmi rend változása fokozott figyelmet követel
az arra járóktól. Vigyázzunk gyermekeinkre és egymásra!
Elkészült a Jézus Szíve Templom körüli járdaépítés II. üteme, a
templomnak a Fő út felöli, oldala
is térkőburkolatot kapott.
Hosszú ideje fennálló probléma oldódik meg a Vasút utcában. A földhivatalt, a birkózó
centrumot, valamint az asztalite-

nisz szakosztály edzőtermét magába foglaló épület előtti területen a parkolási gondok megoldásaként parkolók kialakítására kerül sor a napokban. A vizes árkok
lefedésével parkolók kiépítésére
nyílik lehetővé, ezzel is elősegítve az időnkénti áldatlan állapotok
megszüntetését.
A Szent István és a Bartók Béla
utcai csomópont is átalakításra
kerül, amely az elkövetkező időszakban veszi kezdetét.
A fagykárok okozta úthibák javítása sajnos még mindig nem maradéktalan. A kátyúk nagy része
eltűnt, de a beszakadt csatornafedelek javítása nagyon nehezen
halad. Feltétlenül megemlítendő,
hogy a főútvonalak karbantartása, javítása nem az Önkormányzat, hanem a Közútkezelő Zrt. hatáskörébe tartozik. Az úthibák kijavításának időpontjára az illetékesektől továbbra sem sikerült
megnyugtató választ kapni.
Szeretném bíztatni Önöket,
hogy osszák meg velem azon ötleteiket, amelyekkel lakókörnyezetünk az eddigiekhez hasonlóan tovább épülne, szépülne. Ezt
megtehetik e-mailen, vagy postai úton.
Tájékoztatom Önöket, hogy következő fogadó órám időpontja
november 20. 18.00 óra, helyszíne
a Szent István Általános Iskola.
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képviselőink jelentik
Események a 9. számú választókerületben
Tisztelt Választókerületi
Polgárok!
A Kárpát utca szilárd burkolata elkészült, a vízelvezetés is kifogástalan. Az Önkormányzat
minden újonnan épített utcában
gömb koronás díszfákat ültet el.
A Kárpát utca üres szakaszain, az
út mentén négy díszfát ültetnek
el a Közüzemi Kft. munkásai.
A Kossuth utca mentén a tavaly megkezdett sövénytelepítés
folytatódik. A Közüzemi Kft megrendelte a növényeket, amint
megérkeznek, az ültetésről is a
Kft. gondoskodik.
A Huszka Jenő utca lakói panasszal, illetve kéréssel fordultak hozzám. Az utcában nagyon
elszaporodtak a galambok. Rongálják az épületeket, a növényzetet, ürülékük szennyezi a környezetet. Kérdezték a lakók, hogy leTisztelt Lakótelepiek! Az elmúlt
hónapban több, a körzetet érintő gondot, problémát jeleztek felém, illetve tapasztaltam személyesen is.
Először egy kis örömről számolok be Önöknek! A Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola ismét
megtartotta
egészségnapját,
amely az ide járó, itt élő gyermekeknek és családjuknak jelentett
egy tartalmas, színvonalas, közösségi élményt! Megtiszteltek
azzal, hogy én nyithattam meg
e napot, s örömmel láttam, hogy
nagyon sok szülő, nagyszülő is eljött, s aktívan részt vett a programokon, élvezte a látványos műsorokat, bemutatókat. Köszönet
érte a szervező pedagógusoknak,
s az igazgató hölgynek, Kárpáti
Erzsikének! Sok ilyen alkalom kell
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hetne-e irtani az elszaporodott
madarakat. A kérdést a Lakosságszolgálati Osztályhoz továbbítottam, s tőlük a következő választ kaptam, hogy a galambok
irtása nem lehetséges, mert az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény
kimondja, hogy az állat életének
kioltása kizárólag kábítás után
történhet.
Két javaslatot tett az Önkormányzat Lakosságszolgálati Osztálya. Az egyik megoldás a galambok élőhelyeinek megszüntetése vagy azok korlátozása lehet az elriasztásukra. A másik
javaslat szerint, amennyiben valóban sok a madárürülék az utcában, valamint az ingatlanok
belső területein, úgy a lakók jelezzék a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete felé.

Változatlanul kapom a jelzéseket a gyorshajtókkal kapcsolatban. Egyes lakótársaink nem veszik figyelembe, hogy a lakóparkokban a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h, a Toldi
utcán végig 30 km/h. A lakóparkokban élők jogosan kifogásolják a jóval nagyobb sebességet,
nemcsak a zaj, hanem a balesetveszély miatt.
A Szent Erzsébet Katolikus
Óvodába járó kisgyermekek szülei különösen sérelmezik a gyorshajtást. A rendőri jelenlét csak
addig hatásos, amíg a helyszínen vannak a rendőrök, amint elmennek, az autósok nem tartják
be a megesngedett sebességet.
A rendőri igazoltatások során kiderült, hogy a szabálytalankodók
mindegyike abban a lakóparkban
lakik, ahol mérték a sebességet.
Mindnyájan nagyon örülnénk, ha

A Lakótelep Szíve
ahhoz, hogy igazi közösséggé kovácsolódjon a Lakótelep is.
A Nap utcából is érkezett megkeresés, egy ott élő kismamával közösen bejártuk a területet,
s megbeszéltük milyen javítások,
fejlesztések szükségesek. Közben
több ott lakó is bekapcsolódott,
és ötleteivel segítette munkámat.
Amennyiben a szükséges aláírások megérkeznek, szeretném, ha
meg tudnánk valósítani a parkolót, mely segítene az ottani problémák egy jelentős részén!
A Garas utca elején, már jó ideje okozott nagy gondot egy horpadás az úttesten, melyet most
sikerült megcsináltatni, s ezzel
egy időben a közös képviselő úr-

ral egyeztetve sikerült még néhány kisebb úthibát is javítani e
területen! Remélem, mindenki
észreveszi, illetve az a jó, ha nem
veszi már észre a változtatást!
Egy tervező hölggyel, s a Lakosságszolgálati osztály kollégáival megnéztük a Casalgrande
teret, s ígéretet kaptam, hogy
egy komplex látványtervet készítenek, mely teljes egészében
tükrözi majd a Lakótelep Szíve
hangulatot, érzést! Bízom benne, hogy ütemezetten a megvalósítás is elindulhat még e ciklus
végén! Kértem, hogy a megbontott, s most ideiglenesen murvával leszórt járdaszakaszt minél
hamarabb burkolják le a téren is
használt burkolattal! A Közüzemi Kft. szakembereivel kijelöltünk néhány helyet, ahol olyan
szemetest tesznek ki, amely alkalmas lesz a kutyapiszok gyűjtő
zacskók tárolására is! Kérem, ha
majd elkészülnek ezek, tapasztalataikkal segítsék, hogy a megfelelő helyekre tudjunk még ilyeneket elhelyezni! Várom azokat az

minden autós figyelne a gyalogosokra és a kisgyermekekre, különösen az ott lakók
Tudomásomra jutott, hogy november 4-én minden előzetes
bejelentés nélkül a tóvárosi lakóparkban lévő OTP automatát
leszerelték. Tájékozódom, majd
ezt követően lehetőségeimen
belül intézkedem.
Köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket, észrevételeket,
kérem, hogy ezután is keressenek meg minden közösségünket
érintő kérdéssel.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője
ötleteket is, hogy hova tegyünk
ki padot, padokat a körzetben!
Ha megalapozott igény érkezik,
tavasszal már ki tudják rakni azokat. Lakossági bejelentés érkezett a Fő út melletti DMRV terület
mellől, hogy ismét nagyon büdös
jön onnan, felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel, s remélem,
minél hamarabb intézkednek a
hiba elhárításában!
A Városüzemeltetési és Beruházási Osztállyal szinte napi kapcsolatban vagyunk, hogy a bejelentett világítási, parkolási, járda
és egyéb problémákat mihamarabb orvosoljuk! A műszaki problémák bejelentésére közvetlenül
is van lehetőség, munkaidőn kívül és hétvégén, a 06-70-380-6473 ügyeleti telefonszámon, de
természetesen én is szívesen segítem a probléma gyors megoldását, ha jelzik ezt felém! E-mailen a Seltenreich.j@dunakeszi.hu
címen, telefonon a 06-27-542-805/
206 melléken, és a Dunakeszi Garas utca 4. levélcímen tehetik ezt
meg. Köszönöm a segítségüket!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
állást hirdet

Műszaki munkatárs
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozott idejű munkaviszony

Ellátandó feladatok:
Közútkezelői, szakhatósági feladatok ellátása, forgalom-technikai eszközök üzemeltetésével, közlekedési létesítmények ellenőrzésével kapcsolatos műszaki
előkészítési feladatok; helyi közlekedés szervezése.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Folyamatban lévő műszaki felsőfokú tanulmányok,
vagy
• Egyetem, vagy főiskolai szintű építőmérnök
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett körülbelül 1 év
szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• Írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség,
• Terhelhetőség, problémamegoldó képesség, megbízhatóság,
• Döntésképesség, pontosság, önálló munkavégzés,
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Manhalder Zoltánné - Osztályvezető nyújt, a
06-27-542-800-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével
(2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: K-XVI-1327/2013 , valamint a munkakör
megnevezését: Műszaki ügyintéző.
• Személyesen: Hoffer Ottóné - Iktató iroda, Pest
megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. .
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az
osztályvezető a munkáltatói jogkör gyakorlójának
egyetértésével választja ki. A döntésről a pályázókat
az elbírálást követően írásban, postai úton értesítik.
A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A SZÉPKORÚAK
VÉDELMÉÉRT

A bűnözés minden formája elítélendő, az időskorúak ellen elkövetett bűncselekmény különösen
felháborító. Hogyan lehet védekezni a lelkileg is
nehezen feldolgozható, sok esetben tragédiákat
is előidéző események ellen, erről is szólt a Pest
Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya és a Dunakeszi Rendőrkapitányság által
szervezett "A szépkorúak védelmét szolgáló kortársképző felkészítő program" elnevezésű rendezvény, melyet a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub érdeklődő tagjai körében rendeztek.

A

hogy elöljáróban elhangzott, ennek célja a bűncselekmények
megelőzése és visszaszorítása a
résztvevő szépkorúak számára
tartott előadásokkal. Fontos,
hogy az idős emberek megismerjék a sérelmükre elkövetett
bűncselekmények elleni véde-

kezés leghatékonyabb módszereit, valamint az életük, testi épségük, vagyonbiztonságuk szempontjából elengedhetetlen megelőzés módozatait.
Az érdekes előadásokat a közlekedésrendészeti és bűnmegelőzési osztály munkatársai
tartották, akik a szakmai tapasztalataikból leszűrt fontos
információikat osztották meg
a hallgatósággal.
Az idősek közlekedési baleseteinek okait elemezte NádháziKádár Brigitta rendőr főhadnagy kiemelt főelőadó. A megyei főkapitányság illetékességi területén idén januártól
szeptemberig 1173 személyi sérüléssel járó baleset történt. A
60 év feletti érintett ebből 334,
közülük 35 gyalogos, 98 pedig
kerékpáros volt. Ezek mintegy

