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Adventi zenei áhitat

Fellobbant az első gyertya lángja. Az adventi koszorú fényesedni kezd, körbefonja a hit, remény, öröm és szeretet
gondolatkörét. Sodornak még a hétköznapok, az égboltot beborító szürke felhőrengeteg rosszkedvünket is előidézheti, ám lelkünkben már ott dereng a várakozás valami szépre, felemelőre.

I

gen, már közeleg a karácsony, közeleg Jézus születése, azé az emberé, aki
megváltotta a világot. Igen, advent
van, aminek jelentése: Úrjövet, a latin
„Adventus domini” , az Úr eljövetele kifejezésből ered. De hagyjuk a szofisztikát.
Hiszen ennél többről van szó. Minden emberben ott él a boldogság, a szeretet utáni
vágy, élete során arra törekszik, hogy egyedül vagy családosan elérje ezt az emberiség
kezdetétől meglévő érzést.
De mi ébreszti bennünk ezt az érzést? A
hit! Mert valamiben mindig hinni kell, lehetnek azok hétköznapi apróságok, de lehet egy magasztos eszme, melyben kiteljesedik a lélek diadala.
Ezt a diadal utáni vágyat megfogalmazhatja a zene, az ének is. Ennek voltunk tanúi az idei adventi zenei áhitaton, melyre
november 30-án hagyományosan a Jézus
Szíve Templomban került sor.
Nagy költőnk, Juhász Gyula Rorate című
versét idézte Altsach Gergely köszöntőjében. „A kéklő félhomályban/Az örökmécs
ragyog,/Mosolygón álmodoznak/A barokk
angyalok./A gyertyák rendre gyúlnak,/A
ministráns gyerek,/Mint bárány a mező4 Dunakeszi Polgár

ben/Csenget. Az árny dereng…/Derűs hit
tűnt malasztját/Könnyezve keresem,/Ó
gyönyörű gyerekség,/Ó boldog Betlehem!”
Közös énekléssel, az Áldott az Isten
mindannyiunknak kezdetű népénekkel teremtettek ihletet a koncert meghallgatásához. A Dunakeszi Bárdos Lajos Általános
Iskola Cantemus kórusának kamaraegyüttese műsora közben Budavári Júlia 7.a osztályos és Monoki Marci 8.a osztályos tanulók meggyújtották az első gyertyát.
A Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendéke, Bán Tamás basszusklarinét játékában gyönyörködhettünk (zongorán kísért
Ruszinkóné Czermann Cecília), majd Veres Kornél, a zeneiskola igazgatóhelyettese brácsán illetve Farkasházi Anna növendék hegedűn (mindkettejüket Bergl Noémi
kísérte zongorán) nyújtott varázsos perceket.
A fellépő kórusok pedig – a Dunakeszi
Evangélikus Kamarakórus, a Szent Mihály Templom Kórusa, a Servite Ökumenikus Kórus valamint a Harmonia Sacra
Kórus Altsach Gergely, Petri Dávid, Szabó Gábor, Dr. Gyombolainé Kindler Edit és

Szakáll Lászlóné karnagyok vezényletével
– egyházi és világi szerzők műveit szólaltatták meg a közel másfél órás koncerten.
Végül az Összkar a Mária szűzvirág kezdetű adventi népénekkel, valamint Pellegrini
Ó, jöjj le Messiásunk című kórusművekkel
fejezte be a magas színvonalú, sokáig emlékezetes áhitatot. Meghallgattuk Szádoczky
Károly kanonok, plébános, a hangverseny
fővédnöke szavait is, aki hangsúlyozta,
hogy ez a zenei élmény is előkészítette lelkünket Jézus fogadására.
Katona M. István
A szerző felvételei

DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA ÉS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
NEVÉBEN MEGHITT K ARÁCSONYI
ÜNNEPET, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁN A VÁROS
VALAMENNYI POLGÁRÁNAK
DR. MOLNÁR GYÖRGY JEGYZŐ,
PÁLNÉ KOVÁCS MÁRIA
OSZTÁLYVEZETŐ,
DIÓSSI CSABA
POLGÁRMESTER

Karácsonyi ajándékkal köszönti
a 65 év feletti lakosokat az önkormányzat
A város önkormányzata a tavalyi esztendőhöz hasonlóan
idén is karácsonyi ajándékkal köszönti Dunakeszi valamen�nyi 65 éven felüli polgárát. A szép korú lakók iránti szeretet
és megbecsülés szimbólumaként készített ajándékcsomagokat a Radnóti Miklós Gimnázium, Szent István és a Bárdos
Lajos Általános Iskola diákjai adják át a 65 éven felüli lakótársainknak az önkormányzat nevében. Az önként jelentkező diákok mellett a város civil egyesületeinek tagjai is részt
vállalnak a karitatív tevékenységben. A csomagban - sok
egyéb kedves ajándék mellett – a megajándékozottak felfedezhetik azokat szép karácsonyi képeslapokat is, melyeket a
város kisdiákjai rajzoltak.

D

unakeszi Város Önkormányzata e
lap hasábjain keresztül is meghitt,
áldott karácsonyi ünnepeket kíván
a település valamennyi lakójának, s
egyben kéri azokat a 65 éven felüli nyugdíjasokat, akikhez december végéig - valamilyen ok
miatt – nem jutott volna el a karácsonyi ajándékcsomag, azok személyazonosságukat igazolva 2015. január 5-e után a Polgármesteri
Hivatalban, hivatali időben személyesen, vagy
írásos meghatalmazással képviselőjükön keresztül juthatnak a csomaghoz.
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Megújult a D. Ordass Lajos park
Játszótérként és sportcentrumként fogadja a gyerekeket és a felnőtteket
A régi dunakesziek évtizedekkel ezelőtt is játszótérként emlékezhettek a közelmúltban teljes egészében megújult D. Ordass Lajos parkra. Mint azt Homolya Józseftől, a Közüzemi Kft. ügyvezetőjétől
megtudtuk, a tervezés már tavaly tavasszal elindult, a közbeszerzési eljárást pedig idén nyáron
bonyolították le, s a munkálatokat november végén fejezték be.

A

A park máris
kedvelt hellyé vált
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megújult
park
mintegy rehabilitációja lett ennek a
régi városrésznek, s
különlegessége, hogy itt nem
csak a gyermekek, de a felnőttek is tudnak sportolni, a szabadidejüket hasznosan el tudják tölteni. Így az újjáépített
játszótér mellett kialakításra
került egy strandröplabda pálya, egy gumiburkolatos többfunkciós pálya (foci, kézilabda), egy 300 méteres futókör,
illetve felnőtt fitneszeszközöket is telepítettek.
A kialakítás során az is
szempont volt, hogy az eredeti terepszinthez alkalmazkodva helyezzék el az eszközöket,
ezért jelentős tereprendezési munkálatokat is végeztek,
emellett öntözőrendszert alakítottak ki, s jövőre virágszigeteket is telepítenek.
S hogy a vandálok esetleges
rongálásától megóvják a parkot és annak eszközeit, a D.
Ordass Lajos park a kiépítésre
kerülő városi kamerarendszer
egyik állomása lesz, de Dióssi
Csaba polgármester elképzelése szerint az ottani lakóközösség bevonásával egy gondnoki

rendszert is szeretnének meghonosítani. Emellett a város
egyik vagyonvédelmi cégének,
a Bod Reflex kft-nek is megbízást adott az önkormányzat a
terület rendszeres ellenőrzésére. A város vezetése gondolt

a környéken élő kutyatulajdonosokra is, hiszen egy kisebb
kutyafuttatót is kialakítottak a
park szomszédságában.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

FORMÁLÓDIK A KATONADOMBI SPORTCENTRUM
Dunakeszi a mögöttünk hagyott évezred utolsó évszázadában jelentős sportélettel büszkélkedhetett, melyet napjainkban is méltóképpen ápolnak és művelnek a sportegyesületek, a város lakói. Az egykori NB I-es férfi kézilabdacsapat, a nemzeti bajnokság különböző osztályaiban szereplő labdarúgó csapatok, az országos bajnokságokat
elhódító atléták, kajakosok, teniszezők, műrepülő pilóták nagyszerű sikereihez hasonló eredményekkel büszkélkedhetnek a ma aktív sportolói.

M

éltán mondják: Dunakeszi sportos város, ahol az egykori olimpiai és világbajnok sportolók mellett kiváló
edzők élnek, akik a város versenyés szabadidősportot űzők nagyszámú seregéhez hasonlóan imádják a sportot, az egészséges életmódot, melyet igyekeznek népszerűsíteni is.
A város sportot szerető és támogató önkormányzata zászlóvivője az ideális sportolási feltételek
megteremtése érdekében kifejtett
összefogásnak és munkának.
Ennek legújabb ékes bizonysága
a Katonadombon épülő vizisporttelep, melynek munkálatai ezekben a hetekben kezdődtek.
- A város lakossága körében közismert, hogy a Katonadombon az
elmúlt négy évben jelentős fejlesztéseket valósított meg az önkormányzat. Dunakeszi legkedveltebb
szabadtéri kulturális- és sportcentrumává formáltuk, ahová a Dunakeszi Feszt, a Városi Gyermeknap, a Dunakeszi Viadal tízezreket
vonz minden esztendőben – mondja Seltenreich József, a Polgármesteri Hivatal Sportigazgatósága sportigazgatója, aki örömmel számolt be
a folyamatban lévő beruházásról.

Seltenreich József sportigazgató
- A fejlesztés első ütemében a
fesztiválok, a kulturális programok helyszínét viacolorral burkoltuk le. Idén pedig már az odavezető utca is szilárd burkolatot
kapott. A területet úgy alakítottuk ki, hogy a fesztiválok, rendezvények közti időszakban szabadtéri sportpályaként vehessék igénybe a város lakói. Mobil kosárlabda
palánk, lábtenisz pálya, ping-pong
asztal került elhelyezésre. Ős�szel füvesítettük a szabad területet, a gyerekek számára hamarosan épül egy kis játszótér – hallhattuk a sportigazgatótól.
Seltenreich Józseftől megtudtuk, hogy a Katonadomb nyugati
oldalán, az egykori camping és a
Duna mellett húzódó erdősáv kö-

Módosult a járási székhelyek
okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje
"2014. december 1-jétől módosult a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és a járási székhelyek
okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje" - olvasható
abban a közleményben, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal adott ki az ügyfelek tájékoztatása érdekében.
"Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december
1-jétől módosul a Pest Megyei
Kormányhivatal kormányablakainak és a járási székhelyek
okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje, mely a következők
szerint alakul:
Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 18.00
Szerda: 8.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00
Péntek: 8.00 - 16.00

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról honlapunkon, valamint
a http://www.nyilvantarto.hu/
oldalon tájékozódhatnak.
Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, ahol magas felkészültségű
ügyfélszolgálati munkatársak
segítségével intézhetik hivatali ügyeiket - emelte ki közleményében a Pest Megyei Kormányhivatal.

zött készül a vízisport-telep épülete, melynek már megépült a vasállvány szerkezete. – A kajakosok
itt tudják majd tárolni hajóik mellett a felszereléseket is. A sporteszközöknek otthont adó épületben az emeleten felépül az egyesület klub helyisége is. Az új létesítmény területén szeretnénk helyet
biztosítani a sárkányhajó csapatnak is. A város vizi sportéletében
minden bizonnyal újabb lendületet hozó sportcentrum építésének
költségéhez hozzájárul a Magyar
Kajak-kenu Szövetség, ám jelentősebb hányadát Dunakeszi Város
Önkormányzata vállalta magára – tájékoztatott a sportigazgató,

aki a távlati célok között említette:
Dióssi Csaba polgármester megfontolásra javasolja, hogy a sportegyesületek mellett a lakosság is
tárolhassa hajóját a centrum épületében.
Seltenreich József sportigazgató örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat tudatos városfejlesztő
tevékenységének köszönhetően a
Katonadomb és környezete, a Duna-parti kerékpárút és sétány Dunakeszi közkedvelt területévé formálódott, ahol a lakosság sportolhat, pihenhet, élvezheti a zöld környezetet- és az üde levegőt.
(Vetési)

TÁJÉKOZTATÓ
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre folytatva nemzetünk
meghatározó eseményeire és hőseire utaló alkotások
létrehozásának és azok méltó környezetben való
elhelyezésének szervezését és kivitelezését, a DunArt
Képzőművészeti Egyesület közreműködésével

ATILLA
TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY
kialakítását tervezi Dunakeszin, a régi temető és a Tabán közt
a Dunára néző közterületen. Biztosak vagyunk abban, hogy
lakossági összefogással ezt a még kialakulatlan, de alkalmas
közteret rendezett emlékparkká tudjuk átalakítani. Örömmel
jelezzük, hogy Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja kezdeményezésünket, és az is örömteli,
hogy az emlékmű megtervezésére és kivitelezésére egy kiváló,
helyi művészekből álló csoport - anyagi szolgáltatás nélkül elfogadta megbízásunkat.
A már hagyománnyá vált szokásunknak megfelelően
támogatóink neveit ezen alkotás talapzatában is
meg fogjuk jeleníteni.
A történelmi emlékhely kialakításának aktuális helyzetéről,
a korábbi gyakorlatunk szerint a jövőben is rendszeresen
tájékoztatókat tervezünk kiadni.
Szervezők:
Bartinai Péter, Cser Lajos, Halász Attila,
Kiss József, Magyar János,
Peti Sándor (06 30 474 7433),
Skripeczky István (06 30 361 4515),
Szombat István (06 70 329 1756).
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótársaim!
Végéhez közelednek azok a beruházások,
melyek kezdetéről az elmúlt hetekben számoltam be.
A P+R parkolók kialakításából a már korábban elkészült gyártelepi Béke utcai parkolót követően a vasút túloldalán lévő
Klapka utcai szakasz építése is elkészült. A
Nagyállomásnál is zajlanak a munkálatok.
Mivel a parkolók kialakítása állami beruházás keretében zajlik, ezért azok hivatalos átadására csak a tervezett összes parkoló elkészülte után kerül sor. Amennyiben szükséges a parkolók esetleges átalakítása – itt
elsősorban a forgalmi rend esetleges átalakítására gondolok – csak ezt követően lehetséges.
Megkezdődött a fásítási program, melynek keretében a kiszáradt, kivágott fák helyére csemetefákat ültetnek. Itt jegyezném meg, hogy a ciklus során elindul az
ún. „Zöldsáv” program, melynek keretében
szeretnénk a főbb útvonalak mentén egységes zöldsávot kialakítani.
Lakossági észrevételt követően átalakításra került a Főtér – Bajcsy-Zsilinszky úti

és a Szent István utcai sarok épület előtti –
burkolata.
A Főtéren további látványos előkészületek kezdődnek, melynek keretében a tér az
adventi időszakra díszkivilágítást kap.
A jövőbeni tervekről elmondható, hogy
ebben a ciklusban sem állnak le beruházások a körzetben. Ennek előkészületeként
a képviselő testület kétnapos kihelyezett
munkaértekezlet tart. Az értekezlet során
kerül meghatározásra, hogy az előttünk
álló ciklusban mit szeretnénk megvalósítani.
Előzetes tervek szerint elindul az útjavítási és a járdaépítési program. Ez utóbbi keretében sok évtizedes lemaradást kell pótolni. Azon utcákban, ahol egyik oldalon sincs
járda, létre kell hozni a biztonságos gyalogos közlekedést legalább az egyik oldalon
kialakított járdával, a meglévő helyeken a
felújításokat kell sorra venni.
Folytatni kell a korábban kialakított úthálózat felújítását, esetleges korszerűsítését.
A körzet belső úthálózatán a megnövekedett gépjármű forgalom miatt a gyalogos forgalom segítésére gyalogátkelőhelyeket kell kialakítani ott, ahol ez indokolt

és kialakítására lehetőség van. Dunakeszi
város az idei adventi időszakot a korábbi
évekhez hasonló formában tartja, amelynek keretében a szokásos vásár mellett szeretnénk, ha a karácsonyra várakozás lelki oldala és egymás segítésének fontossága is kidomborodhatna, hangsúlyos szerepet kaphatna. A segítés jegyében ismét
útjára indítjuk az Adománydoboz akciónkat, amelyhez jómagam és családom is már
csatlakozott. Erre szeretném biztatni Önöket is.
A városi adventi koszorún szintén a korábbiakhoz hasonlóan közös adventi gyertyagyújtást is tervezünk. Ebbe az eseménybe idén bekapcsolódnak a városi intézmények (óvodák, iskolák). A gyerekek rövid
műsorral készülnek, és közösen meggyújtják a soron következő gyertyát. Ezekre az
alkalmakra is szeretettel várjuk Önöket.
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel
Szabó József
3. számú választókörzet képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim! Az elmúlt
hetekben azokra a munkálatokra került sor választókerületünkben, melyeket feltétlenül el kellett végezni a tél beállta előtt.
A legfontosabb a csapadékvíz
megállítása és elvezetése. Több
helyen épültek támfalak, s az
ezekhez kapcsolódó vízelvezetők és víznyelők. Az Ungvár utca
Széchenyi utca torkolatában elkészült az útküszöb, mely a csapadékvizet fogja meg, s az úttest és az útpadka hibáit is kijavították. Tavasszal folytatódik itt
az útépítés, kiszélesítik a kanyarodási felületet.
Sokan tapasztalták, akik a Toldi utcán közlekednek, hogy a
Spar áruháznál a Prága utca és
a Kossuth utca közti szakaszon
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nagyon megrongálódott az úttest, melyet az áruszállító gépkocsik okoztak. Ezt a szakaszt
az Önkormányzat újra aszfaltoztatta, s egyúttal súlykorlátozást
is vezet be, hogy az áruszállítás
ne rongálja az utat.
A Kossuth utcai buszmegálló és zebra elkészült, december 1-jétől a helyi és a helyközi járatok itt is megállnak, nem
csak a Széchenyi utcai megállóban. Az új buszmegálló környékének rendezése azonban csak
most fejeződött be, mely nem
csak kulturált, hanem biztonságos is a korlátokkal. A mélyebben fekvő Kossuth utcának (Tóváros) ezen a szakaszán mindig
megállt a csapadékvíz. Ennek
megoldására támfalat építettek,

s ehhez kapcsolódóan víznyelő
kutakat süllyesztettek a talajba.
A közvilágítás hiányosságainak pótlása csak részben történt meg, a Toldi utcán minden
lámpaoszlopon már van világítótest. A Széchenyi utcán a Kossuth utca Málnás utca közti szakaszon sajnos még több oszlopon kell pótolni a lámpákat. Remélhetőleg – az ígéret szerint
– erre is sor kerül még ebben az
évben.
Választókerületünkben sokan
kértek fákat az Önkormányzattól. Az igényeket leadtam névvel és pontos lakcímmel, a Közüzemi Kft. megrendelte a fákat. Remélhetőleg néhány hétig még tart a viszonylag enyhe
idő, és sikerül elültetni a fákat.

Ha mégsem sikerül, akkor tavaszra tolódik a faültetés, amelyet mindenhol a Közüzemi Kft.
kertészei fognak elvégezni.
A Szent László utca végén, a
Spar áruház mögött egy kisebb,
gondozatlan terület van, melynek rendezését is elkezdte az
Önkormányzat. Három csemetefát ültettek az elmúlt hetekben, tavasszal folytatódik a terület szépítése.
Ezúttal is köszönöm a szóbeli
és írásbeli jelzéseket, észrevételeket, kérem, hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.


Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Kedves Lakótársaim!
Az őszi hónapok során városszerte sor került a szokásos karbantartási munkálatokra.
Azokon a területeken, ahol
szükséges volt, elvégeztük a fűkaszálást, illetve gallyazást, facsemetéket ültettünk, hogy az utcakép mindenhol megfelelően rendezett legyen. Az árkok tisztítása
is megtörtént, tekintettel az évszakra jellemző esős napokra, így
a csapadékvíz elvezetése megfelelően, a lehető legkevesebb
problémával folyhat.
A Széchenyi utcában kiépített új buszmegállóval kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kaptam, mely megerősített abban,
hogy az egész városban meginEngedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
A városi útfejlesztési programhoz kapcsolódva sikeresen
befejeződött az eddig szilárd
burkolat nélkül álló Pozsonyi
utcai útszakasz díszburkolása.
A mintegy 110 méteres utcácska megépítésével befejeződött
a négy évig tartó tervezett útépítési program körzetet érintő része. Köszönet a lakóknak
az építéseknél tanúsított türelemért és segítő szándékért! A
Rózsakert közből, a Hajó utcából és a Fő út 188-ból is jelezték, hogy területükön nem készült szilárd burkolat. Az Önkormányzat 2010-ben tett vállalásában a jelentősebb belterületi
utak leburkolására vállalkozott,
ezért maradtak ki a fent említett területek, illetve a Fő út
188. előtti szakasz borítása egy
pályázati sajátosság miatt maradt el. A lakossági kérések, észrevételek egyébként jogosak,
mindegyik fejlesztés a környezet megszépülésével, rende-

dulhat a megállók korszerűsítése,
ennek mintájára. A viacoloros, fedett megállók tökéletesen képesek kiszolgálni a lakók mindennapos igényeit.
Többször szembesültem a
szelektív hulladékgyűjtő telepek
körül eluralkodott áldatlan állapotok problémájával, többek
közt a Szabadság téren is. Felháborítónak tartom, hogy egyesek, nem törődve a környezetükkel, és az újrahasznosítás fontosságával, háztartási hulladékkal
árasztják el ezeket a helyeket. Annak érdekében, hogy gátat szabjunk ezeknek a cselekményeknek, a szelektív hulladékgyűjtők
környékére biztonsági kamerá-

kat helyezünk, valamint kérek
mindenkit, hogy ha ilyen cselekményt észlel, fényképpel dokumentálja és értesítsen.
Mindannyiunk érdeke a szép,
tiszta és élhető környezet, ezért
buzdítom minden lakótársamat
együttműködésre és összefogásra.
A Casalgrande téren ismét
megrendezésre került az Adventi Vásár. Minden hétvégén gyermekprogramok, vásár és közös
gyertyagyújtás emelik a közelgő
ünnep fényét.
Ezúton is szeretnék Önöknek
és családjuknak békés, szeretetben gazdag ünnepeket kívánni!
Problémáikkal, kérdéseikkel,
ötleteikkel továbbra is keressenek bátran az alpolgarmester@
dunakeszi.hu email címen.

Tisztelt Révdűlőiek!
zettebbé tételével járna. Felvettem a kapcsolatot a Lakosságszolgálati Osztállyal, hogy
kerüljenek be a fejlesztési tervekbe ezek a beruházások is.
Remélhetőleg pozitív válasz
fog érkezni a megkeresésekre.
Lakossági bejelentés érkezett, miszerint a Katonadombon a frissen vetett gyepen
több lakos átment, van aki kutyát futtatva rajta. Tisztelettel
kérem a lakosságot, hogy vigyázzunk a friss gyepre, várjuk meg ameddig megerősödik a fű. Az egyértelműség kedvéért, a park bejáratához táblák
kerültek kihelyezésre, miszerint
gépkocsival, motorral, illetve
kutyával nem lehet bemenni a
parkba. Erre azért van szükség,
hogy megóvjuk a park rendjét és tisztaságát. A kutyásokat arra kérem, hogy a park kerítésen kívüli, város felőli részét
használják.
Több lakossági megkere-

sés érkezett abban a témában,
hogy a Fő úti szervizút melletti járdán az elmúlt években, az
áruház megnyitása óta megnövekedett a gyalogosforgalom,
amely miatt több lett az eldobált szemét. Mások arra hívták
fel a figyelmet, hogy a régi kék
iskola telkén kutyapiszok-gyűjtő kihelyezése lenne indokolt,
mert sok kutyás veszi igénybe
a területet. A szemetesek és a
kutyapiszok-gyűjtő kihelyezése
miatt felvettem a kapcsolatot
az illetékesekkel. Remélhetőleg
még év vége előtt kihelyezésre
kerülnek a kellékek.
A hideg idő ellenére is folytatódik a Liget utca végén épülő új vízisport-telep építése. Az
épület szerkezete készült egyelőre csak el, így az építés az
eredeti ütemtervhez képest
jelentős csúszásba került. A
rosszra forduló idő ellenére remélhetőleg sikerül tartani az
idei célokat.

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője
Az önkormányzat november 20-ai ülésén elnevezte azt
az utcát, amely mellett a vízi
sporttelep épülete áll és egyelőre még földútként szerepel.
A testület egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a város
vízi sportok iránti elkötelezettsége, valamint Kolonics György
kétszeres olimpiai bajnok és tizenötszörös világbajnok kenus
iránti tisztelete jeléül a hat esztendővel ezelőtt elhunyt sportikonról nevezi el a majdani vízi
sporttelep utcáját.
Végezetül engedjék meg,
hogy áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és egészségben,
eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánjak az
1. számú körzet minden lakójának!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.keviselo@
gmail.com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
A közös munka idén is eredményes volt
Örömmel írhatom le, hogy városi
önkormányzat támogatásának és
a 2. számú választókörzetben élő
lakótársaim segítő együttműködésének köszönhetően eredményes évet zárhatunk. A 2014-es
esztendő sok-sok teendői közül
az egyik kiemelkedő feladatomnak a játszóterek megújítását, fejlesztését, bővítését tartottam. Jóérzéssel mondhatom, hogy körzetünkben sok gyermek él, akik
szerencsére igen sok játszótéren
élvezhetik az önfeledt játszás élményét. Az ő érdekükben különleges figyelmet fordítottam arra,
hogy a játszóterek jó állapotban,
biztonságosan fogadhassák őket.
Ahol igény volt rá, felújítottuk
a játszóteret, az elhasználódott
eszközöket kicseréltük újakkal.
A Barátság u. 16. szám előtt pl. a

régóta kedvelt kis játszótér teljes
rekonstrukcióját elvégeztük, új
eszközöket, padokat helyeztünk
ki. De említhetem a Barátság u.
28. számú épületnél található játszótér teljes felújítását is. Új játékokat kaptak a gyerekek, a kihelyezett sakkasztal pedig a sportág kedvelőinek kikapcsolódását
szolgálja. A gyermekek biztonságát szolgáló kerítés ősszel csak
részben készült el, melyet napjainkra teljes hosszában sikerül kiépíteni. Így most már a gyerekek
gondtalan játszadozását „vigyázza” a játszótér és a járda között
húzódó kerítés.
Mint azt bizonyára sokan érzékeltek: az őszi faültetést befejeztük, a kipusztult fákat újakra, egészségesekre cseréltük. A
Szent István parkban pl. tizenöt

új fát ültettünk. Természetesen
tavasszal folytatjuk a fásítási, környezet szépítési akciót. Ezért kérek mindenkit, hogy jelezze igényét felém, melyet a téli hónapokban gyűjtök össze, hogy a fák
telepítésre kerülhessenek tavas�szal.
A Szent István parkhoz, a szép
ligetes környezetünkhöz kapcsolódik az az örömteli hír, hogy
a szülők támogató jelentkezése
alapján 2015-ben is folytatom a
születésfák ültetését és az újszülöttek nevének felírását az emléktáblákra. E lap hasábjain keresztül is tájékozatom az olvasókat,
hogy az emléktáblákra nemcsak
a 2014-ben született és a 2015ben születendő gyerekek nevei
kerülhetnek fel, hanem a korábban születetteké is, akik szüleinek

a parkban sétálva elnyerte tetszését a kezdeményezés, akkor
kérem, hogy írásban jelezzék igényüket a kz@dkrmg.sulinet.hu
e-mail címen. Kérem, írják meg
a szülők nevét, elérhetőségét,
e-mail címét vagy telefonszámukat, lakcímüket és a gyermekük
pontos nevét, valamint a születési évét. Tervem megvalósításában továbbra is élvezem a védőnők támogatását, melyet ezúton
is nagy tisztelettel köszönök.
Advent heteiben minden kedves lakótársamnak meghitt karácsonyi ünnepeket, békés, boldog
újesztendőt kívánok!
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Novemberi megkeresések…
- A Kossuth L. u. rekonstrukciójához a geodéziai méréseket elkészítette a külsős tervezőiroda. Jelenleg a felújítási terv van
készülőben, ami a csapadékvíz
elvezetése miatt szükséges.
- Fa ültetésének szándékát
több körzeti lakó jelezte. Igényüket továbbítottam a Hivatal
felé. A Bródy u.-ban kérésre az
ingatlan előtti diófa gallyazását
elvégezte a vállalkozó.
- A szegélyek melletti aszfaltozásra a Zápolya u. páratlanszámozású oldalán, a KirályJózsef u.i szakaszon idén már
nincs lehetőség.
- A helyi közlekedésben nagyobb összehangoltságot szeretnének körzetben élő hölgyek.
Busz menetrend változtatása, járatok sűrítésének kérelme miatt fordultak hozzám. Ízelítő a
problémájukat tekintve: - SZTKból való hazautazás, a temetőbe való eljutás és visszaérkezés
egyaránt gondot okoz számukra.
Egy hónappal később az egyik
kérelmező Esze T. u.-i hölgy örömét fejezte ki, hogy november
20-tól az Auchan busz a Szakorvosi Rendelő előtt is megáll.
- A balesetveszély megelő-
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zése érdekében a Báthory u.-i
buszmegálló helyreállítása felől érdeklődtem ismételten.
- Báthory u. 1. sz. előtt, a tűzcsap közelében megsüllyedt az
úttest. Az út helyreállítási munkálatait a 2015-ös esztendőre
ígérték.

A buszmegálló átépítésére
jövőre kerülhet sor
- Kerékpártárolók kihelyezését a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár közelében, az igazgatónő beleegyezésével kértem az osztály illetékesétől. Az
előzőekre az egyik Bródy S. u.-i
hölgy hívta fel a figyelmet.
- Érdeklődések több folyamatban lévő ügyben: 1. a Kossuth L. u. rekonstrukciója érdekében a felújítási terv felől 2. a
zajvédő fal építésével kapcsolatban a helyszín vizsgálatának,

és a 09.11-i beadvány a MÁV Zrt.,
és a NIF Zrt. felé való továbbítás eredményéről 3. a körzetben
kért fásítás várható időpontjáról
- A Hunyadi út 34. sz. előtti
csatornafedél problémát jelezte a tulajdonos. A gyors helyreállítás a Csatornázási Üzem dolgozóinak köszönhető.
- A kérelmező a Fóti úton száguldozó motorosok miatt keresett meg. Napközben, de főként az esti órákban a hangos
dübörgés zavarja a lakók nyugalmát. A motorosok megfékezése érdekében a gyakoribb
járőrözés, és a járművek sebességmérésével kapcsolatban intézkedését kértem városunk
rendőrkapitányától. Tóth Csaba
kapitány úr tájékoztatott, hogy
a kérelmet továbbította a közlekedés felé. A körzeti megbízott személyesen fogja megkeresni a bejelentő lakót. Utóbbi
intézkedésről Juhász Ádám körzeti megbízott számolt be telefonon. KÖSZÖNÖM gyors intézkedésüket az érintett lakók nevében.
- Báthory-Rákóczi út kereszteződésének teljes felújítási munkálatait kértem a jövő évre.

Az út megsüllyedt és
évente több alkalommal
kell kátyúzni
- A gyártelepi aluljáróban, és
a Klapka u.-i részen keletkezett kátyúk megszüntetését, és
a Klapka u., Zápolya-Tábor u.
közötti szakasz felújítását, szőnyegezését jeleztem az osztályon /várhatóan 2015-ben/
- A Kossuth L. u. 22. számnál
lévő rácsos víznyelő ismét beszakadt. A garanciális munkálatok mielőbbi elvégzését kértem az illetékestől.
Engedjék meg, hogy az ünnepekhez közeledve Áldott Karácsonyi Ünnepeket, Nagyon Jó
Egészséget és Eredményekben
Gazdag Új Esztendőt kívánjak
városunk minden lakójának!

Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet

selőink jelentik
A Lakótelep Szíve
/"a hetedik te magad légy"/

Megszépült az orvosi rendelő épülete
Tisztelt lakótelepi polgárok! Elérkezett az év utolsó hónapja, mely
már leginkább az ünnepekről, családról szól! Az idei esztendôben is
a Casalgrande tér ad otthont az Adventi rendezvényeknek, és vásárnak. Nagyon bízom benne, hogy
az egyre színvonalasabb előadások és körülmények sok itt élő gyermeknek és felnőttnek szerez majd
örömteli estéket! Különösen a hétvégi programok jelenthetnek minden korosztály számára kellemes
kikapcsolódást. Várunk minden Lakótelep Szívében élőt, hogy ismerje meg ezt a különleges eseményt!
Elkészült a téren az orvosi rendelők szigetelése, nyílászáróinak cseréje, ezzel egy újabb része szépült
meg körzetünknek. Aki sétálni szokott a Duna part felé láthatta, hogy
a Katonadomb is egyre szebb, rendezettebb, s remek kikapcsolódási, sportolási lehetőséget biztosít
mindannyiunk számára.
Ami a körzetben rendezendő probléma a közlekedés a reggeli órákban, amikor az intézményeinkbe érkeznek a gyerekek.

Ilyenkor gyakran alakul ki torlódás, zavar a forgalomban. Ennek
rendezettebbé tételére eddig is
törekedtem, de még van tennivaló bőven! A szemétszállítás irányítójával egyeztettem, hogy ha lehet, ne ebben az időpontban ürítsék a kukákat az iskola előtt, mert
ez tovább fokozza a torlódást! Erre
pozitív választ kaptam. Hamarosan megkezdem az egyeztetéseket a többi közlekedési kérdésben is, mely a körzetet érinti, ehhez persze minden lakossági vis�szajelzés segítséget nyújthat!
Mindenkinek ezúton is nagyon
boldog, békés ünnepeket kívánok!
Felhívom a figyelmet, hogy a téli
szünetben fokozottan vigyázzunk
gyermekeinkre, az utakon, tereken!
Továbbra is várom megkereséseiket,
e-mailben
a
S e l te nre i ch . j @ du n a kes z i . hu
címen, telefonon a 0627542805
számon, levélben a Garas u. 4. címen, s persze személyesen is!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
Az egész város szempontjából fontos beruházás készült el az elmúlt
napokban: megnyitották a forgalom számára a Klapka utca – Tábor u. kereszteződésnél található, újonnan megépített P+R parkolót. A parkoló hivatalos átadásátvételére ugyan még nem került
sor - mivel a kivitelező még kisebb
munkákat végez a helyszínen -,
azonban a gyalogos- és gépjárműforgalom már zavartalan a területen. A parkoló átadásával jelentősen enyhültek a gyártelepi vasútállomás környezetében korábban
tapasztalható parkolási gondok.
A beruházással kapcsolatban többen kérdezték, hogy mi az oka a
gyalogos- és kerékpárforgalom korábbi nyomvonalról való elterelésének a parkoló bejáratánál. Ezt a
tervezési megoldást nyilvánvalóan
a közlekedésbiztonság szempontjai tették indokolttá. A P+R parkoló bejáratánál kialakított forgalmi
rend teszi lehetővé, hogy a Tábor
utcáról a parkolóba kanyarodó jármű úgy adjon elsőbbséget a gyalogosoknak, hogy közben ne akadályozza a Tábor utca forgalmát.
A Tamási Áron utca és a Wass
Albert utca lakói közül többen
megkerestek azzal a problémával,
hogy a Klapka utca idén tavasszal
elkészült szakaszára felhajtó és arról lehajtó gépjárművek jelentős
számban továbbra is a parkoló építés idejére ideiglenesen kialakított
földutakat használják. A helyszínt
bejárva magam is arra a következtetésre jutottam, hogy ezen ideig-