harmada okozója, a többi szenvedője volt a baleseteknek.
A vagyonvédelemmel ös�szefüggésben a trükkös rablások elkövetési módszereit, a
megfelelő védekezés lehetőségeit elemezte Harangozó László rendőr alezredes. Kiemelte
a közterületen, nagyobb tömegeket vonzó bevásárló központokban az óvatos magatartást,
a személyes értékek fokozott
védelmét. Arról is szólt, hogy
a lakásokba gyanús, ismeretlen
személyeket semmi körülmények között ne engedjenek be.
A Pest megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztályának munkatársa, Dr. Kelemen Zsuzsa
arról adott tájékoztatást, hogy
az anyagilag megkárosított áldozatok a rendőrségi feljelentést követően milyen átmeneti
segítséget kaphatnak.
A nagy érdeklődéssel kísért előadások során számtalan kérdés is elhangzott, majd
trükkös lopásokat bemutató
kisfilmek vetítésével zárult a
rendezvény.
Lapunk kérdésére Szoboszlai
Zsuzsa rendőr alezredes osztályvezető elmondta, hogy második alkalommal került sor
Dunakeszin idős korúak tájékoztatására. Reméli, hogy a
hallgatóság közösségük motorjaként viszi tovább azokat a bűnmegelőzési információkat, amelyekkel a szubjektív biztonságérzetet az otthon
egyedül, elszigetelten, betegen,
magányosan élőkben erősíteni
tudják. Azt is megtudtuk, hogy
ehhez hasonló rendezvényre
januárban várható.
Katona M. István
A szerző felvétele
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KÖZÖSSÉGI KULTÚRA
Csoma Attila: „Úgy érezzük, elkezdtük felrázni az alvóvárost”
Az utóbbi pár évben nagy
lendületet vett a város
kulturális élete, egyre
több programmal, rendezvénnyel találkozhatnak a dunakesziek. Lassan
3 éves lesz a Dunakeszi
Programiroda, amelynek
Ön a vezetője, idén május
óta pedig a VOKE József
Attila Művelődéi Központ
irányítását is átvette. Mi
volt a cél, amikor megalapították a Dunakeszi
Programirodát?
– Amikor a ciklus elején életre
hívtuk a Dunakeszi Programirodát, alapvetően két cél fogalmazódott meg a városvezetésben. Egyrészt régóta probléma volt, hogy
a meglévő események nem voltak összehangolva, és azokról nem
volt megfelelő a lakosság tájékoztatása. Az új kiadványok, mint a
Kultúrnegyed, vagy a Dunakeszi Polgár oldalain olvasható havi
program összeállításunk, hírlevelek, az interneten való aktív jelenlét mind-mind azt a célt szolgálja,
hogy mindenki értesüljön a számára tetsző programokról. Másrészről szerették volna kimozdítani Dunakeszit az alvó város állapotból, olyan közösségi eseményeket elindítani, új hagyományokat
teremteni, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy találkozzunk, időt
töltsünk egymással, emellett neves fellépőkért, színvonalas programokért ne kelljen a fővárosba
utazni. A rendezvényeinknek kifejezetten az emberi kapcsolatok
ápolása, a nagyvárosi fejlettség, de
kisvárosi életérzés erősítése a céljuk.
– Milyen szempontok vezérelték Önöket, amikor pár éve az új,
azóta hagyománnyá vált rendezvényeket életre hívták, vagy újragondolták azokat?Milyen áttekintést tudna adni egy évről?
– Alapvetően arra törekszünk,
hogy az egész év során folyamatosan szolgáljunk nagyobb rendezvényekkel, amelyek profilja bár
különböző, egy közös mégis van
bennük: elsősorban a dunakeszieknek szólnak.
Sok új rendezvényünk van, többet pedig újragondoltunk, tovább
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fejlesztettünk. Ha végigtekintünk
egy esztendőn, az első esemény a
Dunakeszi Viadal, amit elsősorban a helyi gyermekeknek szánunk. Célunk, hogy a diákok aktív részvételükkel átéljék a forradalom és szabadságharc napjait,
amelyet már az első alkalommal is
izgatottan vártak, most pedig már
azon versengenek, ki vehet részt a
csatában. A sikert látva elmondhatjuk, hogy igazán megérte elindítani. Májusban két nagyobb rendezvényünk a Városi Gyereknap
és a Majális. Utóbbihoz hozzákapcsolódott az az örömteli történés
is, hogy „Miénk lett a Magyi”, azaz
városi tulajdonba vehettük a Magyarság Sporttelepet. Ennek a két
eseménynek a szervezésekor elsősorban a családokat tartjuk szem
előtt. Rengeteg ingyenes játékot,
sokszínű vásárt és egész napos
színpadi műsort nyújtunk - főként
a gyermekek számára.
Legnagyobb közösségi eseményünk a szeptemberi Dunakeszi
Feszt a város minden lakójához
kíván szólni, sőt, programjaink
a környező településekről is idevonzzák a látogatókat. Kifejezetten
törekszünk a térségi együttműködés elősegítésére. A mindig jó
hangulatú kistérségi hétpróba versenyt már harmadik éve rendezzük meg, ahol a környék települései mérik össze erejüket, ügyességüket. Mostanra a három napos
Dunakeszi Fesztről elmondhatjuk, hogy a környék egyik legszínvonalasabb eseménye. A neves fel-

lépők, egész napos programok, az
egyre rutinosabb szervezés, a vis�szajelzések alapján történő apróbb
átalakításoknak
köszönhetően
az idei hétvége már egy országos
színvonalú rendezvényt tükrözött.
Persze ez nem kevés pénz és mun-

ka eredménye. Mindig igyekszünk
valami új színfoltot beemelni, idén
például térkő burkolatot kapott a
terület egy része, ami sokat számított mind a megjelenésben, mind a
közlekedésben és a nézőtér kialakításában.
Időben ezt a hétvégét szinte rögtön követi a Szent Mihály-napok,
ahol a hagyományokhoz nyúlunk
vissza, az utóbbi két évben igyekeztünk régi-új köntösbe öltöztetni ezt az eseményt. Sok visszajelzést kaptunk. Sokan üdvözölték,
hogy kézműves árusokkal, népzenei esttel, bábszínházi produkciókkal találkozhattak, ugyanakkor többen hiányolták a körhintákat. Ezért jövőre azt tervezzük,
hogy egy „átmenetet” próbálunk
megvalósítani, ahol bár a főcsapás
a hagyomány és a kultúra lesz, de
emellett lesznek körhinták is.
Az évet végül az Adventi Vásár
zárja, amelyet tavaly hagyományteremtő céllal hívtuk életre. A
Casalgrande téren elhelyezett faházakban az adventi időszakban
hazai kézműves termékeket for-

Homolya József:
Célunk, hogy közelebb kerüljünk az ügyfelekhez
– A Dunakeszi Közüzemi Kft. hosszú évek óta részt veszt a város fejlődésének elősegítésében, az utóbbi időben pedig a rendezvények lebonyolításában is aktív szerepet vállal, hogy ezzel is közelebb kerüljön fogyasztóihoz, ügyfeleihez – mondja Homolya József ügyvezető igazgató.
– A városvezetés célkitűzéseivel összhangban mi is úgy véljük, hogy
a helyi közösség nélkül nem lenne más egy város, csak betondzsungel.
Dunakeszi fejlődése, sikeressége csak az itt élők együttműködésével lehetséges. Az infrastruktúra megteremti a lehetőségét, hogy egy összkomfortos városban éljünk, korrekt szolgáltatásokkal. Egy-egy rendezvény küldetése nem kevesebb, mint hogy képes legyen közösségi találkozási pontként segíteni ebben minket, itt élőket. A Dunakeszi Feszt a
legnagyobb, mindenki számára ingyenesen látogatható sikeres esemény,
amelyben egy egész hétvége épül a közösségépítés gondolatára.
Az országban sok fesztivál igyekszik kiszolgálni az igényeket, mi ezt
továbbgondolva kértük, hogy a szervezők egy kifejezetten helyieknek
szóló, de országos színvonalú, programívű fesztiválkoncepciót dolgozzanak ki. Fontos szempont a városvezetés részéről az ingyenesség mellett,
hogy a gyerekjátékok jelentős részét is ingyenesen használhatják az itt
élő családok.
Természetesen mindennek ára van, ugyanakkor a Feszt alig több mint
20 milliós költségvetése a hazai piacon kifejezetten jó ár/érték arányúnak
mondható. A pályáztatással kiválasztott profi szervező az egyik legfőbb
garancia a színvonalas és biztonságos lebonyolításra. Ha az összehasonlítást megnézzük, látható, hogy egyes hasonló színvonalú fesztiválok mellett milyen arányosság van.
A közösségi eseményekre fordított erőforrásaink a legjobb befektetés.
Ez képes igazán megerősíteni a városi együttműködés rendszerét, amely
nélkül nem lenne mód elérni nagy célokat.

galmazó kereskedők, forralt bor
várja a látogatókat. A vásár része
egy kisszínpad is, ahol helyi fellépőkkel és betlehemessel készülünk. A téren egy hatalmas adventi koszorút és egy több méter magas városi karácsonyfát is felállítottunk, amit a helyi óvodások és
iskolások által készített díszek öltöztettek karácsonyi díszbe. A tavalyi évhez hasonlóan idén is minden hétvégén ünnepi gyertyagyújtást tartunk. Az adventi vásár és
a hozzá kapcsolódó adománydoFesztivál
megnevezése
Veszprémfeszt
Kalocsai
Paprika Fesztivál
Katolikus
Társadalmi Napok
VIDOR Fesztivál
Dunakeszi Feszt

dául bruttó 60 forint alatt van az
a költség, amellyel egy háztartást
ellátunk információval a negyedéves programokat illetően. Mivel ez gyakorlatilag két SMS ára,
elmondhatjuk, hogy rendkívül
költséghatékonyak tudunk lenni.
A tisztaság érdekében a rendezvények egész ideje alatt ügyelünk
a folyamatos szemétszedésre, több
száz zsákot és számos szemétgyűjtő pontot biztosítunk. A hatósági előírások maximális betartása
szintén jelentős költség. Csak az

Napok száma

Összköltségvetés

5 nap

230 millió HUF

1 nap

7,5 millió HUF

1,5 nap

30 millió HUF

9 nap
3 nap

boz akciója mottója: „Dunakeszieknek dunakesziektől”. Ez érvényesül minden mozzanatában: a
programokban, az adományozásban, a díszítésben.
Természetesen ennél sokkal több
program van évközben, felsorolni szinte lehetetlen lenne, de hogy
néhányat említsek: városházi esték,
bálok, nemzeti ünnepek, lecsófesztiválok, kisebb közösségek találkozói, mint például a lakótelepi piknik, amelyek mind egyre népszerűbbek az itt élők körében.
– Ahhoz, hogy ilyen mennyiségű és főként minőségű rendezvény
tudjon megvalósulni évről évre a
városban, ehhez a fáradhatatlan
munka mellett pénzbeli erőforrás
is szükséges…
– Nyilvánvaló, hogy ezek a rendezvények pénzbe kerülnek a város számára, hiszen az összes rendezvényünk ingyenes, miközben
olyan fellépőket hozunk ide, akiknek koncertjeire a jegy akár tízezer
forint is lehet, amit sokan nem engedhetnek meg maguknak.
De ezen túlmutat az a szándékunk, hogy mindegyik eseményünkön igyekszünk magas színvonalat nyújtani az itt élők számára. A kulturált környezet, az emberek megfelelő tájékoztatása vagy a
biztonság nem lehet spórolás tárgya. Természetesen ezeken a területeken is megnézzük, hogy mire
és hogyan költjük a város pénzét, hiszen a városvezetés az utóbbi években kifejezetten ésszerű és
stabil gazdálkodást folytat, és ez
igaz kell, hogy legyen a rendezvényekre is. A programfüzettel pél-

70 millió HUF
21,7 millió HUF

állandó mentős jelenlétre 400.000
forintot költöttünk a Feszt alkalmával, de a biztonság kiemelten
fontos számunkra.
Az operatív, kötelező előírások
mellett legalább ilyen fontos szempont a közösség összekovácsolása. Egy város fejlődése nem csak az
épülő utakban, járdákban érhető
tetten. A közösség ereje, annak ös�szetartása legalább annyira fontos,
mint a fejlett infrastruktúra. A történelmet végigtekintve is láthatjuk,
hogy azok a nemzetek, államok tudtak fennmaradni és virágozni, ahol
erős és színes kulturális, közösségi
élet volt jellemző, gondoljunk pl. az
ókori görögökre, rómaiakra…
Ezért mikor 2010-ben megalakult az új képviselő testület, ez kiemelt célként fogalmazódott meg.
Azóta lépésről-lépésre kialakult az
a „városi programnaptár”, az a kulturális élet, azok a közösségformáló akciók, amik ma jellemzik városunkat. A dunakesziek, akik évekkel ezelőtt csak aludni jártak haza,
ma már keresik kiadványainkat, figyelik a jól megszokott óriásplakátokat, már márciusban a Dunakeszi Feszt időpontjáról érdeklődnek,
nehogy akkor menjenek üdülni.
Ezek mind-mind olyan visszajelzések számunkra, amik arra ösztönöznek bennünket, hogy még jobban tegyük a dolgunkat, még több
ötletet, színt vigyünk a város életébe. Még sok munka áll előttünk, de
úgy érezzük, elkezdtük felrázni az
alvóvárost, és egy-egy ügy mentén
is láthatjuk, hogy képes egyszerre
mozdulni Dunakeszi lakossága.

Erdész Zoltán alpolgármester köszöntötte
az ünneplő gimnázium tanárait, diákjait

Ötven plusz
egy szál gyertya
A Radnóti Miklós Gimnáziumban lapzártánkkal egy
időben zajlott az intézmény fél évszázados fennállását ünneplő rendezvénysorozat. A műsoros központi
ünnepségen, november 8-án Erdész Zoltán alpolgármester mondott köszöntőt.

B

evezetőjében utalt arra,
hogy mint egykori Radnótis diák szólal meg a városvezetés nevében. Nagy derültség közepette, szeretettel idézte
fel diákkori emlékeit, majd arról szólt, hogy a gimnáziumtól
életre szóló erkölcsi tartást, közösséghez tartozást kapott. Az
eltelt 15 éves alpolgármesteri
tevékenységére visszatekintve
arra büszke, hogy sikerült folyamatosan jobbítani, szépíteni, és ikonná tenni a városban
a tanintézményt. Persze ebben sokak munkája benne van,
pedagógusoké, tanulóké egy-

aránt. Ünnepi beszédet Varga
Tibor igazgató mondott.
Az ünnepi műsor folyamán
valamikori diákok, tanárok és
mai tanulók gyújtottak egyegy szál gyertyát a "születésnapi" torta köré. Az ötvenegyedik gyertyát a gimnázium legfiatalabb tanulója, Heinczinger
Anna helyezte el, szimbolizálva
fél évszázad történetének lezárását és a folytonosságot.
(Az ünnepségsorozatról lapunk következő számában részletesen beszámolunk. A szerk.)
Katona M. István
A szerző felvételei

(Pro)
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Pest megye 5. egyéni választókerület:

Nyíri Márton a Jobbik országgyűlési képviselő-jelöltje
A Jobbik Magyarországért Mozgalom az ország valamennyi választókerületéhez hasonlóan a Dunakeszit,
Gödöt, Fótot, Veresegyházat, Erdőkertest, Csömört és Csomádot magában foglaló Pest megye 5. egyéni választókerületében is indít képviselő-jelöltet a jövő évi országgyűlési választáson. Ebben a választókerületben Nyíri
Márton a párt képviselője-jelöltje – jelentette be a minap tartott sajtótájékoztatón Varga Zoltán Péter, a Jobbik
Pest Megyei Választmányának elnökhelyettese, választókerületi kampányfőnök.