lenes útkapcsolatok – gépjárművel történő - további használata a
jelenlegi formában nem támogatható. Ennek oka, hogy a megnövekedett forgalom a lakók zavarásán túlmenően rongálja az elmúlt
években megépített kiszolgáló
utak burkolatát, továbbá a Klapka
utca új aszfaltburkolatát is. Mivel a
kérdés nemcsak az 5. választókörzet lakóit, hanem több választókörzetet felölelő városrész lakosságát
érinti, egyeztetést kezdeményeztem érintett képviselőtársaimmal
és a város vezetésével a megfelelő megoldás mielőbbi közös kialakítása érdekében.
November második hetében
egyeztettem a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. illetékes munkatársával a választókörzet zöld közterületein kipusztult fák pótlásáról,
valamint új fák, bokrok telepítéséről. Bízom benne, hogy a Madách
utca és a Rendőrkapitányság parkolója közötti földsávot hamarosan
fák és bokrok teszik majd kellemesebbé.
Ezúton kívánok minden kedves
lakótársamnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új évet!
Észrevételeiket, javaslataikat várom a következő elérhetőségeken:
E-mail:
drkovats.kepviselo@
gmail.com Levélcím: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
KÖSZÖNET ÉS TOVÁBBI SZOLGÁLAT
A Dunakeszit vezető politikai közösségünk szlogenje – „Együtt a Várossal, közösen Dunakesziért” – nem csak frázis; ezt
tapasztalhatták az elmúlt
négy évben, és meggyőződésem, hogy ezt fogják
érzékelni az előttünk álló
fél évtizedben, mandátumunk lejártáig is.
Lássuk az ezekben a napokban, hetekben sok lakótársunkat érintő történéseket. Jó hír, hogy
Alagon a D. Ordass Lajos park hamarosan elkészül, és birtokba veheti a
lakosság. Az önkormányzat a jelentős értékbővülést hozó fejlesztés megóvása érdekében itt – és a
város valamennyi játszótere esetében – is parkőrt
kíván foglalkoztatni.
A városi buszközlekedés
a 7. számú választókörzetet érintő ésszerűsítése,
továbbfejlesztése érdekében tettem néhány olyan
módosítási javaslatot a Lakosságszolgálati Osztály
felé, amelyek a közelmúltban hozzám is eljutottak,
vagy bennem is megfogalmazódtak. Az itt lakók
számára ezen plusz igény
feltétlenül jogosnak tűnik.
A javasolt plusz járatok az
alábbiak: 1. heti egyszeri „bevásárlói” buszjárat
a káposztásmegyeri vasúti aluljárón keresztül az
Auchanba (ennek első járata már megvolt); 2. Alsóról az alagi nagyállomásra gyakoribb hétköznapi „ráhordó”, csatlakozó buszjárat; 3. hétköznap
reggelente ,,mentesítő”
buszjárat a Káposztásmegyer Dunakeszi felőli végén lévő buszvégállomásra és/vagy a 14-es villamos
végállomására. A 2-3., elképzelés megvalósulásá-
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ra – ideális esetben – jövő
év elején, az új menetrend
hatályba lépésével kerülhet sor.
Különösen
csapadékos időben okoz sok kellemetlenséget
legfőképpen az alsói gyalogos vasúti aluljáró. Dióssi
Csaba polgármester úrral egyeztettem e témában, ennek eredményeként a Lakosságszolgálati
Osztály munkatársai felmérik, hogy milyen átmeneti, gyors megoldást lehetne eszközölni az aluljáróban kialakuló „árvíz”

ténjen meg a nyílászárók cseréje; amennyiben
az időjárás lehetővé teszi
(és az orvosi és rendelést
nem zavarja), akkor akár
még ebben az évben. A
következő ütemben pedig megtörténik majd a
betonelemekből készült
épület külső szigetelése is.
Jelentkezés az alsói
Auchan-járatra
A tervek szerint hetente egyszer indul majd Alsóról a káposztásmegyeri vasúti átjárón keresztül az Auchanba a vá-

com) vagy hagyományos
levél útján lehet (a Muskátli utca 2. szám alatti
Közösségi Ház fehér színű
postaládájába).
Képviselői
fogadóóráim rendje
Az alagi városrész lakói számára 2014-ben:
december 9-én, kedden.
2015 első felében minden páros hónap második csütörtökjén 18.00 és
19.00 óra között. Konkrét
dátumok: február 12., április 9., június 11. Helyszín:
Kinizsi-pálya büféje (Fóti
út 41.).

Az alsóiak körében nagy sikert aratott az Auchan-járat beindítása

ellen, az alsói utasok védelmében, másrészt minden lehetséges eszközzel – levelezés, felszólítás,
sajtónyilvánosság – megpróbálja a város elérni a
MÁV-nál, hogy saját feladatát (az utasok alapvető komfortérzetének biztosítása ilyen) kielégítően
lássa végre el.
Megkezdődhet a Muskátli utcai klubház épületének régóta esedékes
rekonstrukciója is. Polgármester úr kérésemre
indítványozta a vagyonkezelő Közüzemi Kft.-nél,
hogy az épület felújításának első ütemében tör-

rosi kisbusz, amelyen a
Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület két szolgálatot teljesítő járőre is minden alkalommal – lehetőség szerint – helyet foglal majd. (A biztosításért
külön köszönet jár a polgárőrségnek!) Eddig 25
fő juttatta el hozzám személyesen vagy írásban az
igényét a busz rendszeres
használatára. A menetrend véglegesítése érdekében a járat igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni
telefonon (+36 20 41 91
533), e-mail-en (benko.
tamas.dunakeszi@gmail.

Az alsói városrész lakói
számára minden páratlan
hónap második csütörtökjén 18.00 és 19.00 óra
között. Konkrét dátumok:
január 8., március 12., május 14. Helyszín: Közösségi Ház könyvtárszobája
(Muskátli utca 2.).
Lakótársaim megtisztelő javaslatait, észrevételeit az új ciklusban is változatlanul folyamatosan
várom ismert elérhetőségeimen: benko.tamas.dunakeszi@gmail.com; +36
20 41 91 533.

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője

Képen balról:
Aktuális kérdésekről
Nyisztor Andrea,
tartott tájékoztatót
Durjánné
a Dunakeszi RendőrKelemen
Margit,
kapitányság a sajtó
Ádám Balázs
képviselői részére.
Ezen a karácsonyi bevásárlások mellett szó
esett az úgynevezett
P-rendszám használatáról, s megfontolandó tanácsokat adtak
arra az esetre is, ha
valaki egy elhagyott
mobiltelefont talál az
utcán.

E

lsőként Ádám Balázs rendőr őrnagy, a közrendvédelmi osztály vezetője világított rá arra,
hogy a vonatkozó kormányrendelet alapján csak nagyon szigorú feltételek mellett van lehetőség az úgynevezett P-rendszám használatára. A rendőrtiszt pontosan idézte a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendeletet, amely kimondja, hogy P betűjelű ideiglenes rendszámtábla csak:
- a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelése,
- a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett,
vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen
kivont jármű kereskedelmi célból történő
szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása,
- a gépjármű-fenntartó szervezetnek a
forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenység (a javítást megelőző
vagy azt követő kipróbálás), és
- a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzése céljából használható.
- A rendelet köznyelven azt jelenti, hogy pl. egy autógyár tesztelés során
ilyen P-rendszámot tesz az autóra, vagy
gépjármű-kereskedő használhatja, amikor pl. egy vevő kipróbálja – mondta az
osztályvezető, aki azt is hozzátette: - egy
autószerelő műhely is használhatja a javítás alatt álló autón, ha az nincs forgalomba helyezve.
A témát azért tárták a sajtónyilvánossága elé, hogy a lakosság minél szélesebb
körben értesüljön a P-rendszám használatának feltételeiről, amellyel sajnos sokan visszaélnek. - Az esetek több mint

90 százalékában jogtalanul használják a
gépjárművön. Visszaélnek azzal, hogy a
P-rendszámú autót nem kell forgalomba helyezni, vizsgáztatni, biztosítást kötni
rá – emelte ki Ádám Balázs őrnagy. - De
egyúttal bűncselekményt is elkövetnek –
folytatta -, amikor egy forgalomból kivont
vagy külföldről eladásra behozott gépjárműre ilyen rendszámot szereznek és szerelnek fel. Autókereskedő esetében az is
bűncselekmény, ha P-rendszám használatával megy haza, közlekedik vele rendszeresen vagy áruszállításra veszi igénybe.
Jogszerűen csak nagyon szűk esetekben
használhatják még az arra jogosultak is –
figyelmeztetett az osztályvezető.
Durjánné Kelemen Margit alezredes,
a vizsgálati osztály vezetője a gyakorlati tapasztalatokat ismertette: - Számtalan
példa bizonyítja, hogy a forgalomból kivont gépkocsikat P-rendszámmal használják az elkövetők, akik ez által bűncselekményt követnek el. A másik „bevált”
módszer, hogy a külföldről behozott autót ezzel a rendszámmal látják el törvénytelenül, amit interneten szereznek be. Azzal is találkoztunk, hogy a cég rendelkezik a P-rendszám használatának jogával,
csak nem arra használja, amire engedélyt
kapott. A kormányrendelet nagyon szigorú feltételekkel és igen szűk kör számára biztosítja az ilyen rendszám használatát. Munkánk során sajnos azt érzékeljük,
hogy az engedéllyel rendelkezők cégek
többsége sem tudja, hogy mikor használhatja jogszerűen a P-rendszámot – húzta
alá az alezredes asszony.
Nyisztor Andrea, a Dunakeszi Rendőrkapitányság sajtófelelőse a jogtalan elsajátítás gyakorlati példáit sorolta. Példaként
említette, hogy mi történik akkor, ha valaki egy talált – másik által elveszített tárgyat, eszközt - nem szolgáltat be a hatóságnak. Mint elmondta, ez leggyakrabban a

nagyobb értékű, úgynevezett okos telefonokkal történik, amit a megtaláló használ,
ahelyett, hogy 8 napon belül leadná a hatóságnak. – Úgy gondolja, hogy ez normális dolog, holott ezzel bűncselekményt követ el – ezt már Durjánné Kelemen Margit emelte ki, aki megerősítette: a telefon
használóját a szolgáltatók segítségével a
rendőrség be tudja azonosítani. - Ezért azt
javasoljuk, hogy aki jogkövető módon szeretne eljárni, az a talált telefont a települési
jegyzőnél vagy a rendőrségen adja le. Ebben az esetben, ha igényt tart rá, és a tulajdonos a megadott határidőn belül nem jelentkezik, akkor a készülék jogszerű tulajdonosa is lehet – utalt a törvényes lehetőségre a vizsgálati osztály vezetője.
A rendőrtisztek a közelgő ünnepek előtti nagy bevásárlások veszélyeire is felhívták a lakosság figyelmét.
- Karácsonyi bevásárlásra ne vigyünk
magunkkal laptopot, értékes tárgyakat,
mert ezeket e zsebtolvajok, bűnözők kihasználják – hangsúlyozták. Arra is érdemes odafigyelni, hogy a távirányítóval valóban bezártuk-e a gépjárművét,
mert úgynevezett zárblokkolóval dolgoznak egyes bűnözői körök, különösen a nagyobb bevásárlóközpontok parkolóiban.
Azt kérik a lakosságtól, a vásárlóktól, ha
tehetik, előzzék meg a bajt.
Mint azt a tájékoztatón a Dunakeszi Polgár megtudta, a karácsonyi vásárlásokra tekintettel a Dunakeszi Rendőrkapitányság
egy külön párost, 2 főt 12 órában arra vezényelt, hogy a kapitányság területén – Dunakeszin, Fóton és Gödön - található nagyobb
bevásárlóközpontokban járőrözzenek. Az
akcióban a polgárőrség mindhárom városban együttműködik a rendőrséggel. Ezen
kívül a hétvégi időszakban egy civil ruhás
járőr vigyázza a vásárlók biztonságát a dunakeszi bevásárlóközpontokban.
B. Szentmártoni
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Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.: Befejeződött a kazánházak felújítása

Sikeres átadással lezárult az Új Széchenyi Terv keretén belül az az Európai Unió támogatásával finanszírozott
2012 nyarán megkezdett, Dunakeszi Város két kazánházát, illetve távhőhálózatának korszerűsítését célzó
beruházás. A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a rendszer tesztelését követően november 14-én vette át a két
felújított kazánházat. A beruházás nagymértékben csökkenti a primer energiafelhasználást, ezáltal olcsóbb
és környezetkímélőbb lesz Dunakeszi Város energiafelhasználása. A támogatott projekt beruházási összköltsége: 319.860.064Ft.

A

Tallér utcai kazánházat
korszerűsítették,
valamint új, modern és magas
hatásfokú kazánok kerültek telepítésre és beüzemelésre. A
Nyárfa utcai kazánház megszűnt, és
kiépült a Tallér és a Nyárfa utcát –
a két távhőkörzetet – összekötő célvezeték.
A beruházás megvalósulásával
csökkenni fog a város energiafelhasználása, a távhőszolgáltatás energia-hatékonysága javul. Az új primer hőközponttal ellátott épületek
lakóközösségei, illetve intézményei
is rugalmasabb, komfortosabb szolgáltatást élvezhetnek valamint egyszerűsödik a további energia megtakarítást célzó felújítások elvégzése.
A gazdasági eredmény a távhőszolgáltatás költségeinek csökkenése,
amely az alacsonyabb energiafelhasználás révén a későbbiekben a
felhasználóknál jelentkezik majd.
A város környezetvédelemre adott
válaszai magasabb szintű jövőtervezést tesznek lehetővé. Azok a települések, amelyek időben tesznek ezért,
versenyelőnyhöz juthatnak - a lakosság számára élhetőbb környezetet,
munkahelyeket, ezáltal biztonságot
teremtve. A fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos elgondolások, valamint

az Európai Uniós irányelvek alapján
került kidolgozásra és valósult meg a
kazánházak fejlesztése,
Mert Dunakeszi a Mi Városunk!
A projekt a Környezetvédelmi és
Energia Operatív Program (KEOP)
keretein belül kiírt, és elnyert pályázat segítségével, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával és az Önkormányzat által biztosított önrésszel valósulhatott meg.
JK Economy Zrt.

PROJEKT SZÁMOKBAN:
Technikai száma:
KEOP-5.4.0/11-2011-0016
Projekt összköltsége:
319.860.064Ft
Önerő támogatás: 106.151.687Ft
Önrész: 53.778.345Ft
Támogatás: 159.930.032Ft
Projekt kezdete: 2012.06.15.
Projekt befejezése:
2014. november 30.

A Jobbik szerint a nyilvánosság előzheti meg a korrupciót
„Dunakeszin a Jobbik a nyilvánosság jelszava alatt folyamatosan él a közérdekű adatok megismerésének (egyébként bárki számára nyitott) törvényi lehetőségével annak érdekében, hogy az önkormányzat működése és döntései minden érdeklődő számára a legkönnyebben nyomon követhetőek legyenek” – írja szerkesztőségünkhöz
eljuttatott sajtóközleményében a párt városi elnöke.
„E cél érdekében a közérdekű adatok nyilvánosságát biztosító törvény is előírja az önkormányzat számára, hogy a
képviselő-testület üléseinek
anyagait, köztük a döntéseket előkészítő előterjesztéseket
- melyeket a testületi üléseket
megelőzően nyújtanak be -, a
város honlapján azonnal meg
kell jelentetni. A törvényi szabályozás célja, hogy az önkor14 Dunakeszi Polgár

mányzati döntések tervezetét
már meghozataluk előtt megismerhesse mindenki, aki érdeklődik azok iránt. Sajnos
Dunakeszi
önkormányzata
törvényi kötelezettségét a mai
napig nem mindig teljesíti, az
erre vonatkozó szóbeli figyelmeztetéseink pedig a legtöbb
esetben nem vezettek eredményre” – állítja Varga Zoltán
Péter.

„A mai napig előfordul az,
hogy a döntési javaslatok csupán a képviselő-testület ülése után, a döntés meghozatalát
követően kerülnek fel a város
honlapjára, így a lakosság csak
utólag értesülhet a róluk szóló
döntésekről” – sorolja az általuk vélt mulasztásokat.
„A Jobbik Dunakeszi Alapszervezete harcot hirdet azért
– olvasható a közleményben -

hogy az önkormányzat betartsa a döntéseinek nyilvánosságát biztosító törvényeket. A
múlt héten a szóbeli jelzések
helyett immár írásban figyelmeztettem a jegyzőt a törvények betartására, ellenkező esetben a Jobbik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul a
nyilvánosság biztosítása érdekében.”

MEGALAKULT A KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÓ TESTÜLET
November 25-én tartotta első, alakuló ülését Dunakeszi Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Tanácsadó
Testülete. Az új testület a „választási matematika” alapján az alábbi módon állt fel: László Erzsébet, Gereben
János, Molnár László, Nagy Nándor és Enyedi Lajos tanácsadók, Nyíri Márton tanácsnok.

A

z alakuló ülésen beszámoltam az elmúlt ciklusban végzett munkáról. Kiemeltem, hogy ez a testület
szakmai,
környezetvédelmi
célokból alakult, így – bár a
tanácsadókat különböző politikai szervezetek delegálták
– közösségünkben nincs helye pártpolitikai jellegű vitáknak, megjegyzéseknek. Önkormányzati ciklusra vonatkozó munkatervünket elkészítettük, és bemutattuk
polgármester úrnak. Nagy vonalakban ismertetve, az alábbi
célokat szem előtt tartva szervezzük munkánkat:
– A városi hulladékgazdálkodás fejlesztésére, modern
és környezettudatos, szelektív
begyűjtésen alapuló rendszer
és infrastruktúra kialakítására vonatkozó javaslatok kidolgozása.
– További küzdelem a külterületi illegális hulladéklerakás
ellen (az előző ciklusban 36 helyen számoltunk fel illegális lerakást, közösen a lakossággal.)
– A Dunakeszi Önkéntes
Köztisztasági Napok megtartása, ehhez hasonló lakossági
kezdeményezések támogatása.
– A környezettudatos gondolkodás és a szelektív hulladékgyűjtés kultúrájának erősí-

tése az oktatási-nevelési intézményekben.
– Megfelelő ebtartási kultúra
kialakítása, különös tekintettel
a közterületek tisztaságára.
– Zöldterület-védelem és fejlesztés.
– Az előző ciklusban helyi természeti védelem alá vett
zöldterületek kezelési terveinek felülvizsgálata.
– Kapcsolattartás a városunkban működő, érdemi tevékenységet folytató környezetvédelmi szervezetekkel.