A

dunakeszi Trianon téren tartott jelölt bemutató sajtótájékoztatón a politikus elmondta: - A településeinken
működő szervezetek egyhangú javaslatára, a
felsőbb testületek jóváhagyásával választókerületünkben a nemzeti párt képviselő-jelöltje
Nyíri Márton, a Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének alelnöke, Dunakeszi Város önkormányzati képviselője lesz – jelentette be Varga
Zoltán Péter. A választókerületi kampányfőnök kiemelte: - A Jobbik a programok mentén
zajló, tiszta választási küzdelmet akar.
A két diplomával rendelkező, 34 éves Nyíri Márton a sajtó megjelent képviselőinek bemutatkozásként elmondta, hogy születése óta
Dunakeszin él, a város egyik általános iskolájában tanít. Nős, egy kilenc és egy három éves
kislány büszke édesapja. Szólt arról is, hogy a
1999-2006-ig terjedő időszakban aktívan kivette részét a Dunakeszi-Fóti Nyári Szabadegyetem Alapítvány munkájából. - Több éven
keresztül támogattuk határon túli magyar, felsőoktatásba felvételiző vagy oda felvételt nyert

fiatalokat. Igyekeztünk elmélyíteni a magyarmagyar kapcsolatokat, valamint öregbítettük
a Dunakeszi-Fóti "kistérség" hírnevét a Kár-

ADOMÁNYDOBOZ AKCIÓ
Az önkormányzat célja, hogy a közösségi összefogás erejével minden rászoruló családhoz elérjünk egy-egy adománydobozzal. Tavaly indult
útjára az adventi vásár keretében meghirdetett
adománydoboz akció, aminek sikerét látva nem
volt kétséges, hogy tovább folytassuk ezt a kezdeményezést. Az önkormányzat az adománydoboz
akcióhoz csatlakozó szervezetek, egyházak és a
Humán Szolgáltató Központ segítségével fogja
szétosztani a beérkezett adományokat.
Kérjük, hogy adományát december 1-15. között
jutassa el a Casalgrande téren kihelyezett faházba
vagy a Programirodába (Polgármesteri Hivatal).
Kérjük, hogy csak jó állapotú, tiszta és bontatlan
termékeket adományozzanak!
Köszönjük, hogy Ön is csatlakozik
az adománydoboz akcióhoz!
Dunakeszi Város Önkormányzata
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pát-medencében.” – ismertette a közösségi
szerepvállalását Nyíri Márton, aki elmondta,
hogy a 2006-os események hatására lépett be a
dunakeszi Jobbikba, melyben azóta is aktívan
dolgozik, 2008 óta a párt városi alelnöke.
A 2010-es önkormányzati választásokon
közel 3000 választópolgár bizalmából a Jobbik pártlistáján mandátumot szerzett Dunakeszi Város Képviselő-testületében, melyben
környezetvédelmi tanácsnokként dolgozik a
város környezetének megóvásáért.
Nyíri Márton, a Jobbik országgyűlési képviselő-jelöltjeként a választási kampányban –
összhangban a Jobbik készülő, 2014-es programjával - három lényeges elem képviseletét
tarja kulcsfontosságúnak: Munkahelyteremtést, a devizahitel-válság megoldását, a nemzeti erőforrások – termőföld, a magyar vízkincs és az energiaszektor – védelmét. - Programunk alappillérei kiegészülnek a választókerületet érintő további ügyekkel is – tette
hozzá befejezésül Varga Zoltán Péter.
Vetési Imre

Földtulajdonosok Figyelem!
A Hunnia Gabona Kft. vállalja
mezőgazdasági terület szántását,
tárcsázását, kaszálását, teljes körű
megművelését, földvizsgálat végzését.
Tel.: 06-20-330-3463,
06-70-432-4919

Emberközpontú város

Több 10 millió forintot költ az önkormányzat orvosi műszerekre
Tavaly év elején nagy átalakulások voltak a Szakorvosi Rendelőintézet életében. Erdész Zoltán alpolgármester
2 hónapos intézményvezetői megbízatása alatt jelentős lépéseket tett az intézmény költségtakarékos gazdálkodásának irányában. Ennek köszönhetően több tízmillió forint értékű orvosi műszerek beszerzésére nyílt
lehetősége a Városnak. Az önkormányzat egészségügyet érintő intézkedéseiről kérdeztük Erdész Zoltán alpolgármestert.
– Milyen célokat fogalmaztak meg, amikor az egészségügyet érintő kérdéseket vizsgálták?
– Ahogy az úthálózat fejlesztésére, a kulturális- vagy
sportéletre, úgy a ciklus elején
az egészségügyi szolgáltatás
javítására is koncepciót dolgoztunk ki. Összességében egy
emberközpontú város kialakításán dolgozunk, amelynek elengedhetetlen része egy kiszámítható, magas színvonalú,
megbízható egészségügyi ellátói rendszer megteremtése.
Mint a városfejlesztés más
területein is, itt is hosszú távra gondolkodunk. Vannak
olyan kitűzött célok, amelyek
még előttünk állnak, de a koncepció egy-egy állomása már
megvalósult. Ilyen többek között az ügyeleti rendszer átalakítása, a meglévő háziorvosi rendelők folyamatos felújítása, új rendelő kialakítása a Tóvárosban, vagy a méhnyakrák
elleni védőoltás támogatása a
6-12. osztályos leánygyermekek számára.
– A Dunakeszi Polgár tavaly beszámolt arról, hogy a
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetben jelentős átalakulások történtek mind az
igazgató személyében, mind a
gazdálkodásban… Mi a helyzet most az intézményben?
– 2012 elején egy jelentős
gazdálkodási átszervezést követően Dr. Pál Miklós vette
át a Szakorvosi Rendelőintézet irányítását, aki az önkormányzat szándékával összhangban célul tűzte ki, hogy
miközben jelentős eszközbeszerzéssel szeretné növelni a
betegellátás minőségét, valamint megújítani a teljes informatikai rendszert, a gazdálkodás ésszerűsítésének köszönhetően a működésre nem vesz
igénybe külön önkormányzati
támogatást.

Egy-egy jelentősebb orvosi
műszer vásárlása több 10 millió forint kiadást jelent, amelyek régóta indokoltak egy ekkora lakosságszámot ellátó intézetben. Mivel elkötelezettek
voltunk abban, hogy minden
gazdasági ésszerűsítésből (pl.
biztosító váltás, bérleti szerződések felülvizsgálata) származó forintot az eszközállomány
fejlesztésére fordítunk, a megtakarításoknak köszönhetően
most lehetőségünk nyílt arra,
hogy olyan korszerű műszereket szerezzünk be, amelyekkel magas színvonalú ellátást
tudunk biztosítani az itt élők
számára.
– Milyen orvosi eszközökre
költik az így felszabadult ös�szeget?
– Közel 50 millió forintból
jelentős fejlesztést végzünk az
orvosi műszerek terén. Az első
beruházás egy új fogorvosi
röntgen volt, amit még a nyáron adtunk át az SZTK-nak.
Idén év végén pedig 3 korszerű ultrahang géppel fog gazdagodni az intézet, ami óriási előrelépés lesz az ellátás terén. Dr. Pál Miklós igazgató
úr szakmai véleménye alapján elsősorban a diagnosztika
területén van szükség a legnagyobb fejlesztésre, így egy-egy
ultrahang kerül a kardiológiai,
a hasi ultrahang diagnosztikai
valamint a nőgyógyászati osztályokra.
Emellett a mai igényeknek
megfelelően a két röntgengépünk digitalizálását is szeretnénk elvégezni, aminek köszönhetően nem kell a drága
és környezetszennyező filmeket használni, hiszen a felvételek megjelennek az orvosok
monitorjain, szükség esetén
pedig CD-n kiadhatóak. Ezeknek a nagy ívű fejlesztéseknek
köszönhetően magas színvonalú és gyorsabb ellátásra lesz
lehetőség.

– A városi egészségügyi ellátás milyen területein számíthatnak még az itt élők változásokra?
– Az önkormányzat egészségügyi koncepciója nem korlátozódik csupán az SZTK fejlesztésére. A lakosság, valamint az önkormányzati képviselők részéről korábban több
észrevétel érkezett, miszerint a
lakosságszám növekedése indokolttá tenné további háziorvosi körzetek kialakítását. Polgármester úrral, a Polgármesteri Hivatal munkatársaival,
az érintett képviselőkkel, valamint természetesen magukkal a háziorvosokkal is többször egyeztettünk a kérdésben,
aminek köszönhetően sikerült
kialakítanunk egy mindenki számára előnyös körzetbeosztást. A képviselő-testület
már el is fogadta azt a javaslatot, hogy Dunakeszin a jelenlegi 13 háziorvosi körzet mellett további három háziorvosi

körzetet alakítsunk ki. Például
Dunakeszi-alsó önálló orvosi
körzet lesz, ami mind a lakosságszám, mind a területi elhelyezkedés miatt indokolt. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy mindenkinek át kell jelentkeznie az új körzethatárok
szerint. Ez inkább egy hos�szú távú átrendeződés, ami azt
a célt szolgálja, hogy a lakosságszámmal arányos legyen a
háziorvosi körzetek száma, ezzel is csökkentve a betegeknek megteendő távolságot és
a várakozási időt. Igyekszünk
minden szolgáltatást - legyen
az ügyintézés, egészségügyi
ellátás, sportolási, kulturális
lehetőség - a lakosság szemszögéből megvizsgálni, a lehetőségekhez mérten átalakítani,
fejleszteni, bővíteni. Itt is ez a
célunk: egy magas színvonalú,
emberközpontú egészségügyi
ellátást biztosítani a dunakesziek számára.

(Pro)
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ELHUNYT DR. FŰZI JÓZSEF
Váratlanul elhunyt
az I. számú körzet
„Drága Doktor úr
ne vicceljen már
Dokikája, Józsikája, Jocókája” Dr. Fűzi József
családorvos.
Élt 60 évet (1953–2013).

A

hálás betegek, szeretett
orvosuk háza és rendelője előtt mécseseket gyújtottak ezzel emlékezve,
hogy milyen nagyszerű ember
és orvos volt, a szó nemes értelmében.
Mindenkihez volt kedves szava, tudta kihez hogyan kell szólnia, hogy feloldja a beteg fájdalmát, bánatát, bedobva egy-egy
poént, vagy idézetet. Képezte magát, hogy tudása legjavá-

val tudjon a betegek segítségére
lenni. 2010-ben Dunakeszin az
év az orvosának választották.
Október 31-én rendelés közben lett rosszul, életéért a Váci
Kórházban kollégái hosszasan
küzdöttek, azonban nem tudták megmenteni.
Túrterebes - Erdélyben lévő
falu szülöttje, amire nagyon
büszke volt, hiszen Ugocsa vármegye kitűnt a történelemben.
Szülőfalujában végezte általános iskoláját, majd a középiskolai éveit a Kölcsey Ferenc Magyar Nyelvű Gimnáziumában
töltötte. Általános orvosként
végzett 1980-ban Marosvásárhelyen, majd Avasfelsőfalun
üzemorvosként dolgozott 10
évet. Dunakeszire 1990. február
1-én jött, azóta egy helyen dolgozott haláláig.
Szerette az irodalmat, zenét,

történelmet, na meg a madarakat. Amatőr ornitológus volt,
hűségesen támogatta és figyelemmel kísérte a Madárvédő
Egyesület kitartó munkáját.
Rajongott József Attila verseiért, és minden igaz emberért,
aki nyomot hagyott az irodalomban. Ő is írt „szösszeneteket”, de azt mondta, hogy Attila már mindent megírt Istenről
– Hazáról – Életről!

Felesége, gyermekei mélyen
gyászolják. A család a szeretett
halottját hamvasztása után, a
Szent Mihály templomban helyezik örök nyugalomra.
A dunakeszi temetőben kopjafát állítanak emlékére, József
Attila idézettel.
Nagyon fog hiányozni doktor
Úr! Nyugodjon békében, nem
felejtjük el!
Solymosi László

Mindenszentekre és halottainkra emlékeztünk
Idén egy hosszú hétvégén ünnepeltük a Mindenszenteket és emlékeztünk a Halottak napjára.
A dunakeszi temetők sírjait is ellepték a koszorúk és a virágok, gyertyagyújtással emlékeztünk
elhunyt szeretteinkre. Az ünnep előtti szép őszi napokon nagyon sokan látogattak ki a temetőkbe, megszépítették a sírokat, összegyűjtötték a hulló faleveleket, hogy a jeles eseményekhez méltó környezetben emlékezhessenek az elhunyt családtagokra, barátokra, rokonokra.