Ezúton is biztatjuk lakótársainkat, hogy mindazok, akiknek munkánkkal kapcsolatban észrevétele, kérdése, javaslata van, keressenek minket bátran a

Vannak, akik mit sem törődnek
városunk környezetével…

06-70-424-3587-es telefonszámon (délutáni órákban), vagy
bármikor a koztisztasaginap@
dunakeszi.hu e-mail címen, levélben a Környezetvédelmi Tanácsadó Testület 2120 Dunakeszi, Fő út 25. levélcímen, illetve jelöljék Facebook oldalunkat is (Környezetvédelmi
Tanácsadó Testület).
Sajnos egy elkeserítő eseményről is be kell számolnom:
2014. október 15-én Rácz István
mezőőr nagy mennyiségű illegális hulladéklerakást észlelt a
Tetétlenen, egy olyan helyen,
ahonnan már több konténer illegális hulladékot szállítottunk
el. A keletkezett dokumentumok alapján hulladékgazdálkodás rendjének megsértése ill.
környezetkárosítás megalapozott gyanúja miatt feljelentést

tettem a dunakeszi Rendőrkapitányságon. A továbbiakban
mind a mezőőrség, mind a polgárőrség és a kapitányság munkatársai fokozott figyelemmel
kísérik külterületeinket, a magam részéről pedig minden
egyes dokumentálható esetben
megteszem a szükséges lépéseket. Mindezek mellett – Alpolgármester Úrral egyeztetve
– hamarosan mobil kamerákat
helyezünk ki a város különböző, veszélyeztetett területeire,
mert nem tűrjük, hogy azokat
az eredményeket, melyeket közös erőfeszítéssel elérünk, néhány felelőtlen személy tönkretegye.
Tisztelettel:
Nyíri Márton,

környezetvédelmi tanácsnok

Dr. Molnár György jegyző: A Polgármesteri Hivatal
a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően működik
A Jobbik közleményének tartalmáról kikértük Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, dr. Molnár
György szakmai véleményt.
„Dunakeszi Polgármesteri Hivatal szervezete, ahogy
eddig is a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően
működik. A nyilvánosságra
vonatkozó követelményeknek
kérdés nélkül minden esetben
eleget tesz” – írja válaszában
a hivatal vezetője. „A Hivatal
munkaterhelése vagy technikai problémák okán időnként
előfordulhatnak kisebb ké-

sedelmek, de ezek az érdemi
közzétételt nem befolyásolják,
azok minden esetben megtörténnek.
A korrupció elleni fellépés minden jogkövető magyar állampolgár feladata.
Jegyzőként és gazdasági büntetőjogászként is ezt teszem
munkám során. Sajnálatosnak és felelőtlenségnek tartom korrupció képét festeni

alaptalanul az önkormányzattal szemben az esetlegesen - egyébként objektív akadályt jelentő okból - nem határidőre történő testületi előterjesztések közzététele okán.
Szintén indokolatlannak tartom harc meghirdetéséről
kommunikálni, amikor erre
semmilyen ok nincs. A közleményt jegyző politikus panaszt nyújtott be a hivatko-

zott tárgyban, amelyet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy külső támadás érte
a honlapot, ezért a hiba elhárítása alatt nem lehet dokumentumot feltölteni.
A hiba elhárítása, szakértőkkel történő folyamatos egyeztetéssel folyamatban
van” – írja Szerkesztőségünknek eljuttatott válaszában dr.
Molnár György jegyző.
Dunakeszi Polgár 15

ADVENTI VÁSÁR –

A KÖZÖS VÁRAKOZÁS ÖRÖME
Az adventi gyertya fénylő melegsége, az ünnepi díszbe öltözött tér meghittsége, a baráti találkozások és beszélgetések élménye, a gyermekek rácsodálkozását megindító „élő Betlehem” varázsa,
a kulturális programok sokasága, a félhomályban gőzölgő forralt bor illata a karácsonyi ünnepre készülő lakótársaink sokaságát vonzza nap, mint nap a Casalgrande térre.

Rendszeres
programok a
nagyszínpadon

A

z együttlét öröme, az adventi várakozás felemelő hangulata mindannyiunkat megerősít abban a hitünkben, hogy jó
megállni és meghallani a szeretet és
megbecsülés emberi hangját zakatoló, megpróbáltatásokkal telített világunkban. Mindannyian arra vágyunk, hogy végre letehessük a hétköznapok kényszerű küzdelmeiben
védelmet nyújtó „acélozott sisakunkat” és nyílt tekintettel, barátsággal
közelítsünk egymáshoz. Mert mind-

Az első annyian tudjuk, hogy a legszebb
gyertyagyújtás ajándék, amit adhatunk egymásnak,

a barátság, a megbecsülés, az önzetlen szeretet.
Az adventi várakozás, a programok közös élménye elindíthat bennünket azon az úton, melynek talán
nem is távoli pontján az eddig csak
fejbólintással üdvözölt lakóközösségi tagok jó ismerősünkké, kedvelt
beszélgetőtársunkká lesznek…
Ezt a közösségteremtő együttlé-
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tet segíti elő az immár harmadik éve
megrendezésre kerülő Adventi vásár a maga színes, ám meghitt forgatagával. A város önkormányzata, az
iskolák és civilközösségek idén is az
adventi várakozás, a karácsony ünnepéhez méltó hangulatú és színvonalú programokkal kívánnak hozzájárulni, hogy Dunakeszi polgárai
közösségben, együtt készülhessenek
az esztendő legszeretetteljesebb ünnepére. Idén, a szombat esti közös
gyertyagyújtásokra városunk intézményeit kérte fel az önkormányzat, a
karácsonyfára pedig óvodásaink készítették el a díszeket.
Amikor megérint bennünket a város adventi koszorúján fénylő gyertyák melegsége, akkor gondoljunk és
nyújtsunk segítő kezet azoknak az
embertársainknak, akik az év legszebb ünnepén sem lehetnek maradéktalanul boldogok, mert a nélkülözés okozta lelki terheket ezekben
a napokban sem tudják letenni. Aki
teheti, segítsen a rászoruló családokon, az elmúlt évekhez hasonlóan járuljon hozzá az Adománydoboz akció sikeréhez.
„Büszke vagyok a több éve nagy

Muri Enikő

sikerű Adománydoboz akciónkra,
melyet idén kibővítve a városunkban működő multinacionális cégeket is bevonva hirdettük meg. Lélekemelő, hogy ilyenkor különösen megtapasztalhatjuk a közösségi összefogásban rejlő egyre növekvő
erőt. Fontosnak tartom, hogy a karácsony közeledtével megtapasztaljuk
az adás és elfogadás érzését” – írta
az Adventi magazinban Dióssi Csaba polgármester, aki kéri, hogy jöjjenek el a Casalgrande térre, készüljünk együtt az ünnepekre Dunakeszin, a Mi városunkban.
Vetési Imre

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben
határozott úgy,
hogy december
4. napját Megyenappá nyilvánítja,
annak emlékére,
hogy Pest-PilisSolt vármegyét
355 évvel ezelőtt,
1659. december
4-én alapították.

A képen balról:
Seltenreich József,
Kerezsi Andrásné,
ifj. Bauer Márton

Kitüntetések a Megyenapon
P

est Megye Közgyűlése és
Pest Megye Önkormányzata 2014. december 5-én tartotta a hagyományos MEGYENAPI ünnepségét a budapesti Városház utcában lévő díszteremben. Az ünnepségen kitüntetéseket
és díjakat vehettek át azok a személyek és szervezetek, akik, és amelyek
az év során kiemelkedő teljesítmén�nyel és példamutató szerepvállalással járultak hozzá Pest megye fejlődéséhez, és az itt élő emberek életét,
biztonságát, környezetét meghatározó kezdeményezések sikeréhez.
A Kossuth-emléktábla koszorúzásával vette kezdetét az ünnepség,
melyen beszédet mondott Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke és dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott.
A Dunakeszi Polgár nyomdába
adásának napján rendezett ünnepségen városunkból Kerezsi Andrásné, nyugalmazott óvodavezető Dunakeszi természetvédelmi környezetének megóvása és a Pest megyében
élő gyermekek környezettudatos nevelése, az óvodapedagógiai módszer elterjesztése elismeréseként Pest
Megye Környezetvédelméért Díjban
részesült.
Ifj. Bauer Márton tűzoltó, az újpesti Tűzoltóság parancsnok-helyettese Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjat vehette át a dunakeszi
Meder utcai lakástűz megfékezésében tanúsított példamutató helytállásáért.
A kitüntetetteknek gratulált jókívánságait kifejezve Seltenreich József, a Pest Megyei Közgyűlés dunakeszi tagja, Dunakeszi Város Önkormányzata képviselője.
Szerkesztőségünk sok szeretettel
gratulál a kitüntetetteknek, akikkel
készített interjúnkat a Dunakanyar
Régió 2014. december 12-én megjelenő lapszámában közöljük.
A szerk.
Fotó: KesziPress

Ifj. Bauer Márton
Pest Megye Katasztrófavédelméért Díját
vehette át

Kerezsi Andrásné
Pest Megye
Környezetvédelméért
Díjban részesült

Minden kedves Olvasónknak
szeretetteljes ünnepeket,
békés, boldog újesztendőt kívánunk.
A Dunakeszi Polgár Szerkesztősége
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Dunakeszi Helytörténeti vetélkedő:

Keszi törzs nyerte a viadalt

Aki ott volt november 15-én szombat reggeltől kora délutánig a Kőrösi iskolában az ámulattal
és csodálattal hallgatta a ma ifjúságának lenyűgöző szorgalmáról, tudásáról és lakóhelyének
szeretetéről tanúskodó mondatokat, információk rengetegét tartalmazó "kiselőadásait".

A

z igényes munka, szervezett előkészítés, magas fokú tudás birtokában megszólaló csanívós versenye jellemezte a XVII. Városi Helytörténeti és
Lakóhelyismereti Vetélkedő döntőjét, melyet Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója nyitott meg, aki örömét
fejezte ki, hogy iskolájuk adhat otthont e rangos szellemi párviadalnak.
Köszöntőt az a Legindi Tímea mondta, aki egykoron maga is a versenyzők
között volt. "Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma,
hiszen 14 évvel ezelőtt én is versenyző
voltam, most pedig, mint a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány elnökeként adhatom át a különdíjat a
legjobb tárlatvezetőnek" - mondta,
majd így folytatta: "Ti, kedves gyerekek, olyan tudás birtokába kerültetek, amivel nem sokan büszkélkedLegindi Tímea és hetnek. Egy olyan úton indultatok el,
Papp Bettina amiről ne térjetek le. Legyetek iga-

A győztes Keszi
törzs tagjai,
és akik ugyancsak
sokat tettek
a vetélkedő
patok
sikeréért
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zi lokálpatrióták később. Olyanok,
akiknek fontos a település, ahol éltek"
- hangzottak a biztató gondolatok.
S bizton állíthatjuk, hogy az ifjú utódok méltók elődeik biztatására és elismerésére, hiszen felkészült „helytörténészként” mutatták be a rendkívül gazdag múlttal büszkélkedő
Dunakeszit, melynek első írásos nyoma IV. Béla király 1255-ös keltezésű
adománylevelében lelhető fel. Közel
nyolc évszázad, 759 év megannyi történelmi históriájáról, egyházi és társadalmi életének fejlődéséről, építészeti örökségéről, gazdasági, kulturális értékeiről, az egykori kis faluból
mára negyven ezres modern várossá
fejlődött Dunakesziről beszéltek színesen, érdekesen, a tények birtokában a négyfős csapatok.
A vetélkedő kiemelkedő témája volt
az I. világháború, melynek szomorú
aktualitását az adta, hogy éppen 100
éve tört ki a több millió áldozatot követelő esztelen öldöklés. Dunakesziek a nagy háborúban címmel – Kollár Albin címzetes ny. iskolaigazgató javaslatára - kiállítással emlékezett
meg a József Attila Művelődési Központ településünk több száz áldozatáról, az itthon maradtak helytállásáról. A nagy elismeréssel és érdeklődéssel övezett tárlatot Vörös István, a
kulturális intézmény munkatársa készítette, melyet a vetélkedő helyszínén is kiállítottak a szervezők.
A tematikusan összeállított kérdésekre adott válaszokból Dunakeszi
rendkívül gazdag múltja és reményteljes jövője tárulkozott ki a hallgatóság előtt. Még ha "csak" képzeletünkben, de újra "láthattuk", amikor
1846. július 15-én felavatták hazánk
első, Budapest-Vác között épített
vasútvonalát, melynek szerelvénye
10 percre megállt Dunakeszin. Talán kevesen tudják, hogy nap, mint
nap arra a földre lépnek, melyen a jeles esemény alkalmával Kossuth Lajos és Széchenyi István is lépdelt.
A másik nagy történelmi család, a
mártírhalált halt első felelős magyar
miniszterelnök, Batthyány Lajos fia,
Batthyány Elemér Alagon rakta le a
honi lóversenyzés alapjait. Az Angliából érkezett trénerek, neves külföldi és hazai zsokék egykori kúriái ma
is őrzik a kor hangulatát és sportsike-

reinek nyomait, melyek többségét az
értékmentő utódoknak sikerül eredeti szépségében megőrizni. Templomok, műemlék jellegű - klasszicista,
barokk, szecessziós elemekkel díszített - épületek, üzemek, szobrok, parkok sokasága őrzi a régmúlt és napjaink polgárainak városépítő és szerető
munkájának lenyomatát. A versenyző fiatalok által készített kisfilmek
felvillantották előttünk Dunakeszi
természeti és épített szépségeit, értékeit, azt a helyet, ahol jó élni, jó lakni.
A város öt általános iskolájának négyfős csapatai elismerésre méltó tudással, a lokálpatrióta ember szeretetének melegségével mutatták be Dunakeszi 759 éves történelmét, múltját és
jelenét, melyet a szakértő zsűri tagjai
- Borbély Emma ny. könyvtárigazgató, Csoma Attila helytörténész, Duló
Károly filmrendező, Csonka Mária
könyvtárigazgató, Szakáll Lászlóné ny. iskolaigazgató, Száraz György
helytörténész - nagyra értékeltek.
A versenyt a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Keszi törzs
nevű csapata nyerte, melynek tagjai
Kelenczés Edina, Neuhauser Natalie,
Papp Bettina, Rácz Krisztán, felkészítő tanáruk, Gál Erzsébet volt. A
képzeletbeli dobogó második fokára a Csikófark (Fazekas iskola),
a harmadikra pedig Lányi Ferenc
(Bárdos iskola) csapata állhatott fel.
A legjobb tárlatvezetőnek járó díjat Papp Bettina, a győztes Keszi
törzs tagja nyerte. A vetélkedőt idén
is Harangozó Katalin tanárnő vezette, aki 17 éve álmodta meg a városi helytörténeti versenyt, melynek szervezésében ezúttal Szabó Gábor tanár volt segítségére.
A rendezvény fővédnöke Dallos Gyula, Dunakeszi díszpolgára, Örökös
magyar bajnok díjlovagló volt. A XVII.
Helytörténeti és lakóhelyismereti vetélkedő házigazdája Szlobodnyikné
Sas Ilona, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese volt.
A vetélkedő legnagyobb nyertesei a
versenyző fiatalok és azok a felnőttek,
akik a csapatoknak és felkészítő tanáraiknak köszönhetően maradandó
élménnyel lettek gazdagabbak.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

„Itt minden megvan, amire szükség van”

A Mindennapok hőse
Amikor huszonhat évvel ezelőtt pályázat útján hozzájutottak új, sorházi otthonukhoz Dunakeszin, sosem gondolta
volna, hogy egyszer lesz olyan Karácsony, amikor több mint
tízen állják majd körül az ünnepi asztalt. Mohary-Gombos
Margit imád itt lakni, és elárulta, noha neki hiányzik egy kicsit a nyüzsgés, a kertészkedésről semmi pénzért nem mondana le. Szívesen segít másokon, nemrég a város vezetésétől
megkapta a Mindennapok hőse kitüntetést.