A

városi temetőben a családtagok, rokonok mellett Dunakeszi számos
jeles polgára nyugszik, akiknek sírját ellepték a szeretet és
az el nem múló tisztelet virágai. Az egykor alagi sírkertben
– távol a szülőföldjükről, hazájuktól - találtak örök nyugalmat
azok a kiváló szakemberek és
családtagjaik, akik Európa különböző országaiból települtek
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át Alagra az 1800-as évek utolsó
évtizedében, hogy megteremtsék hazánkban a lóversenyzést. – Örömmel láttuk, hogy
a több évtizedes sírokat napjainkban is tisztességesen gondozzák, ám a kihelyezett papírok arra figyelmeztetnek, hogy
újra meg kell váltani a sírhelyeket – mondta Száraz György, a
Magyar Lovaregylet elnöke, aki
gyertyagyújtással emlékezett a

magyar lósport megalapozóira.
– A Magyar Lovaregylet lehetőségeihez képest igyekszik mindent megtenni, hogy ezen sírok
továbbra is fennmaradjanak,
Alag és Dunakeszi jeles múltjára emlékeztessenek bennünket.
Ennek érdekében a város vezetőivel együttműködve a közeljövőben cselekvési tervet dolgozunk ki – hangsúlyozta Száraz
György, az egykori neves zsoké,
Dunakeszi ismert helytörténésze, aki szerint múltunk ismerete és értékeink megbecsülése adhat szilárd alapot napjaink
kihívásainak sikeres megoldásához…
Mindenszentek ünnepét IV.
Gergely pápa tette egyetemessé
844-ben, 2000 óta pedig ismét
munkaszüneti nap hazánkban
az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel. Halottak napja a szenvedő egyház ünnepe, melyet 998
óta tartanak meg a következő
napon, azaz november 2-án az
elhunyt, de üdvösséget még el
nem nyert, tisztítótűzben lévő

hívekért. A hagyományok szerint ilyenkor az emberek kilátogatnak elhunyt hozzátartozóik sírjához, melyet virággal és
koszorúval díszítenek, gyertyát
és mécsest gyújtanak emlékükre. Magyarországon ez a szokás
a 19. században terjedt el német
katolikus hatásra.
Akik nem tudtak Mindenszentek és Halottak napján kimenni a temetőbe, azok otthon
gyújtottak egy-egy gyertyát elhunyt szeretteik emlékére.
Vetési Imre

A

z emlékest megnyitójaként Kárpáti Zoltánné
igazgató asszony üdvözölte a vendégeket. Bevezető szavaiban mély rokonszenvvel idézte a hazai németséggel
kapcsolatos ifjúkori tapasztalatait. A professzor úr életét annak az értelmes létezésnek példájaként mutatta be, amelyben
a szabadságot a felelősség terhének vállalása, a mindenkori ideálokért való szüntelen munkálkodás jellemez.
Szavait követően köszöntő
beszédében dr. Mervald Anna,
a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hálával emlékezett Mádl Antal 2006
óta Dunakeszin végzett értékteremtő munkájára: a profes�szor úr 2006-ban – dr. Galántai
Ambrussal – létrehozta a helyi
német kisebbségi önkormányzatot, amely nemcsak a város oktatási és kulturális életében jelentett színvonalbeli gazdagodást, hanem közéleti véleményformáló szerepe is lett.
Mádl professzor úr mindemellett folytatta azt a tevékenységét, amellyel közismertté tette
a magyarországi németség ál-

Közösséget épített
Mádl Antal emlékest a Kőrösi Iskolában
Október 24-én az idén elhunyt Mádl Antalra,
a világszerte ismert irodalomtudósra, germanista professzorra emlékeztek családtagjai,
barátai, tisztelői a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett ünnepi esten, amelynek a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola adott otthont. Az est vendége volt
Schuth János, a Neue Zeitung főszerkesztője.

Sellei Zoltán Városi Versmondó Verseny
Felnőtt versmondók jelentkezését várjuk!
A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár idén 5. alkalommal hirdeti meg a városunk neves előadóművészéről elnevezett Versmondó
Versenyt, melyre 2013. november 30-án szombaton délután 15 órakor
kerül sor.
A nevezés feltételei:
a versenyre azok a Dunakeszin
élő, (illetve itt dolgozó vagy tanuló) amatőr versmondók jelentkezhetnek, akik betöltötték
16. életévüket.

kű könyvvásárlási lehetőség
III. díj a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár díja: 20.000 Ft értékű
könyvvásárlási lehetőség
A zsűri további díjakat, ill. különdíjakat is megállapíthat.

A jelentkezők egy szabadon választott, magyar költő versét
mondhatják el a zsűri előtt.
Jelentkezési határidő:
2013. november 22.
péntek 18 óra.
Nevezési lap kérhető a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtárban,
(Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.) illetve az 1. Sz. Fiókkönyvtárban,
(Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
valamint letölthető a könyvtár
honlapjáról. /www.dkvk.hu/
A nevezési lapon kérjük meg-

adni: a jelentkező nevét, születési évét, elérhetőségét: levelezési cím, telefon, e-mail, valamint a választott költő nevét és
a vers címét.
A verseny díjazása:
I. díj Sellei Zoltán özvegyének
díja: 30.000 Ft
II. díj Dunakeszi Város Polgármesterének díja: 25.000 Ft érté-

Információ, szervezés:
Tuba Zsuzsanna könyvtáros
06-27-341-853/1 mellék
e-mail:tubazsuzsa@mail.dkvk.hu
A verseny helyszíne:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos
u. 6.
A verseny időpontja:
2013. november 30. szombat
15 óra.
Várjuk a verskedvelő fiatalok,
felnőttek jelentkezését!

tal közös hazánk javára teremtett művet. A mindig friss, újító szellemű tanár alapította a
Dunakeszin tanító német szakos pedagógusok számára a Tanári - , s a tanulmányikat itt
befejező ifjak számára a Diák
Lenau Díjat.
Dr. Mervald Anna szíves emlékezése után Schuth János főszerkesztő, az egykori tanítvány, idézte föl a minden mesterséges gesztust kerülő, diákjaihoz mindig nyitott szívvel
forduló, de a követelményeiből
sosem engedő professzor alakját, s méltatta a tudós számtalan nemzetközi kitüntetéssel is elismert gazdag életművét, amelyben számtalan publikációja mellett fontos szerepet
játszott oktatás – és tudományszervezői, kutatói utánpótlást
támogató munkája. Az előadás
után a hozzászólók a Mádl Antal iránt tiszteletüknek és szeretetüknek adtak hangot. Elhangzott az is, amivel mindannyian
egyetérthetünk, hogy a profes�szor úr hagyatéka gazdagít és
jobbá tesz bennünket.
Kollár Albin
Fotó: KesziPress

RENDELETEK
• Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete egyes
önkormányzati rendeleteinek módosításáról

Gyakornoki lehetőség
A Dunakeszi Programiroda olyan andragógia,
vagy kommunikáció szakon tanuló hallgatók jelentkezését várja, akik
szívesen töltenék szakmai gyakorlatukat a Dunakeszi Polgármesteri
Hivatalban.
Érdeklődni
a
programiroda@dunakeszi.
hu e-mail címen és a
20/564-17-56-os telefonszámon lehet Csoma
Attilánál.
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Dunakesziről indult a világsiker felé
Béres Ernő tagja volt a 60 éve világcsúcsot futó váltónak
1953. augusztus 20-án felavatott Népstadionban szeptember 23-án a 4x1500 méteres atlétaváltó világcsúcsot futott.
Az akkori váltó tagjai: Garay Sándor, Béres Ernő, Rózsavölgyi István, Iharos Sándor. A váltó tagjai közül már csak a
85 éves Béres Ernő él, akinek sportkarrierje Dunakeszin indult el a világsiker felé.
– Hogyan történt a világcsúcsjavítás?
– A Magyar Atlétikai Szövetség kitalálta, hogy a szezon
lezárásaként kellene egy világcsúcs, ezt bejelentették a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek
(IAAF). Akkori négy legjobb
futó alkotta az 1500 méteres
váltót. Az új csúcshoz 3.56-os
1500-akat kellett futni, már az
első váltásnál látszott meglesz
a rekord, ehhez nagy segítséget adott a 80 ezer lelkes közönség.
– Mit kaptatok a világcsúcsért?
– Akkoriban anyagi elismerés nem járt a csúcsért. Iglói
Mihály világhírű edző kimondta: futásért nem jár pénz.
Később volt, amikor egy kiló
csokit adtak itthon egy rekordért. A világcsúcsért megkaptam az emlékplakettet, erre
ma is büszke vagyok.
– Dunakeszin éltél, itt dolgoztak szüleid Járműjavítóban, innen indult el pályafutásod.
– Igen 1942-ben kezdtem el
futni Dunakeszin. Labdarúgóként indultam, de egy bokatörés után szüleim eltiltottak a labdarúgástól. Keszthelyi János egykori hosszútávfutó elhívott atlétának és így
lettem a dunakeszi atlétikai
szakosztály tagja. Dunakesziről Alag, Fót felé futottam
8-12 km-t, földutakon és szántásokon, vissza is kellett jönni,
így a megtett út egy nap elérte a 16-24 kilométert is. Testnevelési Főiskolára kerültem,
együtt készültem Igló csapatával, Iharosékkal. Tanári pályát nem akartam feladni, iskola mellett, nagyobb megterhelésű edzéseket nem tudtam vállalni. Így is az 1951-es
évem volt a legeredményesebb,
verhetetlen voltam, itthon egy
magyar versenyző sem tudott
legyőzni.
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A fényképen kabátban a 85 éves BÉRES ERNŐ (kezében a világcsúcsplakettel).
Mellette a 4X1500 méteres váltó világcsúcs tagjai: GARAY, BÉRES, RÓZSAVÖLGYI, IHAROS
–1952, a Helsinkiben rendezett olimpia életed nagy eseménye?
– Igen, 5000 méteren kellett versenyeznem, emlékszem Kutas István - akkoriban ő volt a magyar sport elsőszámú irányítója, vezetője
- kimondta nekem 5000 méteren kell indulni. Elképzelés
jó volt, de nem tudtam megvalósítani, nem tudtam mit kezdeni a lüktető tempóval, és a
döntőben a 7. helyen futottam
be, a cseh Zatopek nyerte meg
az olimpiát. Úgy érzem, 1500
méteren nagyobb esélyem lett
volna.
– 1956-ban, Melbourne-i
olimpia miért nem sikerült?
– Szerettem volna indulni,
de színt időhöz kötötték, akkor 5000 méteren 14.20 kellett volna futnom. Felkészültem, elindultam és jól álltam a részidőkkel és ekkor táv
közben elszakadt az Achilles-

ínam. Reccsenését még a lelátón is lehetett hallani – mesélte feleségem, aki egykoron
szintén atletizált magas szinten. A versenyzést 1959-ben
fejeztem be. Kertészeti Egyetem és az Egészségügyi Főiskola tanáraként dolgoztam és
edzősködtem.
– Hogyan telnek napjaid?
– Azóta sem szakadtam el
a futástól, létem a mozgás. Az
atlétika pályától 71 éve nem
tudok elszakadni, versenybíróként ma is rendszeresen
közreműködök. Családom, feleségem és lányaim, unokáim

sokszor féltenek. Órákat futok, gyalogolok, úszok. A 80.
éves születésnapomra, szobakerékpárt kaptam. Leggyakrabban Hármashatár-hegyen,
Margitszigeten rovom le a kilométereket. Kilométereimet
ma is gondosan feljegyzem,
edzésnaplóimat elteszem, így
jött ki, hogy számításaim szerint 350 ezer kilométer futottam már le ez idáig.
– Kedves Ernő, további jó
egészséget és örömet kívánunk!
Solymosi László

Látogassa honlapunkat is:

„Nem tudnék máshol élni”
61 év – egy egész emberöltő. Wéber Ágnes éppen
ennyi ideje él Dunakeszin.
Már a negyedik otthonában él a ma is igen aktív
nyugdíjas. Kerékpározik,
úszik a Dunában, valamint a lehető legtöbb
rendezvényen részt vesz.
Abban reménykedik, hogy
a város két modern centrummal gazdagabb lesz
rövidesen: egy művelődési
és egy sportcentrummal.

– Noha nem itt született, az élete
legnagyobb részét Dunakeszin töltötte. Emlékszik még a 61 évvel ezelőtti költözésre?
– Hát azokat a napokat vélhetően
életem utolsó percéig sem fogom elfelejteni. 1952 írtunk, amikor édesapám egy itt élő ügyvéddel megegyezett, hogy a pesti, háromszobás, telefonos lakásunkat elcseréli a
Dunakeszin található kertes házért.
Az ügyvéd azonban addig ravaszkodott, amíg végül csak a lakást kaptuk meg a házból. Ráadásul a kedves
jogász egy héttel később írt egy levelet a helyi tanácshoz, és a magyar államnak köszönetet mondva a budapesti lakásért, felajánlotta az akkor
már általunk lakott házat óvodának
a város részére. Tíz éven keresztül
zajló pereskedés lett belőle.
– Döbbenetes, hogy ezek után
ennyi éve a település lakója…
– Miért lenne döbbenetes? Nagyon szeretek itt élni, nem laknék
sehol máshol. Egy ügyvéd ravaszkodása miatt nem haragudhattam
arra a városra, amely azóta is számtalan élményt biztosított a számomra. Most a negyedik lakásomban
élek, de nekem ez a lakótelepi lakás
tökéletes otthon.
– Nyugodtak a nyugdíjas évei?
– Abszolút aktív vagyok, még
most is, 68 éves koromban is dolgozom. Ráadásul imádok kerékpározni, éppen ezért nagyon örültem annak, hogy a városban egyre több lett
a bicikliút. Szívesen kirándulok, illetve nyáron imádok úszni a Duná-

ban. Tényleg ilyen egy nyugodt idős
asszony?
– Tény, nem egészen. Mivel lakótelepen él, nem fél délutánonként vagy már a sötétben hazajönni, mondjuk éppen egy kellemes
kerékpározásból?
– Nem, mert a közbiztonságra sem lehet egy rossz szavam sem.
Ebből a szempontból is az egyik lehető legjobb választás Dunakeszi.
Meg persze a rengeteg fejlődés miatt is. De nemcsak a város, hanem a
közvetlen környezetem is csodálatos. Nagyon szépen felújították például a Jézus Szíve templomot és környékét, így még jobb az emberi léleknek, ha egy misére vagy imára
betér oda.
– Ha azt mondja, hogy állandó résztvevője a különböző programoknak…
– Természetesen, hiszen a korosztályom igencsak ki van szolgálva
jobbnál jobb rendezvényekkel. Hallomásból tudom, hogy a nyugdíjas
klub tagjai nagyon elégedettek, és
én sem panaszkodom, de…
– De?
– De például egy mozi nem lenne rossz Dunakeszin. Nagyon reménykedem abban, hogy egy sportcentrum – uszodával – és egy művelődési központ még az életemben
megvalósulhat a városban. Utóbbiban színi előadásokat és kiállításokat rendeznének. Felélesztve a régi
kulturális életet, igaz, modern változatban.
- molnár -

„Ahol a lelkünkkel is törődnek”

Amikor nyolc ével ezelőtt Dunakeszire költözött a feleségével
és pár hónapos gyermekével, még nem gondolta, hogy ennyire
sok barátra lelhet. Ám azóta a hit nagyon sok hasonló gondolkodású fiatallal, illetve velük egykorú családdal hozta őt
össze. Éppen költözés alatt áll, hiszen ahogy az immár háromgyermekes Izsák Gábor mondta, kinőtték eddigi lakásukat.

– Ha jól hallottam Önről, nagyon
kötődik a Dunához, hisz Dunaújvárosban született és egészen addig ott élt, amíg Dunakeszire nem
költözött a feleségéhez…
– Erre az összefüggésre még
sosem gondoltam, ugyanis engem ide nem a Duna, hanem sokkal inkább életem párja, a feleségem vonzott. Ő már 2000 óta a
városban élt, így amikor összeházasodtunk, úgy döntöttünk,
Dunakeszin folytatjuk, vagy inkább kezdjük meg közös életünket. Ennek már nyolc éve. De az
tény, a feleségem után ebbe a gyönyörű városba is beleszerettem.
– Azóta már nagycsaládosként
éli itt a mindennapjait. Itt is dolgozik a településen?
– Műszaki menedzserként dolgozom a fővárosban, amelynek
közelsége lehetővé teszi a számomra, hogy kerékpárral járjak
be dolgozni.
– Netán az utóbbi időszakban
megszaporodó kerékpár-utakhoz
is van köze?
– Maximum annyi, hogy nagy
örömmel használom őket. Fantasztikus kezdeményezés volt a
városvezetéstől ezeknek a megépítése, kijelölése. Nem véletlen, hogy
a település lakói közül egyre többen bicikliznek.
– Csak ez az egyetlen dolog az,
ami Dunakeszin fejlődött az elmúlt időszakban?
– Nem, mert az egész város szinte kivirult, gyönyörű lett. Ha már
a közlekedésnél tartunk, a helyi
járatok újraindításával az idősebb

korosztály is sokkal könnyebben
tud eljutni a város egyik pontjától
a másikig. De nemcsak ebben van
fejlődés. A közösségi terek, a programok színvonala is nagyon jó
irányt vett, és szinte valamennyi a
család egybetartozását, közös időtöltését segíti elő. Öröm részt venni például a sokszínű programokon, ilyenek például a gyermeknapi rendezvények. Számomra az is
nagy pozitívum, hogy a város sok
sportolási lehetőséget kínál, sőt, a
futsalmeccsekre való kijárás mármár családi programmá vált.
– Dunakeszin a rendezvények
mellett a hit is nagy összetartó erő
a közösségekben…
– Ez így van, és ez engem nagy
örömmel tölt el, hiszen itt a lelkünkkel is törődnek. A mi családunk a Szent Imre templomhoz
és az ott kialakult közösséghez
kötődik. Sokan vagyunk a fiatal
korosztályból, és a gyermekeinkkel együtt számos közös programot szervezünk. Nagyon jó a viszony köztünk. A két idősebb
gyermekünk már iskolás, a legkisebb mindenképpen az egyház által felépített és üzemeltetett óvodába fog járni.
– Ami egy ifjú házaspárnak és
egy kisbabának elég volt otthonként nyolc éve, az mára, három
gyerek mellett nem lett kicsi?
– De igen, mára kinőttük a lakóparki lakásunkat. December
elején költözünk új otthonunkba,
és a szent Karácsony Ünnepét már
ott töltjük majd.
- molnár -
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Hagyományokra építve továbblépni
Beszélgetés Farkas Pállal, a zeneiskola új igazgatójával
Mint az köztudott, városunk jeles intézményében, a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában igazgatóváltás történt.
Több mint két évtizedes sikeres vezetői pályafutása után dr. Ruszinkóné Czermann Cecília nem kívánta újból megpályázni az intézmény vezetését. Az igazgatói feladatokat, eredményes pályázata nyomán, szeptembertől Farkas
Pál zenepedagógus, a váci Bartók Béla Zeneiskola volt igazgatója, a Váci Szimfonikus Zenekar karmestere vette át,
akivel a zeneiskola további működéséről valamint a város művészeti életével kapcsolatos terveiről beszélgetünk.

– Elöljáróban kérem, mutatkozzon be olvasóinknak.
– Vácott születtem. Tanulmányaim befejezése után a
váci Bartók Béla Zeneiskolában hegedűtanárként tanítottam. Mellette a Váci Zeneművészeti Szakközépiskola tanára
és szimfonikus zenekarának vezetője voltam. 1988-tól a Gödöllői Kamarazenekart vezettem,
majd 1994-ig a Gödöllői Szimfonikus Zenekar alapítójaként
és vezető karmestereként tevékenykedtem. A Váci Szimfonikus Zenekarnak 1994-től vagyok a vezetője és karmestere.
2006-tól 2013-ig a Váci Bartók
Béla Zeneiskola igazgatójaként
dolgoztam.
– Milyen elgondolásokkal
pályázott?
– A művészettel foglalkozó
ember élete akkor teljes, ha új
kihívások inspirálják, ha szakadatlan alkotóvágya beteljesülhet, ha folyamatosan izgalmas szakmai feladatok elé nézhet. Tanárként, intézményvezetőként, a zenei-kulturális élet
egyik szervezőjeként és művészemberként jelentősen hozzájárulhattam a város kulturális életének fellendítéséhez.
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Úgy érzem, nekem is szerepem
van abban, hogy Vác elnyerte a
Magyar Kultúra Városa címet.
Dunakeszin is szeretném kamatoztatni a több évtizedes tanári
és művészi pályámon felhalmozódott tapasztalataimat. Elismeréssel figyelem a város rendkívül dinamikus növekedését, a
kulturális élet fejlődését, az intézményrendszer fejlesztésére
irányuló városvezetői és tankerületi törekvéseket. Ismerem a
város zenei kultúráját és igyekszem alaposabban megismerni az itteni színjátszás és képzőművészet értékeit. Tudomásom volt arról, hogy nagyon jó
a művészeti iskola, amely több
művészeti ágat fog össze. Bízom
abban, hogy az intézményben
folyó értékes munka minőségét
meg tudom őrizni és azokat a
területeket, amelyek fejleszthetőek, kollégáimmal együtt tovább gazdagíthatjuk.
– Lehet-e, tud-e és akar-e a
meglévő értékek mellett újdonságokat is behozni a zeneiskola életébe?
– Törekszem rá. Nemcsak
azért, mert egy intézményvezetőnek ez a dolga. Dunakeszi,
belső és külső adottságai miatt,

rendkívül jó lehetőségekkel rendelkezik, amelyeket szeretnék kiaknázni. Az eltelt két hónap alatt
tájékozódtam, ismerkedtem, terveztem és elindítottam olyan folyamatokat, amelyek a közös
munkát előbbre viszik. A kollégákkal a hagyományokra építve szeretnénk továbblépni. Keressük a közös célokat, amikkel
még vonzóbbá, érdekesebbé tudjuk tenni az intézmény életét, a
város zenei kultúráját. Elindítottam egy sorozatot "Találkozások
világjáró művészekkel" címmel,
amelynek lényege, hogy nemzetközileg is ismert személyiségek
havonta egy alkalommal eljönnek koncertezni a művészeti iskolába, ahol a végén kötetlen formában beszélgetni is tudunk velük. A VOKE József Attila Műve-

és szervezzük a megyei Fúvószenekari Fesztivált is. A már eredményeket elért Ifjúsági Szimfonikus Zenekart tovább kívánjuk fejleszteni. Egy bázist szeretnék létrehozni, ami idevonzza a
művészetet és a művészeket. A
jelenlegi intézmény méretei nem
túl nagyok, ám a város vezetése tervbe vette az új, többfunkciós művészeti iskola megépítését,
amely hatalmas perspektívát jelentene a város zenei és kulturális életében.
– Hogyan alakul a kapcsolata a városvezetéssel?
– A kapcsolat konstruktív és ígéretes. Máris elkezdődtek a művészeti iskola jelenlegi
épületének felújítási munkálatai és tervezés alatt áll az új in-

A Találkozások koncerten fellépett Szenthelyi Miklós
Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész, Onczay Csaba Kossuth-díjas
gordonkaművész és Kiss Gyula Liszt-díjas zongoraművész

lődési Központban szimfonikus
zenekari hangversenysorozatot tervezek, együttműködve az
igazgató úrral. Az első koncertre
november 8-án került sor, majd
január 10-én, hagyományteremtő szándékkal Újévi koncertet
szervezünk. A közeljövőben ismeretterjesztő ifjúsági hangversenyeket is tervezek. A tavaszi programokat csokorba kötve,
fesztiválként szeretnénk ajánlani

tézményközpont létrehozása.
Közös a cél: gazdagítani a zenei-kulturális életet, fejleszteni,
létrehozni azokat a kulturális
színtereket, igényes szórakozási
lehetőségeket, amelyek itt tartják a dunakeszi polgárokat, és
amelyek révén még inkább sajátjuknak érzik ezt a szerethető várost.
Katona M. István
A szerző felvételei

VOKE József Attila Művelődési Központ
2013. november-decemberi program ajánlója:
November 16. szombat 15 óra
Uray György Színház:
„Hoppláda” – gyermekelőadás
6-14 éves korosztály számára.
Belépő: 1.000.-Ft
November 16. szombat 17 óra
Kubó Éva textilművész
„Struktúrák” c. kiállításának
megnyitója
November 20. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klub:
Erzsébet-Katalin napi
hagyományos bál. Műsor, vacsora,
tánc.
November 22. péntek 18 óra
CSE’ MESE
Magyar Nyelvű „Kisvakond”
mesejáték eredeti csehországi
bábokkal.
A brit Master of Puppets Theatre
előadása.
Jegyár: elővételben a helyszínen
950.-Ft
Az előadás napján 1.250.-Ft
November 25. hétfő 19 óra
Centrál Színház: És Rómeó és Júlia
Játsszák: Nagy-Kálózy Eszter és
Rudolf Péter
Belépő: 2.500.-Ft
November 30. szombat
9-13 óra
Bababörze
November 30. szombat 18 óra
Adventi koncert
A Dunakeszi Koncertfúvósok és a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola
közös koncertje
Belépő: 500.-Ft

December 4. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
„Fonóban” – Egyéni és közös
éneklés, játék.
December 5. csütörtök
11-18 óra
Városi véradás
December 7. szombat 19 óra
A KÁRPÁTIA Zenekar koncertje
Elővételi jegyár: 2.500.-Ft
Aznap a helyszínen: 2.800.-Ft
December 8. vasárnap 11 óra
Városi Mikulás Ünnepség
December 12. csütörtök
10-14 óra
Önkéntes véradás a Bombardier
MÁV Kft. dolgozóinak részére
December 13. péntek 18 óra
Városi Karácsonyi Hangverseny
December 18. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Karácsonyi ünnepség a klubban.
December 20. péntek 19 óra
TANKCSAPDA
„Roockmafia Debrecen” koncert
Elővételi jegyár: 2.990.-Ft