Négygyermekes édesapaként immár augusztus óta ő a Diófa
Nagycsaládosok Egyesület Dunakeszin működő tagozatának az elnöke. Tizenhárom éve költözött a városba, és állítja, itt minden megvan az emberek nyugodt életéhez. Gál
Gellért Ákos úgy véli, Dunakeszi az egyik legélhetőbb település ma Magyarországon.
– Mióta él Dunakeszin?
– Éppen tizenhárom esztendeje,
2001-ben költöztünk a városba a feleségemmel. Az első két évet albérletben töltöttük, ám a legjobb pillanatban vásároltunk egy lakást a Barátság úti telepen, és azóta is itt élünk.
– Mit ért azalatt, hogy a legjobb
pillanatban?
– A legidősebb gyermekem a költözést követően egy héttel született
meg. Akár úgy is mondhatnám, dobozok közé érkezett meg. Ma már
négy gyermekem van, két lány és két
fiú. Hárman már iskolások – a Kőrösibe járnak –, míg a negyedik óvodás.
– A majd másfél évtized alatt tán
történelme legnagyobb fejlődésén
ment keresztül a város…
– Ez pontosan így van, és azt
mondhatom, az ország egyik legélhetőbb települése vált Dunakesziből.
Aki csak egyszer is jár a felújított Duna-parton, az rögtön beleszeret, de
épült-szépült a város szinte minden
pontja. Szinte minden megvan itt,
amire csak szükségünk van.
– Szinte?
– Igen, ugyanis sok más itt élővel
egyetemben azt valljuk, egy strand
vagy egy uszoda nagyon hiányzik
a városban. Főleg az utóbbi, hiszen
akkor a település iskoláiban tanuló
gyermekek úszásoktatását helyben is
meg lehetne oldani.
– Ha már a gyermekeknél tartunk. Ön tagja a város Diófa Nagycsaládosok Egyesületének.
– Nemcsak a tagja, hanem augusztustól az elnöke is vagyok.
– Miként válhat bárki más tagjává
a szervezetnek?
– Rendes taggá az válhat, akinek

minimum három gyermeke van és
egyetért az egyesület alapszabályával. De vannak úgynevezett pártoló tagok, vagy a várományos tagok.
Utóbbiak olyan családokban élnek,
ahol jelenleg még nincs három gyermek, de mindenképpen tervezik,
hogy nagycsaládosokká váljanak. Ha
összejön, akkor rendes, ha nem, akkor pártoló tagok válnak belőlük.
– Hány tagja van a szervezetnek?
Mit tartanak a legfontosabb feladatuknak?
– Jelenleg 123 tagcsaládunk van,
és vannak olyanok is, akik nem a városunkban élnek. Úgy vélem, egy
ilyen szervezetnek elsősorban a közösségépítés a feladata. Mi nem segélyszervezetként működünk, még
ha kapunk és osztunk is szét adományokat. Éreztetni szeretnénk a tagjainkkal, az emberekkel, nincsenek
egyedül. A városért, a városnak tevékenykedünk, számos rendezvényen
találkozhattak velünk az érdeklődők.
– A rendezvényeik mindenki számára nyitottak?
– Van olyan, amelyik zártkörű,
csak a tagságunknak szól, de természetesen sok olyan van, ahova mindenkit szeretettel várunk. Ilyen volt
például az általunk szervezett Családi Sportnap, vagy éppen az Éljünk tudatosan rendezvény-sorozat
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, melynek záró eseményére januárban kerül majd sor, az
úgynevezett információ-tudatos napon. December 6-án Adventi Családi
Napot tartunk, ahol például a 11 éves
nagylányom foglalkozást tart majd
fülbevaló és karkötő készítésből az
érdeklődőknek.
Molnár

– Mikor költöztek ki Dunakeszire?
– Már huszonhat éve itt lakunk.
Amikor elhatároztuk, hogy kiköltözünk a fővárosból, megpályáztunk
egy lakást egy sorházban. Megkaptuk,
azóta itt élünk. Bevallom őszintén, én
imádom a nyüzsgést, nekem túl csendes Dunakeszi, de szeretek itt élni.
– Mi az, amit a legjobban szeret
Dunakesziben?
– Szinte mindenben az előnyére változott, fejlődött ez a szép város.
Gyönyörű lett a Duna-part, nagyon
jó ötlet volt a kerékpárutak létrehozása, hiszen jómagam is nagyon szeretek biciklizni. Egyre több programra eljárunk a férjemmel, míg havonta
minimum egyszer a könyvtárba is ellátogatok.
– Mi a kedvenc időtöltése?
– A kertészkedés. Háromszáz
négyzetméteren egy varázslatos világot hoztam létre. Ápolom a növényeimet, beszélek a kedvenceimhez, minden úgy jó, ahogy van. Igaz, van olyan
ismerősöm, aki rendezett káosznak
hívja a kertem…
– Aktívan dolgozik a kertészkedés
mellett…
– Ügyvezetőként dolgozom a férjemmel alapított vállalkozásunkban,

amely vagyonvédelemmel foglalkozik.
– Miként válik valakiből a Mindennapok hőse?
– Önkéntesként rengeteget segítek,
ahol tudok. Szeretek adni, mert hiszem, hogy a Sors mindig meghálálja.
Viszont valószínűleg azért kaptam ezt
a megtisztelő kitüntetést, mert örökbe
fogadtam egy négytagú családot: apát,
anyát és két gyermekét.
– Hogy tetszett mondani? Örökbe
fogadott egy teljes családot?
– Igen. Nekem még nincs unokám, ők pedig nagymamát kerestek.
Egymásra találtunk, és velem nem
csak egy nagymamát, de a férjemmel
egy nagypapát is kaptak. Jön a karácsony, én meg izgatottan várom, mert
az egész család ezúttal nálunk gyűlik
majd össze Szenteste.
– Hányan ülik majd körbe az ünnepi asztalt?
– Ha jól számolom, akkor tizenegyen. Ugyanis rajtam és a férjemen
kívül ott lesz a két nagy fiunk, az édesanyám Szabolcsból, egy Amerikában
élő rokonunk az anyukájával, illetve
az örökbe fogadott családom. Életem
első ilyen nagy karácsonya lesz az idei,
közös főzéssel, ünnepléssel.
Molnár
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A természet és a fotózás szerelmese
Dr. Molnár György fotóiról áramlik a természet szeretete és tisztelete. A város jegyzője, mert, hogy róla van
szó, ragaszkodik az „amatőr” titulushoz, ami a szemlélődő, a szépet és az értéket nagyrabecsülő ember számára
nehezen elfogadható önértékelés. Minden bizonnyal így vélekedik az is, aki megtekinti az „Évszakok” kiállítás
képeit a Piros Óvodában.

A

Dr. Molnár György
és alkotásai

tárlat fotói a természet
szépségét,
különlegességét mutatják meg – mondta megnyitó beszédében
Laczkovich Krisztina, a Szent István
Általános Iskola igazgatója, aki szerint
mindegyikben ott van egy kis darab a
fotós szívéből. „Mert szív nélkül nem
lehet ilyen fényképeket készíteni. Ezek
a fotók önmagukért beszélnek: egyszerűek mégis gyönyörködtetik a nézőt. Nem kell őket magyarázni, vagy
koncepciót keresni mögöttük”, amit
Pádár Sándor szavaival így fejtett ki:
,,Ne kérdezd tőlem, mit miért fotózok,
s fotóztam. De azt sem, honnan jöttem,
s merre tartok. Csak nézd meg jól a képeim! - a választ megkapod."
Laczkovich Krisztina - aki Molnár Györgyhöz hasonlóan a tehetséges fiatal fotóművészek egyik jeles alkotó személyisége – arra bíztatja a nézőt, hogy „engedje át magán a képről
elé táruló gyönyörű színeket, formákat, hangulatokat. „Mindegyik kép
egy-egy ablak a világra – Gyuri világára. Az ilyen fotók elkészítéséhez kell
egy bizonyos látásmód, ami vagy megvan az emberben, vagy nincs. És benne megvan.”
„A különleges látásmódon kívül
a fotózás szeretete is nélkülözhetetlen. Mert ahhoz igazi eltökéltség kell,
hogy az ember mínusz 10 fokban is kimenjen, mert éppen szépek a fényviszonyok. S azt se bánja, hogy majd’ lefagy az ujja, miközben a gép markolatát fogja… És persze vár. Vár egy szarvasra, egy sirályra a vízen, vagy hogy a
bogárka a levélen abbahagyja a rohangálást, és végre modellt álljon. Vár...
aztán a türelem meghozza gyümölcsét
egy-egy jól elkapott kép formájában.”

Laczkovich Krisztina a fotós vágyairól így vallott: „S hogy mi hajtja még
a fotóst? A vágy. Vágy a múló pillanat
megragadására, a szépség megörökítésére. S ez a vágy soha ki nem elégíthető, hiszen ahogy elillant a pillanat,
rögtön egy új érkezik. Új pillanat – új
benyomásokkal, új titkokkal. A sokadik virágfotó elkészítése után is kibomlik újra a tavasz, és megint elcsábítja a fotóst, aki nem tud ellenállni, s
elkészíti a sokadik utáni virágos képét
is. De jól van ez így, máskülönben nem
láthatnánk ilyen csodás fotókat a Piros
Óvodában megtekinthető tárlatán.” –
méltatta dr. Molnár György művészetét Laczkovich Krisztina, aki arra bíztatta a közönséget, hogy mélyüljenek
el a természet szépségében, s keressék
benne önmagukat! Mert Ansel Adams
szerint: „Minden fényképen mindig
van két ember. A fényképész és a néző.”
VTSI

ÉV VÉGÉN KÖSZÖNTSE PARTNEREIT A DUNAKANYAR RÉGIÓN KERESZTÜL!

A

karácsony, az év
végi ünnepek közeledtével a korábbiakhoz hasonlóan az idén
is biztosítjuk médiumainkban – Dunakanyar Régió,
www.dunakanyarregio.hu
– azt a felületet, melyen keresztül kifejezhetik jókívánságaikat üzleti partnereik
felé, megköszönve az egész
éves együttműködést a to20 Dunakeszi Polgár

vábbi sikeres újesztendő reményében.
Ezen felületek árai megegyeznek a hirdetési felületek tarifáival, melyekről, valamint a megjelenési időpontokról a www.
dunakanyarregio.hu internetes portálon, vagy a lapunk
impresszumában megadott
szerkesztőségi elérhetőségeken keresztül informálódhat.

- Dunakanyar Régió ez évi
utolsó megjelenései:
2014. december 12. és 18.
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, úgy
kérjük megtisztelő visszajelzését.
Köszönettel:
Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő
Tel.: +36-30-342-8032

VOKE József Attila Művelődési Központ
December havi program
December 6. szombat
11 és 15 óra
Városi Mikulás ünnepség
December 6. szombat 16 óra
Uray György Színház:
Hoppláda
(gyermekelőadás
6-14 évesek számára)
Belépő: 1.000.-Ft
December 6. szombat 19 óra
A Dunakeszi Koncertfúvósok
adventi koncertje
Belépő: 600.- Ft
December 10. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:
a., Arany Múzeum
és a Magyar Filmtörténeti Gyűjtemény
megtekintése
b., Gödöllő (Horthy-bunker)

December 11. csütörtök 9 óra
Filharmónia. Bérletes előadás
„Erdőzsongás”
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar
előadásában
December 11. csütörtök 10-14 óráig
Önkéntes véradás a Dunakeszi
Járműjavító Kft. dolgozói részére
December 13. szombat 19 óra
Kárpátia Zenekar koncertje
Belépő: (elővételben): 2.500.-Ft
(aznap a helyszínen): 2.800.-Ft
December 17. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután
„Karácsony a klubban!”
December 18. csütörtök 18 óra
Városi Karácsonyi Hangverseny
Belépő: 500.-Ft

VOKE (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

w w w. v o k e j a m k . h u

Minőség, stílus,
szakértelem
Babaúszás
konduktorral
Aphrodite Hotel Göd

06 30 567 37 88

http://babauszas-andi.hu
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Emléktáblák avatása
Nyolcra emelkedett azoknak az emléktábláknak a száma, melyeket a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány
gondozói állítottak olyan személyek, illetve közintézmények emlékére, akik, illetve amelyek korábban jelentős
szerepet töltöttek be Dunakeszi életében. November 28-án két emléktábla avatására került sor az egykori Petőfi
Sándor Kultúrház falánál, valamint a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény épületénél. Utóbbi helyszínen emlékeztek meg a Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület megalakulásának 25. évfordulójáról.

V

árosunk központjánál lévő, a környezetből kiemelkedő épületen elhelyezett emléktábla avatásán köszöntötte a megjelenteket, köztük
Dióssi Csaba polgármestert, Szakáll Lászlónét,
az alapítvány létrehozóját, Legindi Tímeát, az
alapítvány kuratóriumának elnökét valamint
Vibling Esztert, az épület jelenlegi tulajdonosát, az itt működő Cold Systems Kft. ügyvezető igazgatóját Harangozó Katalin, a Városvédő Egyesület elnöke. A történeti előzményeket
Csoma Attila önkormányzati képviselő, helytörténész idézte fel.
– A XVIII. század közepétől már a település központja volt az épület helyén álló korábbi építmény. Előbb postahivatalként működött, majd 1748 után Gr. Grassalkovich Antal
uradalma idején „BESZÁLLÓ” majd „NAGY
– KOCSMA” épült… A községi vezetés 1926ban úgy határozott, hogy az épületet elbontja
és helyébe a települési közönséget kiszolgáló, az
akkori igényeknek megfelelő kultúrházat épít.
Akkortájt a község hatezer főt számlált, és fon-
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tosnak tartották, hogy a kulturálódásnak, művelődésnek önálló közösségi tere legyen. Ekkor már működött a MÁV kultúrotthona, a
mai VOKE József Attila Művelődési Központ,
ám mégis szükségét érezték a kultúrház létrehozásának. Az épület emeletén volt egy akkoriban reprezentatív színházterem, ami bálteremként is szolgált. A Petőfi Sándorról elnevezett Kultúrház 1970-ig szolgálta a települést.
Itt bontakozott ki a hatvanas években az Urai
György neve által fémjelezett irodalmi színpad
és az Erkel kórus, amely a Kézai Simon dalkörből alakult át Szakáll László vezetésével, de később politikai okokból elhallgattatásra került.
– Sajnos idővel hagyták fokozatosan elsorvadni az intézményt s végül 1970-ben életveszélyesnek
nyilvánították és bezárták. A rendszerváltás után
az első képviselő testület nem látott az épületben
elég fantáziát, anyagi forrás sem volt, így végül eladták. Viszont egy olyan tulajdonos vette meg, aki
rendbe hozta, és majdnem az eredeti küllem szerint renováltatta. Már nem a várost szolgálja, ám
megmaradt a település szép színfoltjának.

Dióssi Csaba, Vibling Eszter,
Csoma Attila, Harangozó Katalin
– Úgy gondolom, jó és helyes döntés, volt az
alapítvány kezdeményezése, melynek nyomán
a tulajdonos és a Városvédő Egyesület jóvoltából ez az emlékhely létrejött s ezért köszönetet
mondunk – fejezte be a múltidézést Csoma Attila. Ezt követően Vibling Eszterrel közösen leleplezték az emléktáblát.
Katona M. István
Fotó: A szerző felvétele

Emléktábla az egykori kántorház falán
Szakáll Lászlóné: Jövőt csak úgy lehet építeni, ha a múltat is ismerjük
Dunakeszi rendkívül gazdag múltjának egy szeletét bemutató Révész István Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó egykori kántorháznál gyűltek össze a település történelme iránt érdeklődő polgárok november 28-án,
akiket Harangozó Katalin, az est háziasszonya, a Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke köszöntötte, köztük Dióssi Csaba polgármestert.

A

régmúltra emlékezve Borbély Emma nyugalmazott
könyvtárigazgató, a Városvédő és Városszépítő Egyesület alapító tagja idézte fel a
kezdeti évek kiemelkedő eseményeit,
azt a társadalmi közeget, melyben a
civil közösség megtette az első lépéseket Dunakeszi szolgálatában.
A közel ötven alapító tag nevének
felsorolása után arról beszélt, hogy
az 1989-ben létrejött egyesület elnöke Hámor József volt, titkára pedig a jelenlegi alpolgármester édesapja, dr. Erdész Mihály lett, Borbély Emma 1991-ben vette át a titkári teendőket. Mint fogalmazott,
nagy volt a lendületük, a tenni akarás. Azt gondolták, hogy szakmai ja-

Szakáll Lászlóné

vaslataikat figyelembe veszi az akkori önkormányzat, de ma is úgy látja,
hogy az általuk képviselt tudást nem
díjazták. Mint mondta: ez a mellőzöttség 1994-ig tartott, az akkori önkormányzati választásokon az egyesület önállóan indult, s Hámor József
képviselői mandátumot szerzett, aki
tiszteletdíját az egyesület javára fordította.
Borbély Emma visszaemlékezéséből kicsengett, hogy sokat dolgoztak,
példaként elmondta: 1993-ban megszervezték az első Keszi Találkozót
a gyermekek számára, melyre nyolc
településről érkezett több tucatnyi
diák. 1994-ben, az egykori híres zsoké dinasztia élő legendája, Esch Sándor azzal a kéréssel kereste meg őket,
hogy legyen újra lóverseny Dunakeszin. A kezdeményezést a város akkori polgármestere és országgyűlési képviselője is támogatta. Az alagi
lóversenypálya akkor már csupa gaz
volt, s kétkezi munkával tisztítottuk
meg – mondta. Attól kezdve hosszú
ideig minden évben megrendezés-

Dr. Balogh Csaba
és Legindi Tímea

re került a program. Mint kiderült
időközben Hámor József és Borbély
Emma is elköltöztek Dunakesziről,
így 2011-től az egyesületben az elnöki tisztséget Harangozó Katalin vette át.
Ezt követően Szakáll Lászlóné, a
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény alapítója emlékezett meg az
elmúlt 20 évről, valamint az emléktáblán lévő személyekről, Bazsanth

Borbély Emma

Vincéről, Bajnok Gézáról, Pandúr
Józsefről és Szakáll Lászlóról.
- Ez a 20 év valójában több mint
40 év – kezdte a visszaemlékezését
Lujzi néni, majd így folytatta: -. Én
helytörténetről a neveltetésem során
soha nem hallottam, a 60-as években
rá kellett jönnöm, hogy nem hogy a
diákok, de mi tanárok sem tudunk
semmit Dunakesziről.
A gyűjtés úgy kezdődött, hogy egy
parasztház padlásáról lehozott egy
cserép csörgő korsót és egy négylábú fa krumplinyomót. Tervezték,

hogy kiállítást is szerveznek, de ehhez még éveknek kellett eltelnie. Az
iskolák között vetélkedőket rendeztek, s a Bárdos Iskolában - már mint
igazgató - tárlókon közszemlére tetette az addig összegyűjtött dolgokat. 1994-ben nyugdíjba vonult, s
akkor fogadta be őt és a gyűjteményt
a Városvédő Egyesület. Először a volt
Kakas étteremben, majd a Fő út 111.
szám alatt rendezkedtek be, s onnan
költöztek 2012-ben a Szent Mihály
templom melletti épületbe. 2001ben vették fel Révész István nevét,
aki 1906-ig volt a település polihisztor plébánosa. A jelenlegi helyük egy
1860 körül épült ház, ahol a régi kántortanító élt, s Szakáll Lászlóné is itt
lakott egy ideig férjével, mint pályakezdő pedagógus. Szintén az ő nevéhez fűződik, hogy megalapította a Tóth Mariska Hagyományőrző
Alapítványt, melynek legfőbb célja
emléktábla állítása olyan személyek
számára, akik sokat tettek a településért. Ennek jegyében készíttették el
az egykori kántorház falán elhelyezett emléktáblát is. Ahogy Lujzi néni
fogalmazott: - Jövőt csak úgy lehet
építeni, ha a múltat is ismerjük.
Ezt követően dr. Balogh Csaba,
Bajnok Géza dédunokája és Legindi
Tímea, a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány elnöke leplezte le az
emléktáblát, majd Szakáll Lászlóné
ismertette a rajta szereplő személyek
színes életútját, Dunakesziért végzett tevékenységüket.
(Vetési)
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A könyv a mai napig nem ment ki a divatból
Átadták az idei Olvasó Város játék díjait
- Mindenki, aki itt van, szeret olvasni és játszani – ezekkel a
szavakkal nyitotta meg az idei Olvasó Város díjkiosztó ünnepséget Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
vezetője. Mint elmondta, az idei évben már nyolcadik alkalommal rendezik meg a programot, s vannak olyan olvasóik, akik minden évben részt vesznek ebben a játékban. A cél
az, hogy minél többen olvassanak, s szerezzenek maradandó olvasási élményeket.