VOKE József Attila
Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
w w w. v o k e j a m k . h u

SAKK
Pest megyei csapatbajnokság, Szuper csoport:
A 2013-2014. évi Pest megyei
Szuper bajnokságában, a Kinizsi sakkcsapata győzelemmel
rajtolt:
Dunakeszi K – Szentendre
6-4 (győz: Pintér, Szabó, Kollár,
Szalacsy, Horváth, döntetlen: Al
Raheem, Nádasdi)
Őszi hazai mérkőzés: november 10. Dunakeszi K-Erdőkertes
A 2013-2014. évi Pest megyei
I. osztályban szerepel Alagi DSK
sakkcsapata:

Alagi DSK – Göd 2- 8 (döntetlen: Solymosi, Lapis, ifj. Dióssi,
Bernát P.)
Őszi hazai mérkőzés: november 10. Alagi DSK-Szigetbecse
A 35. Pest megyei Országos
Nyílt Országos Sakkverseny első
fordulójában, a II. korcsoportban, 10. Kovács Tamás, a III. korcsoportban 2. Kovács Dániel.
Solymosi László
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„LÉPÉSEK”
– DunArt tárlat

B

egidsán Péter, a Dunakeszi Fúvószenekar
tagja magával ragadó
trombitajátéka után
Peti Sándor, a DunArt Képzőművészeti Egyesület elnöke köszöntötte a művészet szerető és
pártoló szépszámú közönséget. Külön szeretettel üdvözölte a város jegyzőjét, dr. Molnár Györgyöt és Csoma Attilát, a kiállításnak helyet adó József Attila Művelődési Központ
igazgatóját.
Ceglédi Gabriella megnyitó
beszédében elismeréssel szólt
az egyesület tevékenységéről,

melynek egyik nagy értéke a
művelődési központban megnyíló tárlaton látható alkotások.
„LÉPÉSEK” - A tárlat címére utalva felidézte azt az utat,
melyet végigjárva az egyesület
mára elismert művészeti közösségé vált Dunakeszi kulturális életében. Felelevenítette
az egyesület életében kiemelkedő jelentőséggel bíró önkormányzati döntést, melynek köszönhetően ez év júliusában
megnyílhatott a DunArt Galé22 Dunakeszi Polgár

„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok
porát.”- Pablo Picasso gondolatát idézve nyitotta
meg a DunArt Képzőművészeti Egyesület alkotóközösségének kiállítását a József Attila Művelődési
Központban Ceglédi Gabriella az intézmény főmunkatársa. A tárlaton a zene, a festő- és fotóművészet kiváló művelőinek alkotásai egy csodálatos
világba repítették az műértő közönséget.
ria a Fő úton az egykori Helytörténeti Gyűjtemény helyén.
Ceglédi Gabriella „lépésrőllépésre” bemutatta azt az utat,
melynek kiindulópontja 2010
decembere volt, amikor a művelődési központ falai között
húsz, zömében dunakeszi alkotó úgy döntött, hogy egyesületté szerveződik. „A cél egy
olyan alkotóközösség létrehozása volt, amely szakmailag
színvonalas és elismert tevékenységével járul hozzá Dunakeszi kulturális fejlődéséhez”
– hallhattuk. S az elhatározást
hamarosan tett követte, hiszen

2011 tavaszán hivatalosan is
megalakult a DunArt, melynek
tagjai igyekeznek minél több
városban bemutatkozni. „De
számukra mindig kiemelt jelentséggel bír Dunakeszi, ahol
itt a József Attila Művelődési Központban és a Dunakeszi Feszt rendezvényein folyamatosan jelen vannak alkotásaikkal” – fogalmazott Ceglédi Gabriella, aki a „LÉPÉSEK”
című kiállítás valamennyi alkotóját és a tárlaton látható művet bemutatta a közönségnek,
amely sokszínűen reprezentálja az egyesület tagjainak tehetségét, alkotói gazdagságát.
Pablo Picasso fentebb idézett gondolatára utalva nyitotta meg a tárlatot Ceglédi Gabriella: - Bízom benne, hogy Önök
ma este ugyanezt a megtisztulást érzik majd, ha megtekintik a kiállítást, melyet ezennel megnyitok – hangzott a felemelő mondat.
A DunArt kiállításon Chiba
Miklós, Czinege István, Dér
Győző, Dusza Tibor, Gáspár
Imre, Gulyás Aranka Erzsébet,
Halász Géza, Kiss Eszter, Koó
Éva, Kubó Éva, Magát Tamás,

Mucsi Erika, Nádor Géza, Palásti Renáta, Patyus Ferenc,
Peti Sándor, Péter Nándor,
Tuzson-Berczeli Péter, Vincze
József alkotásait tekintheti meg
a közönség.
V. I.
Fotó: KesziPress

PALÁSTI RENÁTA festőművész önvallomása
Szerintem a művészet elsődlegesen öncélú, az egyén belső vágya kifejezni önmagát és a körülötte
zajló világot. Már az anyanyelv tanulása közben rájöttem, hogy könnyebben megértetem magam, ha
zsírkréta van a kezemben, életem első szakaszában ez adta a legnagyobb sikerélményt, rajzoltam
hát mindenhol és mindenkinek. Idővel ez segített megismerni saját világom és azt, amelyik körül vesz,
megtalálni a legmegfelelőbb kifejező eszközt, mellyel átadhatom másoknak is azt és teremteni magamból és világunkból egy új képi kifejezésmódot.

J

elenleg a mediterrán témák új
utat nyitottak művészetemben, az erős színhatások, fényhatások, a gyors színváltások, pillanatnyi megjelenítése a mozgást
megpróbálja szoborba dermeszteni egy festményen úgy, hogy
dinamikus vibrációja jelen maradhasson a nézelődő előtt is. A
jövőről, terveimről csak annyit,
hogy boldog ember vagyok, mert
a művészet és az alkotás mellett
tehettem le a voksom egy életre.
Persze voltak útvesztők és párszor megkérdőjeleződött környezetemben, hogy hagyják-e, de
ezek is csak erősítették bennem
az elhivatottságom.
A közönség szerepe nálunk is
olyannyira fontos, mint a színészetben. Egy darab bemutatása során a befogadó oldal döntheti el a mű létjogosultságát,
hogy hatással van-e a nézőtéren
ülőkre, legyen ez akár egy kön�nyed vígjáték vagy drámai mű.
A festmény is hasonló érzéseket
kell, hogy keltsen, hogy ne csak a
vásznon maradjon nyoma. Tehát
értő és befogadó közönség nélkül, a műalkotás csak egy tárgy
lehet a széfbe zárva, míg egy sokak által megtekinthető falon,
közvetítheti a művész mondanivalóját közvetlen környezetéről
és közös világunkról.
Ma már nem galériákban nézelődnek az érdeklődők, hanem
szívesen lesnek bele a mű születésének pillanataiba. Így még nagyobb a szerelem, többlet élmé-

nyekhez juthatnak, az alkotás
részeseivé válnak. Ezek a helyek
azok a művésztelepek, melyeket
a szponzorok támogatnak. Évente megrendezésre kerülő alkotótáborokba hívnak meg festőket,
szobrászokat, fotóművészeket,
hogy az együtt eltöltött idő alatt
kicserélhessék tapasztalataikat,
inspiráló beszélgetésekkel új utakat nyissanak egyedi technikák
megismerésével és új összefüggések megvitatásával. Itt kortársaim inspirálnak és az a légkör,
amit a szponzoroknak és a meghívó városoknak köszönhetünk.

A festészeten kívül a fotózás
a másik nagy szerelmem, hiszen
munkásságomban is a pillanat
varázsát, erejét, egyediségét akarom megmutatni mindazoknak,
akik egyébként kimaradnának
belőle.
Szavakkal leírhatatlan, men�nyire megérintett Cipő halála,
hiszen együtt dolgoztunk egy
szegedi iskola gyermekeiért egy
jótékonysági koncerten és kiállításon. Az, hogy megismerhettem
munkásságukat a színfalak mögött is, és az óriási élmény, amit
nekünk nyújtottak festőknek,

amikor egy közös cél érdekében
létrejöhetett a művészetek egy
olyan komplexuma, ami a befogadóban szinte extázis közeli élményt produkál.
A tanácsaim kezdő művészeknek, hogy tanuljanak, tapasztaljanak minél többet és többfélét.
A művészi lét hasonló kapocs az
égiekhez, mint múltunk táltosai,
varázslói, gyógyítói. Lelkünknek
és testünknek van szüksége rájuk, hogy megoldásokat mutassanak nekünk a hétköznapok viharaiban.
www.palastirenata.hu
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A Márton-nap
története
A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római
tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként
szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy
hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus
a koldus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett.

M

isszionáriusként sok
jót cselekedett. Jóságáról még életében
legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda
szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől
nagy alázatosságában a ludak
óljába bújt. A szárnyasok azon-

hadvezér Márton képét festette. A hagyomány szerint a szent
egy álomban sietett a király és
az ország védelmére. Így Szent
Márton Szűz Mária után az ország patrónusa lett. A pannonhalmi bencés apátság is Márton
tiszteletére épült azon a helyen
(Savaria Sicca), ahol az egyik

ban gágogásukkal, szárnyuk
verdesésével óriási zajt csaptak,
így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398ig Tours-ban segítette a rászorulókat.
Szent Márton kultusza Pannónia területén már a honfoglalás előtt is virágzott. Szent István tisztelete jeléül a zászlaira a

hagyomány szerint a szent született. A legújabb kutatások viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis
Szombathely.
Egy másik változat szerint ez
a hagyomány a római időkre
nyúlik vissza. November 11-e a
naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja: megkóstolták az újbort és az új termés is
kitartott bőven, így nagy eszemiszomot tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen mindenhol. A rómaiak Aesculapiust, az
orvos istent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten, Mars szent madara volt.
(A madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a
gallok éjszakai orv rajtaütésétől.) A keresztény naptárban is
ez alapján kapott helyet: a lúd
római neve “avis Martis” (Mars
isten madara); régi szófejtéssel
„Márton madara”-ként ünne-
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pelték, így nem kellett eltérni
a lúdlakomák évnegyedkezdő
római szokásától. A reformációnak korában is folytatódott a
hagyomány: a protestánsok Luther Márton neve napján emelgették a poharaikat ilyenkor.
A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írásos beszámoló
1171-ből származik. Akkoriban
ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton
napja jelentette a paraszti év végét. A népszokás szerint ilyenkor zárták le az éves gazdasági

munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenő időszaka. A
cselédek ilyenkor kapták meg
évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a
tél beállta előtt meg kellett tizedelni. E napon kóstolták meg
az újbort és vágtak le először
tömött libákat. Ám e szokás
gyökerei is mélyebbre, az aratási időszak végén álló pogány
állatvágási ünnepekre nyúlnak
vissza, amelyeket a kereszténység így vett át.

Borok és más finomságok
Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor

Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok
Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Egyedi ajándékcsomagok készítését vállaljuk!

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben
Tel.: 27/632 794 Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

www.bormania.hu

JOY KUPONNAL LÁMPÁT,

avagy itt mindig történik valami
Exkluzív bemutatóterem, kulturált kiszolgálással, szaktanácsadással az EGLO-nál
Ez év tavaszán már bemutattuk az EGLO 2-es főút melletti mintaboltját és bemutatótermét, amely idén ünnepelte
megnyitásának huszadik évfordulóját. A figyelmes szemlélő észrevehette, hogy az üzlet folyamatosan megújul
és alkalmazkodva a vevőkhöz, megfelelve a piaci igényeknek időről időre meglepi az ide betérő nézelődőt, vásárlót. Az épületen elhelyezett hirdetések és a parkolóban álló óriásplakátok előre sejtetik, hogy itt történik
valami, ide érdemes bejönni.

A

LED technológia rohamos fejlődésének köszönhetően több mint 300 féle
egyedi, esztétikus kivitelezésű, modern világítótest került bemutatásra az idén júliusban átrendezett,
megújult üzletben. Annak ellenére,
hogy a LED általánosságban még
drága, a legkülönbözőbb ízlésnek
és pénztárcának megfelelő jó minőségű, korszerű, energiatakarékos lámpák kaphatók.

hogy aki itt dolgozik, mindig megújul, igyekszik megfelelni az EGLO
által támasztott magas szakmai
követelményeknek. Napjaink egyik
slágere az új technológiájú LEDfényforrás, ami világszerte egyre
nagyobb teret nyer.
– Egyre inkább követelmény az
energiatakarékosság, így mi is ezt
a választást kínáljuk a fogyasztóknak– folytatja Dickmann Lászlóné
Sipos Zsuzsanna. – A LED-világítás

Batta Beatrix érdeklődő vásárlóval a LED lámpáknál

Román Istvánné, Batta Beatrix és Dickmann Lászlóné
az aktuális akciót egyeztetik
– A miénk talán a legnagyobb
világítástechnikai bemutatóterem
– erősíti meg Dickmann Lászlóné
Sipos Zsuzsanna, aki húsz éve dolgozik itt, és tíz éve a bemutatóterem vezetőjeként tevékenykedik.
– A termékek kilencvenöt százaléka megtekinthető, s e mellett katalógusból is lehet választani. Mivel a világítástechnikában vezető,
nagy cég vagyunk, a világon mindenütt van képviseletünk, a színvonalból nem engedhetünk. Mindig
meglepjük a vásárlóközönségünket valami különlegessel, mindig
kínálunk valami újat. Év végi akciónk például a vásárlók körében oly
népszerű JOY újságban megjelenő
kupon akcióban veszünk részt 20%
kedvezményt biztosítva a fogyasztóknak.
A bemutatóterem vezetője nem
kis szakmai büszkeséggel mondja,

nem olcsó, de olyan hosszú távú
beruházás, ami idővel kifizetődik.
Vannak, akik még ragaszkodnának
a hagyományos fényforráshoz, de
ők is rájönnek, mennyit spórolhatnak a LED-világítással. A különböző lámpákból óriási a kínálat, a hagyományostól a legújabb dizájnig.
Nem véletlen, hogy sok beruházó,
lakberendező jár hozzánk, akiknek nagyon sok tanácsot adunk a
sikeres lakásvilágítás kialakításához. Már készülünk az év legszebb,
legcsaládiasabb ünnepére, a karácsonyra, tovább szélesítve választékunkat. Még a karácsonyfa-világításra is tudunk dekoratív megoldásokat. Exkluzív bemutatóteremmel
rendelkezünk, de az áraink barátiak, és jól képzett kollégáink annak
is szívesen segítenek, aki csupán tanácsért jön be hozzánk.
Román Istvánné, aki raktárveze-

tőként, logisztikusként, eladóként
szintén a kezdetektől itt dolgozik,
arról beszél, hogy még Ceglédről,
Nagykőrösről - és természetesen
Budapest környékéről – is járnak
hozzájuk.
– Pest környékén nincs olyan üzlet, ahol ennyi termék közül választhatna a vásárló. És itt minden
felvilágosítást megkap, tanácsokat
adunk, segítünk. Vannak, akik eleinte nem bíznak a női eladók szakértelmében, de aztán belátják, hogy
minden kérdésükre válaszolni tudunk. Igaz, mi is folyamatosan képezzük magunkat, igyekszünk lépést tartani a fejlődéssel és rendkívül sokrétű vásárlói igénnyel. És
természetesen, ha valaki bejön, elmondja az igényeit, akkor odavezetjük, ahol megtalálja azokat a termékeket, amelyek leginkább megfelelnek neki.
– Visszajöttem, mert itt érzem
jól magam, a környezet szép, a kollégák segítőkészek – mondja Batta
Beatrix, aki egy év kihagyással, tizenhárom éve dolgozik itt. – Itt
nemcsak a vevők kérdeznek a termékekről, hanem a vezetők is kíváncsiak a véleményemre. Jó érzés, hogy a vásárlók hálásak a segítségért, tájékoztatásért, de jó érzés az is, hogy gondoskodnak a
továbbképzésünkről. A cég íra-

tott be a műszakicikk-eladói tanfolyamra, amit el is végeztem, most
pedig boltvezetői tanfolyamra járunk. Ilyen vállalat nem sok van,
ahol folyamatosan képeznek, ahol
havonta egyszer megbeszélhetjük a
tapasztalatokat, és ahol kíváncsiak
arra, hogy mit mondanak nekünk
a vevők, legyen az elismerés vagy
kritika, s meghallgatják azt is, hogy
mi mit szeretnénk.
A dunakeszi bemutatóterem
megjelenésében,
kínálatában,
munkatársainak szakértelmében
megfelelően képviseli a már több
mint hetven országban jelenlévő
osztrák tulajdonú céget. A dunakeszi cég vezetője, Törgyekes Ferenc
munkatársaihoz hasonlóan nagyon fontosnak tekinti a vásárlóközönség tájékoztatását, melynek érdekében az igényes kommunikációra helyezik a hangsúlyt, melynek
része – többek között - a szakmai
cikkek közlése, a reklámtáblákon
elhelyezett „üzenetek”. A 2013/14es új termékek természetesen már
a facebookon is megtekinthetők
(https://www.facebook.com/eglo.
lux?ref=hl).
(X)
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Kevés az orvos egymagában
Gyertyalángok jelzik temető szerte, hogy emlékezünk szeretteinkre, akik már nem lehetnek közöttünk. Mit tehetünk, hogy minél később kelljen miattunk fellobbanni a lángnak? – kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó
egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost .

– Nagyon is sokat, hiszen a jövőnk a mi
kezünkben van. Számos ok - amely egy
idő után végzetessé váló állapotromlást teremt – kellő figyelem mellett időben felfedezhető. Mondok példát is erre: a legutóbbi európai kardiológiai kongresszuson revízió alá vették a hat évvel ezelőtti ajánlásokat, amelyeket a cukorbetegségben
valamint a szív- és érrendszeri megbetegedésben lévők gyógyításához fogalmaztak meg. A fél évtized megfigyelései azt
támasztották alá, hogy bizonyos területeken az „uniformizált” szigorú előírások
nem hozták azokat az eredményeket, amire számítottak. Lars Rydén svéd és Peter
Grant angol professzorok által ismertetett
kutatások azt húzták alá, hogy elengedhetetlen a betegek aktivitása a problémák orvoslásában. Sokat írtunk ezeken a hasábokon is arról, hogy a magas vércukor szint
fokozottan növeli a kardiológiai kockázatokat. Minél fiatalabb korban derül ki va-

lakiről, hogy cukorbetegségben szenved,
annál fontosabb állapotának rendszeres
figyelemmel kísérése és a helyzetére, saját
magára leginkább megfelelő kezelés meghatározása és végzése. Ez azonban csak az
egyik, az orvosi oldala a dolognak. Legalább ennyire fontos a páciens együttműködése a terápiában.
– Pontosan mit értsünk ez alatt?
– Nem csupán azt, hogy aláírja a vizsgálatok után a javasoltak tudomásul vételét. Számos esetben a gyógyszeres kezelés vagy az életmód váltás – aláírom: esetenként radikális – között választhatunk.
A gyakoribb persze az, amikor egy előrehaladottabb stádiumban mindkettő a javasoltak között szerepel. A heti háromszori intenzív testmozgás – igazodva a beteg
állapotához, terhelhetőségéhez! - mellett a
legegyszerűbb (egyeseknek a legfájdalmasabb…) az életmód táplálkozásra vonat-

kozó szabályainak megváltoztatása. Nem
csoda fogyókúrákról, egzotikus varázsbogyókról van itt szó, hanem a nálunk megszokott kolbász, krumpli, szalonna, hagyma összetevőjű „magyaros” csomag csökkentésén, vagy akár rögtön az elhagyásán.
A cukor és a szénhidrát bevitel drasztikus
csökkentése hetek alatt látványos eredményeket tud produkálni, aminek a megtartása lehet a következő időszak célfeladata. Ezzel viszont – kiegészítve a személyre szabott mozgással – határozott javulásra számíthatunk egészségi állapotunkban
is. Az orvosra ebben a nem minden nehézség nélküli periódusban bizton számíthatunk. Jó lenne, ha a környezetünk – család, barátok, szomszédok, stb. – is el tudná
fogadni az új helyzetet és valóban támogatnák a gyógyulni akarót. Akár a diétás menük kipróbálásával, abba bekapcsolódással. Máskor is mondtuk, ide is igaz:
egyedül nem megy!

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.hu honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra,
szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges.
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.

ASZTALITENISZ
Október 26: megvan az első győzelem

A

Dunakeszi Kinizsi női asztalitenisz csapata a Szuper Ligában szerepel. Szeptember 28-án Postás ellen 5-5-öt ért el, és
ezzel megszerezte első pontját. Október 26-án, jól indult, Fest –
Ackermann páros győzelemmel rajtolt, mely erős lökést adott a
csapatnak. Innen végig vezettek 2-1, majd 4-2 után alakult ki a
végeredmény, Dunakeszi Kinizsi - Erdért 6-4.
Győz: Fest- Ackermann páros, Fest dr. 3, Ackermann 2 győzelmet ért el. Fest Ági győzelmét növeli, hogy betegen is vállalta a
játékot, csapata legjobbja volt. Gratulálunk!
(Solymosi)

• Szőnyegtisztítás: 1150-1550Ft/m2
• Sötétítőfüggöny tisztítás:900-1550Ft/kg
• Ing mosva-vasalva: 490Ft/db
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Kiss György 78 éves maratoni futó
Dunakeszi otthonában kerestem fel. Kiss
György 1935. október
7-én született, és október 13-án, 78 évesen
futotta a 22. maratoni
távot lányával együtt
először.
– Hogyan kezdődött a sportpályafutásod?
– Gyerekkorom óta mindig
mozgékony fiú voltam. Bunyó,
kézilabda nem jöhetett számításba, mivel nem űzhettem
szemüvegesként. Az atlétikával 1955 szeptemberében ismerkedtem meg, az MTK-ban,
ahol Csaplár volt az edzőm. Innen a Dózsába mentem, majd
az Izzónál Híres László edző
irányítása mellett készültem.
Az érettségit 1954-ben szereztem meg, utána az Egyesült Izzóban dolgoztam. 1954 őszétől 1995-ig. Külföldre jártam
dolgozni Irakba, Kazahsztánba. Dunakeszin 1961 óta lakom feleségemmel, Gizikével,
akivel 54 éve vagyunk házasok. Két gyermekünk van, az
51 éves Edit szintén maratoni futó.
– Maratoni futás 45 év óta?
– Az I. osztályú eredményt
1959-ben értem el 2 óra 47
perccel. Tavaly ezzel az idővel
bent voltam az első 100–ban. A
Dózsához kerültem, itt Simon
II, Kis József és én alakítottunk
háromfős maratoni csapatot.
Sok nagy sikert értünk el. Eddig 24 maratonin (maratoni táv
42195 méter) futottam, ebből
kettőt adtam fel. Emlékszem az
egyikre, Csepelen futottam és
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letésnapom tiszteletére indultam
először. Az idén 4383 induló volt,
ebből 3996 férfi, én a 2926 helyen
futottam be (1070 férfi futott be
utánam). Október 13-án futottam hat nappal a 78. születésnapom betöltése után. A versenyen
51 éves lányommal Regősné Kiss
Edittel futottam, ez volt élete első
maratoni futása. Ezen a viadalon
29 dunakeszi atléta indult el.

2,5 km-re a cél előtt Laci bácsi
leállított, nem esett jól.
– Mi a szép a maratoni futásban?
– Maga a versenyszellem, barátság, régi idősebb futókkal és
fiatalokkal való találkozás és
kapcsolattartás. A legnagyobb
élmény a célba érkezés.
–Hogyan készülsz fel a versenyekre?
– Minden indulás előtt elmegyek Dr. Petralanics Máté orvoshoz, a Testnevelési Egyetemen terhelési labor vezetőjéhez,
aki – ha az egészségem körül
minden rendben van – engedélyt ad az indulásra. A Testne-

velési Főiskolán 1967-ben edzői
képesítést szereztem, így alaposan tudományos alapon is fel
tudok készülni a versenyekre.
– Hogyan alakult az idei esztendő?
– Az idén első alkalommal
vettem részt a Balaton szuper
maratonin. Siófoktól – Siófokig, mi a lányommal csak a felét Badacsonytól- Füredig teljesítettük, aki az utolsó részváltásnál kapcsolódott be, és vele futottam be a célba. Fétisfutás volt
Felsőgödön 14 kilométeres távon, melyen az egész család részt
vett. A Budapest Maratonon
2005 óta veszek részt, a 70. szü-

– Edzések és élmények?
– Edzésadagom egy nap 11-36
km közötti táv lefutása edzésképen, itt a környező településeken. A család mindenben támogat, és ez nagy erőt ad a futáshoz. Feleségem 1961-1963
között atletizált, de utána a családnak élt. Az utóbbi időben feleségem mindig elkísér versenyeimre, jó érzés, hogy ott van
mellettem. Legnagyobb élményem, hogy 2007. szeptember
30-án 4.50.16 időt futottam a
Torontói maratonin, célba feleségemmel együtt érkeztem be.
Az idén november 17-én elindulok a fél maratoni távon (21096
km). Levelet kaptam Varga Mihály miniszter úrtól, aki 1x-es
maratonfutó: „… a hazai maratoni futósport doyenjét, és mint
a magyarországi szabadidő
sport egyik tiszteletreméltó példaképét, őszinte tiszteletem és
megbecsülésem jeléül meghívjam a Parlament épületébe…”.
–További terveid?
– Amíg az egészségem engedi, futni akarok, 2014 márciusában kezdődik a versenysorozat.
- Jó egészséget és további örömet kívánunk Gyuri bácsi!
Solymosi László

Futsal: Páratlan a szurkolók buzdítása

A Dunakeszi Kinizsi NB I-es férfi futsal csapata 8 forduló után a bajnoki tabella 6. helyét foglalja el. Fehér Zsolt első csapata a 3 győzelem és a 3 döntetlen
mellett két vereséget „gyűjtött” be az eddigi pontvadászatban. Az NB II-es alakulat Szijjártó Péter
csapatkapitány vezérletével töretlenül menetel,
eddigi mérlegük, hat mérkőzés, hat győzelem.