I

dén októberben és novemberben arra kérték a játékban részt vevőket, hogy olvassanak el egy könyvet és írDencső Dorina ják le egy kártyára, miért tetszett a
és Csonka Mária könyv és miért ajánlanák másnak is

elolvasásra. Ezt a kis kártyát a város különböző pontján kihelyezett
gyűjtődobozokba lehetett bedobni.
2014-ben 350 fő jelentkezett a
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játékra, s 45 díjat sorsoltak ki a
Telekeszi Tv jelenlétében. A szerencsés 45 nyertes névsorából sorsolták ki azt a 15 olvasót, akik fődíjat vehettek át a támogatóknak,
szponzoroknak köszönhetően. Sok
igazán nagyszerű könyvismertetőkönyvajánló született, melyek közül a legjobbak hamarosan olvashatóak lesznek a városi könyvtár honlapján is.
Ezt követően került sor a díjak és
jutalmak átadására. A rendezvény
záró aktusaként Csonka Mária külön megköszönte a városi könyvtár
munkatársainak áldozatos munkáját, kiemelve Legniczki Tímea gyermek könyvtáros szervező tevékenységét. - Örülök, hogy a könyv a mai
napig nem ment ki a divatból. Biztatom önöket, hogy lehetőség szerint
minden nap olvassanak – a könyvtár vezetőjének ezekkel a záró gondolataival fejeződött be az Olvasó
Város idei díjkiosztó ünnepsége.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

NYERTESEK ÉS
DÍJAIK:

1. Dencső Dorina (10 éves)
Dióssi Csaba polgármester
díja: 20.000 forint értékű
könyvvásárlási lehetőség
2. Kósik Viktória Líra
könyvesbolt 10.000 Ft
könyvutalvány
3. Katona M. István (67 éves)
LÍRA könyvesbolt 10.000 Ft.
könyvutalvány
4. Deák Réka Anna (13 ÉVES)
CS. Bíró Attila, Dunakeszi
Járási Hivatal vezetője 5000 Ft.
felajánlása
5. Zachár Bence (12 éves)
József Attila Művelődési
Központ 5000 Ft. felajánlása
6. Goldschmied Lorina
(7 éves) József Attila
Művelődési Központ 5000 Ft.
felajánlása
7. Molnár Zsófia Krisztina
(9 éves) LÍRA Könyvesbolt
5000 Ft. könyvutalvány
8. Hegedűs Petra (8 éves)
LÍRA Könyvesbolt 5000 Ft.
könyvutalvány
9. Várhelyi Zoltán Máté
(9 éves) Hircz Tamás
önkormányzati képviselő
5000 Ft. felajánlása
10. Borbás Anna (9 éves)
Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár 5000 Ft. felajánlása
11. Kovács Dorka (8 éves)
Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár 5000 Ft. felajánlása
12. Borsos Szabina (9 éves)
Napterasz 45 cm-es pizza
felajánlása
13. Kmett Fanni Mónika
(16 éves) Napterasz 45 cm-es
pizza felajánlása
14. Sólymár Andrea (40 éves)
Vágta a világhír felé DVD
a Telekeszi TV felajánlása
15. Horváth Zsoltné
(59 éves) ÉVES) Vágta a
világhír felé DVD a Telekeszi
TV felajánlása
A többi szerencsés nyertes
a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár ajándékaként
könyvet vehetett át.

Dunakeszi Művészeti Napok
Az idei, immár 44. Dunakeszi Művészeti Napok programsorozata ismét sikerrel zárult. Valamen�nyi korosztály megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő rendezvényt a színházi előadástól,
komolyzenén át a népművészetig, mesejátékig. A sokak által kedvelt és érdeklődéssel forgatott
műsorfüzet összeállítása a VOKE József Attila Művelődési Központ gondozásában valósult meg.
Csonka Zsuzsa operaénekes mutatta be az operaházi előadás felvételével Csajkovszkij Diótörő című balettjét. Óvodások és iskolások nagyszámú részvételével rendezték meg a
Kőrösi Csoma Általános Iskolában
az Aprók táncházát, melyen a gyermekek megismerkedhettek Kis- és
Nagy-Magyarország hagyományaival, ünnepeivel, táncaival, s a „talpalávalót” a Tarsoly zenekar játszotta. Ugyancsak a Kőrösi iskolában
zajlott le a XVII. Városi Helytörténeti és Lakóhelyismereti vetélkedő.
Dr. Molnár György, városunk jegyzője – aki immár fotóművészként is
ismert – munkáiból nyílt kiállítás a
Piros Óvoda Galériában.
A programsorozat záró hete a
Kölcsei Ferenc Városi Könyvtá– Ez a város legrégebbi kulturális, összművészeti eseménysorozata – mondta kérdésünkre Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója. – Korábban rövidebb volt, ám
jó ideje három hétig tart, november
7-én kezdődött és adventtel ért véget
a műsorfolyam, amelybe intézményünk mellett bekapcsolódott a Bárdos Lajos Általános Iskola, a Farkas
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár és 1. sz. Fiókkönyvtára, a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola valamint a Piros Óvoda Galéria.
– Nagyszabású kiállítással indítottunk. A századforduló polihisztora címmel a méltatlanul elfeledett
Pállya Celesztin festői munkásságából nyitottunk tárlatot, melyen többek között a hagyaték egyik őrzője,
Kazi Zoltánné Rózsika által adományozott művek is láthatók. (a kiállításról a Dunakanyar Régió 22. számában beszámoltunk. A szerk.) Parádés szereposztással, a Fővárosi
Operettszínház művészeinek előadásában, a Váci Szimfonikus Zenekar közreműködésével, Farkas Pál
vezényletével telt házas esten került
színre Kálmán Imre Marica grófnő
című nagyoperettje. Színházi programjaink folytatása volt a népszerű Dumaszínház műsora, valamint
három alkalommal a Radnóti Diákszínpad vendégszereplésével az Uray
György Színház színpadán a Van egy
perced, Pista? című összeállítás Ör-

kény István műveiből, Lengyel István
rendezésében. A szerzőt Egyperceseiből, önéletrajzából és novelláiból
dramatizált előadás jelenítette meg.
A Cakkumpakli Színház a Dzsungel
Varázslatok című, az Uray György
Színház a Hoppláda című produkciója a gyermekközönséget hódította meg.
– Örömmel adtunk helyet a zeneiskola Találkozások Világjáró Művészekkel sorozat keretében Faludy Judit-gordonka, Jandó Jenő Kossuth-díjas-zongora, Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas-hegedű (Liszt-díjas
művészek) rendkívül magas színvonalú hangversenyének. A népművészetet a Dunazug Együttes koncertje és az azt követő táncház, a kórusmuzsikát a Bárdos Lajos születésének 115. évfordulója alkalmából
rendezett énekkari találkozó képviselte. A felhőtlen szórakozást a különleges, Jampec Party című program biztosította, melyen fellépett a
Chevromandala Transit Ride együttes és Fenyő Miklós. A retro hangulatot a kérésre jampi frizurát „belövő” fodrász és igény szerint pöttyös
pörgő szoknya kölcsönzési lehetőség
is biztosította.
Természetesen nem csupán a művelődési központ programjai színesítették a művészeti napokat. Lezajlott a zeneiskolában hatvan résztvevővel a Farkas Ferenc Zongoraverseny. Ugyancsak ezen a helyszínen
a Találkozások sorozat keretében

ré volt. Az Irodalmi Szalonban ez- Bálint András
úttal Bálint András Kossuth-díjas és beszélgetőtársa,
színművésszel és beszélgetőtársá- Tarján Tamás
val, Tarján Tamás irodalomtörténésszel tölthetett el a közönség egy
tartalmas estét. Sor került a nyolcadik éve megszervezett Olvasó Város könyvajánló verseny díjkiosztó ünnepségére. Gyermekek számára karácsonyi kézműves foglalkozás
színhelye volt az 1. sz. Fiókkönyvtár. S végül, de nem utolsósorban a
központi könyvtárban került sor a
hagyományos, idén is magas színvonalú Sellei Zoltán Városi Versmondó megmérettetésre, melyet ezúttal a háromgyermekes családapa
informatikus és magyar-angol középiskolai tanár Keleméri Márton
nyert meg. Második lett Zöldiné Pádár Mónika, a harmadik díjat pedig
Guttman Vilmos vehette át.
Katona M. István
Fotó: A szerző felvételei
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Gazdag ünnepi kínálat
Az ünnepek közeledtével beszélgetünk
Emmanuel Berne-nel, az Auchan Dunakeszi
áruház igazgatójával.

– Igazgató Úr, kérem, tájékoztassa olvasóinkat a 13 éves dunakeszi
Auchan áruház újdonságairól, híreiről.
– A nyitás óta eltelt évek alatt
mindvégig arra törekedtünk, hogy
vásárlóinknak a lehető legnagyobb
választékot, kiváló minőségű termékeket és alacsony árakat biztosítsunk. A változó körülmények egyre
nagyobb kihívások elé állítanak bennünket, de úgy gondolom, hogy vá-

A Barbie sziget

sárlóink megismerése, kereskedelem
politikánk és szolgáltatásaink révén
sikerült régebbi vevőinket hűségessé tenni, és újakat meghódítani. Azt
tapasztaljuk, hogy a határon túlról
is érkeznek hozzánk vásárlók, akik
- az áruházi galériasor kínálatán túl
- a kereskedelmi park széles szolgáltatást nyújtó egységei miatt keresnek fel bennünket. Büszkék vagyunk
üzemanyag töltő állomásunkra, ahol
a környéken tartósan a legalacsonyabb áron lehet tankolni. Cégek és
magánszemélyek egyaránt igényelhetik üzemanyagkártyánkat, mely
készpénzkímélő megoldást, tervezhető üzemanyag költséget, és bizonyos esetekben jövedéki adó visszatérítést is lehetővé tesz a kártya birtokosoknak.
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– A decemberi hónapban, mely kiemelten fontos időszak, milyen eseményekkel, akciókkal készülnek az
ünnepekre?
– A szezonális bejárataink mindig vonzó képet mutatnak az áruházunkba látogatóknak. Kiemelném
karácsonyi játék vásárunkat, melyet
1500 m2-en szerveztünk meg. Közel
3 000 termékkel várjuk azokat, akik
igényes játékokkal szeretnék megörvendeztetni szeretteiket. A termékek könnyű megtalálását logikus kihelyezéssel valósítottuk meg.
Célunk, hogy barátságos környezetben, az ünnepre történő ráhangolódás közben teljen a válogatás. Idén
először a mesekönyvek is itt találhatóak; sok meglepetéssel is készülünk,
ezek egyike a „Barbie sziget”. A karácsonyi dekoráció részen vásárlóink
megtalálják az összes, divatos színvilágot és stílust: pl. „cukor”, „skandináv” díszek, melyeket a karácsonyi bel- és kültéri világítások tesznek
még érdekesebbé. A játékok és dekorációk méltó kiegészítői a karácsonyi édességek. Ha a széles választék
mellett vásárlóink személyre szabott
ajándékra vágynak, javasolhatom a
Vevőszolgálat munkatársai által ös�szeállított, egyéni kéréseket figyelembe vevő ajándék kosarakat is.
– Néhány évvel ezelőtt az Auchan
Magyarország Kft. is elindította saját márkás termékeit, melyek mostanra már az élelmiszer és a nemélelmiszer területen is megtalálhatóak. Mi indokolta ezt a lépést, és
hol tartanak most?
– A vásárlói igényeket, elvárásokat, valamint a többi piaci szereplő tevékenységét elemezve jutottunk
arra az elhatározásra, hogy elkezdjük a saját márkás termékek bevezetését hipermarketjeinkbe. Tisztában voltunk vele, hogy ez nagy felelősséggel jár, hiszen gyártóként még
jobban törekednünk kell a kiválóságra, ezért hosszú előkészítő munka előzte meg a projekt elindítását.
Ma már büszkén állíthatom, hogy
vásárlóink megismerték, megszerették, keresik az Auchan saját márkás
termékeket. Nincs olyan kereskedelmi osztály az áruházon belül, ahol ne
találkozhatnánk ezekkel az árucikkekkel. Egyik legfontosabb fejlesztésünk a „Qilive” termékcsalád, melyen belül táblagépet, sportkamerát,
telefont, TV-t, stb. is találunk. Vis�-

szatérve a karácsonyi termékekre, figyelmükbe ajánlom a saját márkás,
új ízesítésű szaloncukrokat!
– Az újdonságokat számba véve,
említsük meg, a legfrissebb Auchan
„terméket”: A Bizalomkártyát. Mikor vezették be, és mi a lényege?
– Vásárlóink többször jelezték felénk, hogy szívesen használnának
egy pontgyűjtésre alkalmas Auchan
kártyát. Októberben, az Auchan hónap alkalmával bevezettük a Bizalom kártyát, amely egy pontgyűjtő
kártya. Lényege, hogy havonta több
száz meghatározott termék megvásárlása esetén, pontokat írunk jóvá
a kártyán, melyek beválthatóak, a
pénztárnál történő fizetés során fel-

használhatóak. A pontot érő termékek köre havonta változik, és eseti akciókat is szervezünk a pontok
gyarapítása céljából.
– Úgy érzékelem, hogy egyre több
programmal, animációval várják a
vásárlókat.
– Örülök, hogy így látja, ez határozott célunk, hiszen az áruház méretei miatt a vásárlás sokszor nehéz
feladat, hosszú időtöltés, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nálunk eltöltött idő
kellemes legyen, a programok és
szolgáltatások miatt vevőink szívesen jöjjenek hozzánk, „itt mindig történik valami”: legyen az egy
ünnephez, jeles naphoz kapcsolódó
esemény, vagy egyszerűen csak egy
kellemes napközbeni program, mint
pl. az ősszel megrendezett Családi
napunk, melyet a kereskedelmi park
többi résztvevőjével szerveztünk.
– Vásárlóik és dolgozóik nagy része is Dunakesziről érkezik. Milyen
kapcsolatot ápolnak a várossal?
– Az áruház nyitása óta több területen nyújtottunk támogatást Dunakeszin. 2014. elején eldöntöttük, melyek azok az események, intézmények, amelyeket segíteni szeretnénk:
A teljesség igénye nélkül említeném
az iskolák jótékonysági báljához, a
Dunakanyar Hangja Énekversenyhez, a Dunakeszi Feszthez nyújtott
támogatásunkat. Rendszeres kapcsolatban állunk a Humán Szolgáltató Központtal is. Célunk, hogy pozitív, a közösség életében aktívan
résztvevő szereplőként azonosítsanak bennünket. Szeretnék beszélgetésünk végén mindenkinek békés
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánni!

Üzleti Etikai Díjban
részesült a
Wagner Solar
Hungária Kft.
Az immáron 12 éve a megújuló energiaforrások területén tevékenykedő
Wagner Solar Hungária Kft. november 19-én ünnepélyes keretek között átvette az Üzleti Etikai Díjat. A László Ervin akadémikus és Demcsák Mária főszerkesztő által alapított díjat, a zsűri az üzleti életben etikusan működő
vállalatoknak ítéli oda minden évben. A cég kereskedelmi és szolgáltatói
tevékenységének és az ügyfelek iránti lojalitásukat mi sem bizonyítja jobban, mint egy ilyen előkelő díj elnyerése. Az elismerést a Wagner Solar
Hungária Kft. kisvállalat kategóriában nyerte el. Beleznai Nándorral,
a cég ügyvezetőjével beszélgettünk.
– Mit kell tudni magáról a
díjról?
– Az Üzleti Etikai Díjat 15.
alkalommal osztotta ki a
zsűri és minket ért az a megtiszteltetés, hogy a 60 pályázó közül méltónak tartottak bennünket a díjra. A pályázók a négy kategória valamelyikében indulhattak:
kisvállalat,
középvállalat,
nagyvállalat és multinacionális vállalat. Idén összesen
8 cég kapta meg az elismerést, melyek bizonyítottan
üzletileg etikusan működnek és vállaltuk, hogy a jövőben is méltók maradunk
erre a kitüntetésre.
– Önök milyen konkrét lépeseket tettek, melyeknek
köszönhetően elnyerték a
díjat?
– 12 éves munkánk során
mindig odafigyeltünk munkavállalóinkra, köztük a hátrányos helyzetű dolgozókra
és a pályakezdőkre. Cégünk
legfontosabb
alapértékei:
energiatudatosság, etikusság,
elérhetőség, emberközpontúság, innováció, a minőségi
termékek és szolgáltatások, a
szakértelem és a környezetvédelem. Irodaházunkban
megújuló energiaforrásokat
hasznosító berendezéseket
telepítettünk, így környezet-

tudatos és energiahatékony
módon üzemeltetjük az épületet és nem utolsó sorban
tesztelni tudjuk saját termékeinket. A megújuló energiaforrásokat, a fenntartható fejlődés fontosságát lakossági fórumokon is népszerűsítjük. Oktatási, tájékoztatási
tevékenységeink ingyenesek,
ezzel is hozzájárulva a társadalmi felelősségvállaláshoz.
– Milyen érzés egy ilyen
díj elnyerése?
– Büszkék vagyunk arra,
amit elértünk és ezúton is köszönöm a munkatársaimnak
a kitartó munkájukat, akik
nélkül nem prosperálna egy
ilyen jól működő, a fenntartható fejlődést szem előtt tartó, már etikailag is elismert
cég. A Díj megerősített minket abban, hogy jó úton járunk és a jövőben is szívvel-

lélekkel fogjuk végezni munkánkat. Gratulálunk a további díjazott cégeknek és arra
bíztatunk minden hazai vállalkozást, hogy jövőre induljon az Üzleti Etikai Díj pályázatán, méretesse meg cégét és
bővítsük együtt Magyarország etikus vállalkozásainak
létszámát.
– Hol tudhatunk meg többet az önök tevékenységéről
és az Üzleti Etikai Díjról?
A
www.wagnersolar.hu
weboldalon minden információ megtalálható és szívesen válaszolunk személyesen is a kérdésekre a Fóti út
92. szám alatti bemutatótermünkben.
– Gratulálunk a díjhoz,
munkájuk további sok sikert
kívánunk!
A szerk.
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Kreatív Hobby és ajándékbolt Dunakeszi
Egy éve nyílt meg Dunakeszin a Fő út 113. alatt a Kreatív Pitypang hobby és ajándékbolt. Az egy éves születésnap alkalmából beszélgettünk Birkásné Bebes Krisztinával a bolt tulajdonosával.
– Miért lett a bolt mottója az,
hogy kézművesség mindenkinek?
– Mert a boltban rengeteg ötletet, inspirációt kaphatnak az érdeklődők és komolyan azt gondoljuk, hogy bárki képes elsajátítani azokat az alap technikákat,
amelyekkel szép kézműves tárgyakat, ajándékokat alkothat. Az alapanyagok beszerezhetősége mellett,
van egy kis műhely a boltban, ahol
ki lehet próbálni az alkotó technikákat, eszközöket és segítünk is az
érdeklődőknek, így szeretnénk kö-

zelebb hozni a „kézműveskedés”
örömét a mindennapokba.
– Tehát nem csak boltként üzemeltek?
– Nem kizárólag. Amellett, hogy
kreatív hobby bolt vagyunk, tartunk rendszeresen kézműves tanfolyamokat és műhelyfoglalkozásokat is. Ismert és kevésbé ismert
kézműves technikákkal, eszközökkel is meg lehet ismerkedni nálunk.
– Mi az elmúlt év tapasztalata,
kiket érdekel a „kreatívkodás”?