A

város futsal szerető közönsége körében nagy
népszerűségnek örvendő Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub
vezérkara a szurkolók igényes kiszolgálása érdekében a nemzeti
bajnokság első és másod osztályában szereplő két csapat hazai mérkőzéseit – ha csak teheti – egy napon rendezi.
A legutóbbi kettős mérkőzésen
– október 25-én – Kun Gáborék
az Aramis ellen léptek pályára,
míg Szijjártó Péterek a Garvittax
legénységét fogadták a telt házas sportcsarnokban. Óriási érdeklődés övezte a két találkozót.
A Kinizsi Ultrák hatalmas reklámmolinón köszöntötték kedvenceiket. A játékosok neveit ez
a hitvallással felérő üzenet ölelte
át: „Amíg élek nem érdekel más,

csak a Kinizsi!” Fehér Zsolt együttese a szurkolók töretlen buzdítása mellett sorra vezette támadásait, amely a 7. percben Kun Gábor
bombagóljával szerzett vezetést.
Még ebben a játékrészben Sáfár
Tony növelte a Kinizsi előnyét.
Szünet után is tartotta fölényét
a hazai csapat, amit a 32. percben
Varga egy szemfüles góllal 3-0ra alakított. Az egykori szövetségi kapitány, Frank Tamás együttese kivételével már szinte mindenki
azt gondolta, megvan a magabiztos Kinizsi győzelem, pedig még
csak ezután jöttek a hazai szurkolókat az „őrületbe kergető” percek. Ennek a legkeserűbb pillanata az volt, amikor a találkozó lefújása előtt 7 másodperccel a brazil
Roni belőtte a mesterhármast jelentő gólját, amivel döntetlenre

mentette a mérkőzést. A nap másik hazai találkozóján – továbbra is telt házas érdeklődés mellett
– Szijjártó Péterék remek játékkal,
kiütéses, 12-2-es győzelmet arattak. A gólok sorát Illa Sole Jordi
nyitotta meg, aki még egyszer betalált a vendég Nagymaros kapujába. A csapatkapitány, Szijjártó
Péterhez hasonlóan Horváth Ferenc is négyszer volt eredményes.
Rajtuk kívül még Benkő és Szamosi járult hozzá a Kinizsi főlényes
győzelméhez.
A következő bajnoki mérkőzését a bajnokságot pontveszteség
nélkül vezető Győrben játszották

Kun Gáborék, ahol a hazai gárda magabiztos 5-1-es győzelmet
aratott. Szijjártó Péterék a szomszéd Újpestre látogattak, ahol Illa
Sole Jordi 3, Horváth Ferenc 2, és
Vincze Ottó egy gólt szerzett a 6-3as Kinizsi győzelemmel zárult bajnokin.
Lapunk nyomdába kerülésével
– november 8. – egy időben újabb
kettős mérkőzést játszanak csapataink a Radnóti sportcsarnokban. Az NB I-es gárda a SwitelskyHaladás VSE, az NB II-es együttes pedig a PAFC ellen lép pályára győzelmi esélyekkel.
(Vetési)
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LÁTOGATÓBAN A VASUTAS UTÁNPÓTLÁSNÁL
A Dunakeszi Magyarság
sporttelepén, ma már
csak a Vasutas utánpótlás fiataljai edzenek. A
felnőtt csapatot 2012
nyarán megszűntették.
A fiatalokat öt edző Lőrincz László, Mikes
Xavér, Dizmatsek Emil,
Lámpi Tibor, Horváth
Ádám – tanítja a labdarúgás alapjaira.

M

ikessy
Xavér
és
Dizmatsek Emil a
Pest megyei II. osztályú bajnokságban Verőce
csapatában játszik hétről hétre. Xavér ezen kívül, a most
megalakuló Dunakeszi Kinizsi
öregfiúk csapatában is szerepel. Lőrincz László 2012 őszétől tanít a Fazekas Mihály Iskolában testnevelést, valamint
a Pest megye egyben szereplő,
Alsónémedi csapatában rúgja a
labdát, hétről-hétre.
Lőrincz László 33 éves: - 2004ben, az 5 éves óvodásokkal kezd-

tem el a gyerek labdarúgással
foglalkozni. A 9 éveseknek háromszor, az óvodásoknak kétszer van hetente edzésük. Két
korosztályban, összesen 40 gyerek, zömében dunakeszi fiatalok járnak edzésre. Az utánpótlás bajnokságban szerepelünk,
évente hat tornán veszünk részt,
terem és szabadtérin. Az idei
évben sikerült kivívni, hogy a
9 évesek között a legjobbak voltunk, a körzeti tornán. Gödön
az óvódás csapatom a harmadik helyen végzett. A fenti füves nagypályán edzünk, de sajnos a pálya minősége nem az,
ami az elmúlt években megszokott volt. Sajnos a legkisebbek,
az óvodásoknak a tarackos pályán kell kergetniük a labdát.
Bízom benne, hogy jövőre a
Vasutasnál az utánpótlás-nevelés tovább tud működni, bár úgy
érzem, hegynek felfelé, széllel
szembe megyünk. Az a lényeg,
hogy mozgásban legyünk. A
nagycsapat újra indítására nincs
pénz. Az elmúlt években a Pest
megyei Labdarúgó Szövetség
folyamatosan „levette” a pénzt,

TAO-s pénzek egyre csökkennek, a gyerekek létszáma meg
nő. Télen a Bárdos Lajos Iskolában tartjuk az edzéseket. Óvodások jelentkezését várom a 0670-6252-573 telefonon.
Dizmatsek Emil 33 éves: Dunakeszin 2005-ben kezdtem
az edzői munkámat óvodásokkal, jelenleg U11 és U14 gyerekekkel foglalkozom, közel harminc fővel. A Kőrösi Iskolából
vannak a legtöbben, mindenkit szeretettel várunk a környező településekről is. Az edzéseket hétfő-szerda-pénteken tartom, az U14-nek 16-17.30-ig és
utána, az U11-es korosztálynak
18.30-ig. Tavaly kiemelt csoportban szerepeltünk, az átszervezést követően az U14 évesek a
Pest megyei bajnokság Váci csoportjában indultunk és nagyarányú győzelmekkel vettük
az akadályokat. Itt nyolc csapat küzd őszi–tavaszi rendszerben, mellette U13–soknak van
a Bozsik program, melyet fél év
alatt hat alkalommal rendeznek
meg. U14 éves csapatom az Újpest A csapatával játszott, 4-2-re

nyertünk. Többen elmentek tőlünk a nagynevű csapatokhoz –
Újpest, Vác -, de megtapasztalták, hogy nálunk is jó szakmai
munka folyik. Az NB I-es kluboknál alig, vagy csak keveset
játszanak, itt viszont állandóan
szerepelhetnének a csapatban.
Ráadásul Újpesten az egyik játékosnak két hónap, majdnem
200 ezer forintba került.
Mikessy Xavér 35 éves: - Hat
éve foglalkozom az U15 évesekkel. Pest megyei Szentendrei csoportban szerepelünk, itt
11 csapat van, őszi-tavaszi forduló 2x40 perces játékidővel,
nagypályán folynak a küzdelmek. Jó páran Újpestre, Vácra,
az Akadémiára igazoltak, ami
a mi erősségünket csorbítja,
ugyanakkor jó is, mert azt bizonyítja, hogy játékosaink magasabb szinten is helyt tudnak
állni. Bizonytalanságban van a
klubban a felnőtt csapat megszűnése miatt, de amíg jönnek
a gyerekek és hagynak dolgozni bennünket, addig mindent
megteszünk az utánpótlás-nevelés érdekében.
S. L.
Bevezetett közéleti
újság számlaképes
HIRDETÉSSZERVEZŐKET keres.
Tel.: +36 30 342 80 32

Apróhirdetések
• CÉGALAPÍTÁS ÜGYVÉDI DÍJ NÉLKÜL!
Könyvelőirodánk átvállalja a cégalapítás ügyvédi munkadíját, hűségidő
nélkül.
Részletek www.digitoffice.hu
Tel:06/205165371, 06/202519547

Nyári-téli
gumi csere!

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
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LABDARÚGÁS
Pest megyei II. osztály Nyugati csoportjában, a Kinizsi
felnőtt és ifi csapata az élmezőnyben áll.
Felnőtt:
Dunakeszi K- Szigetgyöngye 6-0 (Szabó G. 2, Széles, Cifra, Veres, Füzesi)
Dunakeszi – Pilisszántó SE 4-2 (Füzesi 2, Szabó G, Veres)
Dunabogdány – Dunakeszi K 2-3 (Füzesi, Veres, öngól)
Dunakeszi K – Piliscsaba 3-2 (Füzesi (2), Cifra 11-ből
Üröm – Dunakeszi K 1-3 (Szabó 2, Veres)
Dunakeszi-Leányfalu 3-1 (Füzesi, Szabó 11-ből, Erdélyi)
Bajnokságban a csapat 2. helyen áll.
U 21
Dunakeszi K – Gödi SE 0-6
Vác- Deákvár SE – Dunakeszi K 2-3 (Kósa, Tallér, Szegedi)
Dunakeszi K- Kistarcsa VSC 5-1 (Murka, Tallér, Kósa, Szegedi,
Marosvári)
Mogyoród KSK – Dunakeszi K 0-7 (Murka 3, Szegedi 2, Tallér,
Kósa,)
Dunakeszi K –Isaszeg 7-1 (Murka 2, Szántó, Tóth, Szűcs, Deák,
Kubesch)
Dunakeszi K-Püspökhatvan 6-0 (Felek 2, Kubesch, Szűcs,
Vincze, Szántó)
Bag – Dunakeszi K 2-0
Göd – Dunakeszi K 1-2 (Szántó, Murka)
Dunakeszi K – Vác Deákvár 9-3 (Murka 4, Szűcs, Tallér, Molnár,
Szegedi, Deák)
Bajnokságban az ifjúsági csapat 2. helyen áll.

KÉZILABDA
Nők
Pest megyei Junior bajnokságban
eddig elért eredmények:• Dunakeszi K – Göd 32-27 (Gd.: Volentics
10, Cserpán 7, Farkas 6, Hrachovina
E 5, Horváth 2, Dézsi T 2)
• Érd – Dunakeszi K 35-31 (Gd.:
Volentics 12, Hrachovina E 9,
Horváth 5, Cserpán 3, Harcsa 2)
• Dunakeszi K – Vecsés 1536 (Horváth 5, Volentics 2,
Hrachvina E 2, Cserpán 2, Molnár 2, Dézsi T 1, Harcsa 1)
Férfiak
Pest megyei I. osztályú bajnokságban szerepel csapatunk.
• Dunakeszi K – Vác KSE 26-23
(Gd: Pfendler 9, Járdi 6, Kalmár
3, Szőcs 3, Szemenyei 3, Iváncsik
1, Volentics 1)
• Dunakeszi K – GödöllőErdőkertes 48-25 (Volentics 15,
Iváncsik 7, Szemenyei 6, Szőcs
5, Pfendler 5, Járdi 3, Kalmár 3,
Tóbik 3, Horváth 1)
• Veresegyház - Dunakeszi K 3533 (Kalmár 7, Kenéz 7, Volentics
5, Iváncsik 5, Szemenyei 3,
Pfendler 2, Járdi 2, Szőcs 2). Az
első vereség.

• Dunakeszi K – Sárkányok (Verőce) 36-28 (Volentics 11, Kenéz 6, Iváncsik 6, Pfendler 5,
Szemenyei 3, Kalmár 2, Szőcs 1,
Járdi 1, Orosz 1)
Ifjúsági:
• Tápiószele - Dunakeszi K 3428 (Gd: Barta 12, Jávor 8, Páll
3, Battai 2, Gaál D 1, Gaál B 1,
Imre 1)
• Dunakeszi K – Vác KSE II 19-22
(Barta 6, Jávor 4, Gaál B 3, Páll 2,
Soós 2, Korona 1, Battai 1)
• Budakalász MSE – Dunakeszi K
27-28 (Gd: Jávor 7, Soós 6, Imre
5, Páll 5, Korona 2, Batta 1, Kiss
1, Gaál B 1)
• Dunakeszi K – Erdőkertes 2031 (Barta 5, Soós 4, Jávor 3, Imre
3, Korona 2. Bodó 1, Gaál B 1,
Gaál D 1)
• Veresegyház – Dunakeszi K 32
-23 (Imre 6, Barta 5, Soós 4, Jávor 3, Battai 2, Gaál D 1, Orosz 1,
Eszes 1)
• Dunakeszi K-Dunakanyar KSE
19-30 (Soós 6, Jávor 4, Páll 4, Kiss
2, Gaál D 2, Orosz 1)
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