– Úgy látjuk, hogy szinte minden korosztályt. Persze korosztálytól függően más iránt érdeklődnek
a „kreatívkodók”, de jó látni, hogy
mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő dolgokat. Természetesen munkájukból adódóan sok pedagógus, óvodapedagógus jár hozzánk és a több gyerekes
családok is sokat „kreatívkodnak”.
Kedvezmény rendszerünk a törzsvásárlóink mellett így hát a pedagógusoknak és a nagycsaládosoknak is nyújt kedvezményeket.

– Karácsonyhoz közeledve milyen újdonságokkal készültök?
– Amellett, hogy alapanyagokkal, kézműves tanfolyamokkal
foglalkozunk, folyamatosan készülnek műhelyünkben egyedi
ajándéktárgyak is. Így karácsony
közeledtével természetesen az ünnepekhez igazodó témákkal. Érdemes tehát benézni hozzánk Karácsony előtt is, mert vagy ajándékot,
vagy ajándék ötleteket biztosan találhatnak nálunk a Kreatívkodó
Hobbytársak.
(X)

100 éves a Dunakeszi Kinizsi
(jogelődje Alagi SC)
1914. MÁRCIUS 1 – 2014. MÁRCIUS 1 (VIII. RÉSZ)
Nagy előrelépés történt, amikor 1947-ben a játékosok és
vezetők összefogtak és (mai Fóti u 41.) a területén a fákat kivágták, új pályát alakítottak ki. Ekkor Utsek Lajos
(1947-52-ig) volt a csapat intézője.

1

950-ben az Alagi SC és a Dunakeszi SE csapata fuzionált és Dunakeszi Kinizsi néven szerepelt a Pest megyei bajnokságban.
1951-ben, a Dunakeszi Magyarság - Dunakeszi Kinizsi találkozó 0-0-ra végződött, az egyesítés után ez volt a harmadik mérkőzésük.
Volt olyan találkozó, amikor 5-6 ezer ember vette körül a pályát a rangadókon. 1952-1960 között, őszi-tavaszi bajnoki rendszerre tértek át. A
legsikeresebb az 1953-54-es év volt, a csapatbajnokságban 2. helyen végeztek, egy év múlva bronzérmesek lettek. Az 1955-56-os bajnoki évben
a csapat első helyen végzett, de ebben az évben nem volt feljutó. Az 195657. évi bajnokságban Pest megyei I. osztályba való feljutásért osztályozót
játszott a csapat, a Vasutassal (volt Magyarság) együtt, így a Kinizsi és a
Vasutas feljutott a Pest megyei I. osztályba. Az 1958-59-es bajnokságban
a Kinizsi két labdarúgó csapattal szerepelt. A csapat 1960-ban kiesett a
megyei bajnokságból, az 1961/62-es idényben második lett, a „területi”
bajnokságban. Az 1962-63. évi bajnokságban kiharcolták a feljebbjutást
dr. Lakatos edző irányításával. 1963-ban alakította meg Szakáll László
edző a kölyökcsapatot. 1963 nyarán Pest megye területi nyugati csoportjában a Kinizsi végzett az első helyen, a Dunakeszi Vasutas csapata előtt
és feljutott a Pest megyei I. osztályba.
SOLYMOSI LÁSZLÓ
SPORTTÖRTÉNÉSZ
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Kézilabda

Példaértékű Misi hűsége Dunakeszihez
A 36 éves Mogyorósi Mihály a Dunakeszi Kinizsi kapusa. 1989 óta a dunakeszi férfi kézilabda csapatokban
szerepel, 2002-től játékvezető is. Éveken át a csapatokból kimaradhatatlan játékos. A legutóbbi Üllő elleni
mérkőzésen bravúrosan védett, a mérkőzés után elbeszélgettünk.
- Hűséged Dunakeszihez példamutató. Pályafutásod is itt
kezdődött?
- Igen, az 1. számú (mai Szent
István) Általános Iskolában kezdtem el a kézilabdázást, a Vasutas ifibe kerültem. Balkezes lévén a jobb szélre – kezdte történetét Misi. - Az 1997-98-as bajnoki
évben ifi csapatunk nagyszerűen
szerepelt, én akkor már a kapuban helyt álltam. A felnőtt Dunakeszi KK (1993-2007-ig szerepelt
a megyei bajnokságban) csapatában 1998-ban mutatkoztam be,
mint kapus, 2002-ig itt védtem.
Visszakerültem a Vasutashoz. A
csapat 1965-től 2013-ig szerepelt
a Nemzeti Bajnokság különböző osztályaiban. Sajnos 2013-ban
megszűnt a férfi csapat, a játékosokat átvette a Kinizsi, amellyel
jelenleg a Pest megyei bajnokságban szeretnénk kivívni a feljutást.
- Emlékeid?

- Az 1996-97-ben az NB I/B ifi
bajnokságban a Vasutas felnőtt
csapata bronzérmes lett. Az 199899-es évi bajnokságban csapatunk a Dunakeszi KK a Pest megyei szuper bajnokságban bronzérmes lett. A DVSE csapatába
2002-ben kerültem. A legemlékezetesebb mérkőzésem a 20022003-as bajnoki évben volt, amikor a Vasutas NB I/B-s csapata
Dunaújváros ellen nyert, melyből
akkor több játékos válogatott lett.

- Sokszor alkalmazod a gyors
indítást. Erről Tóth József „Totya” jut eszembe, aki 1955-1974
között védte a Vasutas kapuját és
híres volt nagyszerű indításairól.
- Igen, hasznos támadási lehetőség, ha van gyorsan induló játékosunk és az ellenfél védelme
nem áll vissza. Emlékszem a fóti
Székely Pistit sokszor tudtam indítani, aki góllal fejezte be, eredményes is lett a csapatunk. A maiak közül Szemenyeit, Iváncsikot,

Pfendlert tudom jó helyzetbe hozni indításaimmal. Nagyon örülök, hogy 2011. december 2-án a
XVI. kerületi elleni mérkőzésen a
kapuból lőttem gólt.
- Hívtak más csapatba és nem
mentél, nem bántad meg?
- Mindig jól éreztem és érzem
magam itt, öröm számomra, ha a
csapatunk eredményes és sikeres.
- A munka és játék mellett nem
sok időd lehet, mi a hobbid?
- Szeretek olvasni, és internetezni. Dunakeszi együttesének én
vagyok az intézője, ami kapocs
a megyei kézilabda élettel. Részt
veszek a megyei kézilabda életben, 2002-től vagyok játékvezető,
az első NB I/B-s mérkőzésem az
Érd-Nagyatád női találkozó volt.
- További sikeres szereplést kívánunk!
Solymosi László
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A képen balról:
Ric Gábor,
Csia György,
Kollár Albin,
Bódai András,
Bódai Edit

OTTHON –
Délvidéken

Hideg novemberi szél metszi
arcunkat, melynél csak háborgó lelkünk okoz nagyobb
fájdalmat, amikor hazánk
egykoron egyik legszebb és
legfejlettebb városának utcáin sétálunk a régmúlt szépségéről napjainkban is árulkodó mostoha sorsra jutott
évtizedes épületek között.

Határtalan együttműködés dunakeszi és bácskai emberek között

S

zabadka mai arculata éppoly színes és
sokrétű, mint lakossága. A múltszázadból ránk hagyott szecessziós épületek szomszédságában sorakoznak az újkor építészeti stílusában épített lakóházak és hivatalok. Az egykoron szebb napokat megélt délvidéki magyar város kitapinthatóan magán
viseli a trianoni tragédia minden következményét, melyet tovább sokkoltak az
1944/45-ben történt események. A ma már
szerb többségű városban nyilvánosan csak
a kilencvenes évek elejétől emlékezhettek
meg az ártatlanul kivégzett emberekről.
A szabadkai temető sírfeliratai is arról tanúskodnak, hogy sorvad a magyarság, akik
közül sokaknak a sírkert melletti tömegsírban van a nyughelye. – Kilencvenkettőben
még sí maszkos emberek „vigyázó tekintette” mellett emlékezhettünk meg az 194445-ben ártatlanul kivégzett magyarok, németek és bukovinai székelyek tömegsírjánál. Csak két év múlva leplezte le a Kegyeleti Bizottság és Szabadka Város Önkormányzata
Kalmár Ferenc szobrászművész alkotását, a Vergődő madarat – eleveníti fel a történelmi időket
Rencsényi Hajnal Elvira újságírónő, aki az áldozatok hozzátartozóinak visszaemlékezései és az
aprólékos kutatómunka alapján írta meg Arcok
a tömegsírból című könyvet.
A márványtáblán 852 név szerepel, amely
az újabb kutatások eredményeként 178 kivégzett áldozat nevével bővül. – Közel kétezer ember nyugszik – mutat a szobor mellett elterülő,
fűvel borított hatalmas területre, melyet a mai
napig nem hantoltak ki. – Hetven évig hallgatni kellett. Szívet szorító élmény volt, amikor a
tavaly októberi könyvbemutatón a hozzátartozók felálltak – s arcukat és nevüket vállalva elmondták, hogy eddig folyamatosan kiszorí-
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tották, mellőzték, háborús bűnösöknek nyilvánították őket. Az őszinte kibeszélés segítheti a békés együttélést, hiszen a vérengzéseket,
a gaztetteket nem azok a szerbek követték el,
akikkel mi itt együtt élünk, hanem Tito partizánjai… Nagyon sokat sírtunk együtt, jól esett

ruhanemű adományát, amit mindig hálás szívvel fogadtak a nehézsorsú szabadkai családok.
Ric Gábor felvezetésével ezúttal a délvidéki város külső peremén élő családokhoz kanyarodott az utunk, melyek szavakkal nehezen leírható meghatódottsággal vették át a hatalmas
csomagokat.
Az ajándékokkal teli kisteherautónk
innen - a termékeny bácskai földeken keresztül - Gunaras felé vette az irányt, ahol
a Dózsa György Általános Iskolában szerzett kellemes meglepetést a kis dunakeszi
küldöttség. Rövid ottlétünk alatt is szembeötlő volt, hogy a többségében magyarok lakta község iskolájának felszereltsége, szociális helyisége „fényévnyire” van
az anyaországbeli iskolákétól.

Kollár Albin és Paskó atya
kibeszélni a múltat – mondta könnyeivel küszködve az újságírónő, aki szerint nem a történelemkönyvekben van az igazság, hanem a régi
kredencek mélyén és az emberek szívében.
Az áldozatok emlékét őrző szobor előtt lerótta kegyeletét a Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete képviseletében Kollár Albin tiszteletbeli elnök, Bódai András elnökségi tag, Bódai Edit és Csia György.
A múlt és a jelen történéseinek boncolgatása
közben refrénszerűen nyert megerősítést a határon átívelő együttműködés nemzetmegtartó
erejének jelentősége, amely bátorító szavakban
és tettekben ölthet testet. Ezt hangsúlyozta Ric
Gábor is, a szabadkai Caritas vezetője, aki régi
önzetlen jótevőként köszöntötte Bódai Andrást
és Kollár Albint, akik már számtalan alkalommal hozták el a dunakeszi emberek könyv- és

Szabadka:
Vergődő
madár

Sajnos a kilencvenes évek háborúi visszavetették Délvidék fejlődését is. Megragadtunk a
nyolcvanas évek szintjén, a házak lepusztultak,
nincs megfelelő infrastruktúra. Magyarország
elhúzott mellettünk – vonta meg a két ország
életében bekövetkezett változás summás mérlegét Paskó Csaba, a 2300 lelket számláló szerbiai Kelebia plébánosa, aki nagy örömmel fogadta érkezésünket. Bemutatta a magyarság megmaradásának egyik legerősebb várát, a gyönyö-

Kelebia:
katolikus
templom

rű katolikus templomot. Orgonáját éppen ott
jártunkkor javította egy budapesti cég, a költségek forrását uniós pályázaton nyerte a plébánia. A hat kilométer hosszú, három utcából álló
Kelebia-alsó a trianoni diktátum előtt tanyavilág volt. Később a szabadkai emberek kedvelt víkendező helyévé vált. Mára községgé fejlődött.
– Mintegy 1200-1300 katolikus vallású ember él
itt, közülük 800 fő vallja magát magyarnak. Sokan élnek vegyes házasságban, de Kelebia min-

Temerin: Magyar tájház
dig is magyar hangulatú, erősen katolikus közösség volt – mutatja be a falut Paskó atya, aki
szerint Délvidékről közel 40 ezren vándoroltak
el az elmúlt két évtized eseményei miatt. – A korábbi évek félelmet keltő hatásai, a kilátástalanság, a munkanélküliség mind-mind az emigrációt erősítik. A folyamat ma is tart, de nemcsak
nálunk. Ezt tapasztaltam Ausztriában is, ahol
hat évig tanultam, de Magyarországról és Horvátországból is ezrek keltek és kelnek útra. Az
emberek boldogságot keresnek. Sokan ezt csak a
pénzben vélik megtalálni. Szerintem rosszul teszik, mert a pénzt nem eszközként, hanem célként élik meg. Ezt a boldogság vágyat erősítik a
kereskedelmi televíziók is – jelenti ki Paskó atya,
aki kérdésükre elmondta, hogy sajnos az egyház
nem sokat tud tenni a változások érdekében. –
Mi nem tudunk munkát adni. Az államtól nem
kapunk támogatást, hogy egyházi óvodát és iskolát nyissunk. De mégis rendíthetetlenül tes�szük a dolgunkat, megpróbáljuk az emberek életét megtölteni tartalommal, erősítjük a magyar
öntudatot – hallhattuk Kelebia plébánosától.
Önfenntartásuk érdekében gazdálkodnak, szőlőt és gyümölcsöt termesztenek, bort és pálin-

kát készítenek értékesítésre. Egyházi és közösségi rendezvényeket, gasztronómiai vacsorákat
szerveznek a helyi közösség erősítése érdekében.
Paskó Csabáról köztudott, hogy rendkívül színes személyiség, aki Pécsett teológiai,
az ének-karvezetői diplomát szerzett, Grazban pedig a karmesterit és orgonaművészit.
Kelebia plébánosa, egyházzenész, a szabadkai székesegyház karnagya, a Vajdasági Pax
Romana civil szervezet elnöke, és konyhaművész is. Bizonyára sokan látták Borbás Marcsi
Gasztroangyal című műsorában, amikor professzionális szintre fejlesztett szakácsművészete mellett élvezetesen mutatta be a „romjaiban” is gyönyörű Szabadkát és környékét,
a magyar embereket. Paskó atya konyhája
című könyve januárban jelenik meg egy budapesti kiadó gondozásában. Minden szavából érződik, hogy kiskora óta pap és szakács
szeretett volna lenni. Mindkét vágya teljesült,
magas színvonalon művelve szolgálja közösségét, a délvidéki magyarság megmaradását
és felemelkedését.
Lélekben feltöltődve vágtunk neki úti célunk legtávolabbi településére, Temerinbe, ahol
Guszton András szerkesztő, újságíró, korábbi
polgármester, Ternovácz István, az Újvidéki Rádió és Televízió szerkesztője, a Kossuth Rádió
délvidéki tudósítója, Táncsics Mihály Díjas újságíró és Ádám István, a temerini Tájház gondnoka régi jó barátként üdvözölte a határon túl
élő magyarság sorsát figyelemmel kísérő Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezetének tagjait.
Már alkonyodott, amikor Ádám István elmesélte, hogy 35 éves civil egyesületük – megelőzve másokat - jó érzékkel vásárolta meg Matuska Márton újságíró szülőházát, melyet felújítottak és korabeli bútorokkal rendeztek be.
A tágas udvar – májustól októberig – kulturális programok, táncházak és kerámia szakkör
helyszíneként vonzza a Temerinben élőket. A
telek hátsó szegletében már megnyílt a művészek és a közönség előtt az az új épület, melynek építéséhez 37 ezer eurót nyertek uniós pályázaton. Működik a földszinti galéria és műterem, megnyílt Illés Sándor író emlékszobája is.
- Jó érzés magyarnak lenni! Jó tudni, hogy az
anyaország felkarol bennünket, hiszen itt nem
kapunk támogatást a kultúrára és az oktatásra. Ezek a baráti látogatások, az önzetlen segítségnyújtás erősíti bennünk megmaradásunk
hitét – mondja Ternovácz István, aki szerint
óriási jelentősége van annak, hogy több évtized után Magyarországon olyan kormány van,
amely nemzetben gondolkodik. – Elindította a határon átívelő nemzeti együttműködést.
Számunkra Kollár Albin barátomék önzetlensége a bizonyság rá, hogy ezek nem „üres politikai kinyilatkoztatások, frázisok”. Nem hittem a fülemnek, amikor számomra még ismeretlen iskolaigazgatóként felhívott Dunakesziről, hogy el akar jönni hozzánk. Ekkor éreztem
igazán, hogy összetartozunk, egy nemzet tagjai
vagyunk… S az óta számtalanszor jött Bódai
Andrással, Frech' Andrással, Csia Györggyel és
'
Kirov Gáborral, és hozták a könyveket, a kiváló
állapotban lévő használt ruhákat. Bizony, nem

tagadom, ilyenkor nagyot bobban a szíven.
Ezek az emberi kapcsolatok, ezek a nagyszerű
találkozások adnak nekünk erőt itt, a végeken.
Ilyenkor döbbenek rá, hogy földrajzilag 350 kilométer választ el bennünket, de mégis egyként
dobban a szívünk – mondta a kiváló újságíró.
Bekapcsolódva a beszélgetésbe a település korábbi polgármestere, Guszton András külön
hangsúllyal jelentette ki: - Én ahhoz a politikus réteghez tartozom, amely azt mondja: a magyar nemzet egy és oszthatatlan. Minden ilyen
találkozás számomra ezt bizonyítja, függetlenül, hogy a határt áthúzták a fejünk felett, amit
nem akartak sem Dunakeszin, sem Temerinben. 100 éve két országba kerültünk, de ’hál Istennek Magyarország most jobban ki tud állni a
határon túl rekedt magyarságért. Ezzel élnünk
kell! Polgármesterként hat magyarországi településsel létesítettem szerződéses testvérvárosi
kapcsolatot, de legalább kétszer annyival írásos
megállapodás nélkül működtünk együtt. Dunakeszivel sincs írásos szerződésünk, de mégis aktív, élő a kapcsolatunk a civil közösségeknek, barátainknak köszönhetően – mondja elismeréssel a hangjában a 23 ezres Temerin járás
egykori vezetője. Guszton András megerősítette: nagyon örülnek a dunakesziek támogatásának. - Számunkra minden segítség jól jön, hiszen sok az elesett ember, nagy a munkanélküliség. Örülünk a könyveknek, a ruhaneműnek, de
ennél is fontosabb, hogy most már egy a nemzet. De nem tagadom, hogy élénken él emlékeze-

Temerin: 35 éves a kerámia szakkör
tünkben a 2004 decemberi kettős állampolgárságról szóló népszavazás, melyet Magyarország
többsége elvetett. Számunkra a kettős állampolgárságban az együvé tartozás lett volna fontos. A
100 éve elvett magyar állampolgárságunkat szerettük volna visszakapni – mondja keserű szájízzel a szerkesztő, újságíró, aki nem tagadja, hogy
Temerinben nyakas magyarság él. – Talán ez az
elszakítottság, a földrajzi távolság, az 1944-ben
elkövetett magyarellenes atrocitások okozta trauma, a 251 ártatlanul kivégzett áldozat elvesztése miatt van. Temerin a magyarság végvára Délvidéken. Hét-nyolcezres közösségünk meghatározó tényező a 23 ezres járásban, de naponta
mégis keményen meg kell küzdenünk magyarságunkért. Ehhez a helytálláshoz, megmaradásunkért vívott küzdelmeinkhez adnak elszántságunkat erősítő hitet dunakeszi barátaink.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Jubileumot ünnepeltek

a keresztény értelmiségiek
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége dunakeszi csoportja fönnállásának 15. évfordulóját ünnepelte
november 11-én, mintegy 40 egyesületi tag és vendég vett részt a jubileumi találkozón. A helyi csoport
1999. október 14-én alakult meg Szabó József László alagi plébános atya javaslatára, és támogatásával
25 taggal. A közösség felöleli egész városunkat, de székhelye az alagi plébánia épületében van. Fennállása 15 éve alatt számos nagysikerű kulturális és tudományos ismeretterjesztő programmal gazdagította Dunakeszit, melyek keretében országosan ismert és elismert emberek tették tiszteletüket
városunkban.

A

jubileumi rendezvény hálaadó szentmisével kezdődött a
Szent János kápolnában, melyet dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke és
Szabó József László alagi plébános atya celebrált. A szentmisét követően az alagi plébánia közösségi termében gyűltek össze az ünneplők, akiknek
dr. Osztie Zoltán ismertette a KÉSZ középtávú stratégiai céljait, valamint beszélt a keresztény emberek közéleti felelősségvállalásáról. Fontosnak nevezte, hogy újra és újra
fogalmazzuk meg a magunk
számára azt, hogy mit is jelent
keresztény értelmiséginek lenni, mit jelent ez a küldetés, hogyan tudjuk azt betölteni. Ez

Dr. Osztie Zoltán és dr. Lakatos István

segít abban, hogy az önbecsülésünk növekedjék és kibontakozzon.
A KÉSZ stratégiai céljai közül dr. Osztie Zoltán kiemelte a

kapcsolatok erősítését az anyaországon kívüli magyar közösségekkel, a szakmai munka erősítését, a helyi csoportok közötti együttműködést, a

hálózatépítést. Örömmel adott
hírt arról, hogy az utóbbi időszakban nagy előrelépés történt a fiatalabb nemzedék megjelenése terén, bekapcsolásuk a
szövetség életébe megvalósulni
látszik. Markáns társadalompolitikai szerepvállalást tűzött
maga elé a KÉSZ, ennek megvalósításához erényes emberek kellenek, akik a keresztény
erények mentén rendezik be
az életüket és szolgálják a környezetüket- mondta dr. Osztie
Zoltán.
Az KÉSZ országos elnökének
beszédét követően svédasztalos
vacsorával és jókedvű beszélgetéssel zárult a jubileumi ünnepség.
Dr. Lakatos István
a KÉSZ helyi elnöke

Ez év őszén „Mi jut eszedbe a mézről?” címmel rajzversenyt rendeztünk. A kiírást eljuttattuk minden óvodába
és általános iskolába, ezzel egy időben 4000 db tájékoztató füzetet osztottunk ki a gyereket között „Cukor vagy
Méz” címmel, ahol a cukorfogyasztás veszélyeire és a méz értékeire hívtuk fel a gyerekek és szülők figyelmét –
tájékoztatott Trepinszki József.
érkezett be, 172
ovis, 217 alsós és
34 felsős. A legtöbb rajzzal a Piros, a Vasút, a Gyöngyharmat és a
Játszóház óvodából, valamint a Szent István, a Fazekas és a Bárdos iskolából neveztek. Volt olyan
óvoda, illetve iskola, ahonnan sajnos nem jöttek rajzok, pedig a kommunikáció mindegyik intézmény
felé ugyanolyan volt.
- Három korcsoportban
osztottunk ki az első 3 helyezettnek díjakat: óvodások, alsósok és felsősök.
A döntés igen nehéznek
bizonyult. A zsűri tagjai
Pető Tamás festőművész,
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Tóth Antal Tónió karikatúrista és Gebora István
festő-fotós volt.
A Mézbarlang tulajdonosa azt is elárulta az ovis
mézkóstolóval és az összes
ovis rajz kiállításával egybekötött díjátadó november 29-én volt.
A díjazottak:
- óvodások: 1. Vizsy
Botond (Piros), 2. Szabó
Nóra (Piros), 3. Szabó Lilla (Piros)
Az iskolások díjátadója
december 6-án lesz.
A díjazottak:
- alsósok: 1. Brezovics
Anna (Szent István), 2.
Móré Márta (Fazekas), 3.
Patyus Dávid (Kőrösi)
- felsősök: 1. Keszthelyi

Kata (Bárdos), 2. Lengyel
András (Bárdos), 3. Lump
Bianka (Fazekas)
Az átadott ajándékcsomagokon túl a díjazottakról Tónió is készített rajzot, valamint minden rajzot beküldő résztvevő átvehetett egy üveg
Mézontófű mézet (Micimackó kedvenc mézét…).
- A sok jó rajz miatt úgy
döntöttünk, hogy közönségszavazásra internetre is
kitesszük a rajzokat, ahol
a legtöbb szavazatot kapottakat szintén díjazzuk.
Erre még mindig lehet jelentkezni a rajzot beküldő gyerekek szüleinek a
www.mézbarlang.hu/rajzverseny oldalon - mondta

Trepinszki József, a dunakeszi Mézbarlang tulajdonosa. 
(X)

Kiss Levente Hunor judo sikerei
A 12 éves Kiss Levente Hunor a Fazekas Mihály Iskola 7. osztályos tanulója büszke lehet dzsúdó sikereire, aki Újpesten az ökölvívással kezdte, ám onnan Gerson Csaba edző „átcsábította” judozni a Dunakeszi
Judo Klubba.
- Örömömre szüleim is támogatják sportolásomat, ami nagy segítséget jelent a hétköznapi edzésekhez
és a tanuláshoz. Hétfőtől péntekig
mindennap járok dzsúdó vagy birkózó edzésre. Hat évesen kezdtem és
kilenc évesen már versenyeztem nehézsúlyú kategóriában, mindig feljebb idősebb társakkal.
- Milyen sikerekkel büszkélkedhetsz ilyen fiatalon?
- Első győzelmemet 2009 őszén,
Óbudán, a Sasadi Kupán értem el.
Éveken át a két-három évvel idősebbekkel versenyeztem, mert az én korcsoportomban nem voltak hozzám
hasonló testsúlyú versenytársak. Ezeken a versenyeken is mindig "elcsíptem" a dobogós helyezéseket. Az első
diákolimpián 2011-ben + 66 kilóban
aranyérmet szereztem. 2011-ben részt
vettem a nemzetközi Budapest Kupán, melyen második, a következő
évben harmadik lettem. A 2012 áprilisában a Sasadi Kupán diákolimpiát nyertem. Tavaly januárban a buda-

pesti bajnokságon és októberben budapesti regionális versenyen szereztem aranyérmet. Idén májusban a
Budapest Kupán nyertem. Október
5-én, a Magyar Bajnokságon egyéniben ezüst, csapatban aranyérmet szereztem. A Budapest válogatott tagjaként - a vidéki csapatokkal vívott ös�szecsapáson - mind a három mérkőzésemet megnyertem száz ponttal. Az
egyéni magyar bajnokot itt sikerült
legyőznöm. Példaképem Vitéz Thury György középkori vitéz harcos és
Növényi Norbert. Minden évben 4-5
rangos versenyre járunk, legutóbb
októberben a Budapest Bajnokságon
versenyeztem.
- Milyen terveid vannak?
- Szeretnék eljutni az olimpiára és
a világbajnokságra, ennek érdekében
intenzíven járok a birkózó és judo
edzésekre. Felnőttként a sportolás
mellett állatorvos szeretnék lenni.
Kép és szöveg:
Solymosi László

Képünk
illusztráció

RENDELETEK
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.
(XI.25.) számú önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteinek módosításáról

December hónapban vasárnap is nyitva!
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Újra magyar bajnokok lettek Regős Imre tanítványai

Rongylábú Muskétások
Nem véletlen, hogy így remekelnek városunk kis táncosai, ugyanis az akrobatikus rock & roll csínját-bínját egy korábbi világ- és Európa-bajnoktól tanulják. Regős Imre tanítványai, a 4 Muskétás
SE tagjai ezúttal Pécsen arattak nagy sikert, és újabb bajnoki címet szereztek az úgynevezett VIP
formációban.

A

zt már az eddigi sikerekből is lehetett tudni, hogy
Dunakeszin valami nagy dolog készül az akrobatikus
rock & roll világában. A korábbi világ és Európa-bajnok Regős Imre 2007-ben abbahagyta rendkívül sikeres aktív
pályafutását, és megalapította a 4 Muskétás Sportegyesületet,
melynek vezetőjeként kezdte népszerűsíteni a táncot. Kemény
munkát végez tanítványaival, kiknek száma mára már meghaladja a 120 főt, és versenyzői immár többszörös magyar bajnoknak mondhatják magukat.
„A kezdőknél leginkább a 7-10 évesek találhatóak meg, míg a
versenyzőink nagy része már 11-12 éves. Előbbiek heti kétszer
egy órát gyakorolnak, míg a versenyzőimnek négy alkalommal
másfél órásak az edzések. A hozzánk járó gyerekek 90 százaléka kislány. Mivel nemcsak párban, hanem különböző formációkban is bemutathatják a versenyzők a gyakorlatukat, és egy
ilyen csapatot akár csak lányokból is ki lehet állítani” – árulta el lapunknak korábban az immár trénerként is rendkívül sikeres Regős Imre.

Legutóbb, november 22-én Pécsen a VIP formáció serdülő
korosztályban rendezett magyar bajnoki aranyérmét szerezte
meg. Az újabb siker persze nem meglepő, hiszen children kisformációban korábban szintén első lett. Ráadásul ők vezetik az
országos ranglistát is. Hogy kik ők? Apró Lili (Kőrösi Ált. Isk.,
6. osztály), Benkő Nóra (Széchenyi Ált. Isk., 5. osztály), Csuhai
Vivien (Széchenyi Ált. Isk., 5. osztály), Tapaszti Dorina (Széchenyi Ált. Isk., 5. osztály), Lázár Kitty (Radnóti Gimnázium,
6. osztály), Lendvai Noémi (Radnóti Gimnázium, 6. osztály) –
a nagy hatos, vagyis ők a rongylábú muskétások.
Természetesen sosem késő elkezdeni, és ahogy a hat fiatal
hölgy példája is bizonyítja, kellő szorgalommal hova lehet eljutni.
„A kezdők számára a Kőrösi iskolában és szeptembertől már
a Széchenyiben is vannak foglalkozások. A versenyzők pedig a
Magyar utcában található Amazon Tánc és Mozgásstúdióban
gyakorolnak” – tudtuk meg a mestertől.
A fentiek ismeretében kijelenthető: az ifjú hölgyek immár a
város büszkeségei.
- molnár -

EMG és ENG vizsgálat
Neurológiai magánrendelés
dr. Rózsavölgyi Margit főorvos

neurológus szakorvos, elektrofiziológus,
epilepszia specialista
Dunakeszi, Szent István u. 86.
(Rendelőintézettel szemben)
Rendelési idő: kedd: 13-19 óra, péntek: 8-13 óra
Bejelentkezés: 06 70 382 70 43
Részletes információ: www.eremabt.hu
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Karácsonyi AKCIÓ!

Dunakeszin, Fóton INGYENES házhoz szállítás!
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A Kőrösi-GDSE röplabdás lányaink
ismét a legjobbak között
A Kőrösi-GDSE mini kosárlabda csapatából „kiöregedett” játékosok egy korosztállyal feljebb lépve idén már a gyerek kategóriába szerepelnek, melyben hat játékos alkot egy csapatot. Ebben a szezonban a Közép-Magyarországi
Regionális Röplabda Bajnokságban versenyeznek. Az eddigi négy fordulóból, két nyert és két vesztett mérkőzés
az egyenlegük.

S

zuper mini – kis mini és
mini kategóriás csapataink a Budapesti Röplabda Szövetség keretein belül versenyeznek. Októberben
a BRSZ rendezésében az MTK

által szervezett versenyen szuper mini „A” csapatunk 8 induló együttes között bronzérmet
szerzett.
November elején szintén
BRSZ és MTK által szervezett bajnokságon kis mini „A”
csapatunk 9 induló csapatból
szintén bronzéremmel gazdagodott. A csapatok számára az
őszi szünet sem telt edzések és
verseny nélkül. Saját szervezésű, a Kőrösi Általános Iskolában tartott háziversenyen 4

szuper mini; 3 kis mini és két
gyerek csapat küzdött egymás
ellen egy nap leforgása alatt. A
legjobb csapatok egy- egy kupával büszkélkedhetnek.
November 8-9.-én zajlott a

végzett. Mini kategóriában 42
csapat indult a győzelemért. A
3-as csapatunk, melynek tagjai
a legfiatalabbak és először próbálhatták ki magukat a kategóriában végül a 37. helyen végeztek. A 2-es csapatunk az első
nap végére kitartó szép játékkal csoportelsőként végzett és
a második napon a 8. helyen
zárta a versenyt. Az 1-es csapatunk szintén csoportelsőként
végzett öt megnyert mérkőzéssel és másnap nagy csatában a
Szeged RSE csapatát legyőzve
a legjobb négy közé került. A
két következő mérkőzés a Tatabánya és a Székesfehérvár csapata ellen zajlott, végül nagyon
szoros küzdelemben a 4. helyen
végeztek a lányok.
Szalai Attila

2014-ben is tisztelje meg
hirdetéseivel a régió
legnagyobb példányszámú
és legolvasottabb színes
közéleti lapját,
a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente,

31 000 példányban.
www.dunakanyarregio.hu
Tel.: +36 30 342 80 32

Apróhirdetés
• Karácsonyra EZÜSTFENYŐ és
LUCFENYŐ vásárolható Váchartyánban december 10-étől, vágott ezüstfenyő: 2000 Ft/db ártól
(kb.1500 Ft/m), lucfenyő 1200Ft/
db ártól. Földlabdás ill. helyben
vágott ezüstfenyő 4000 Ft/db ártól Lucfenyő 2500Ft/ db ártól.
Tel.: 06-20-577-2189 vagy 06-27367-107 Váchartyán József Attila
u. 40. (Rudnaykert MÁV megállótól 300m)
• Villanyszerelés, villamos készülékjavítás. Tel.: 06-20-947-8026
• Eladó Dunakeszi központi részén egy 35 nm-es kis lakás közös osztatlan telken. Érdeklődni Ács Barbara: tel.: 06-20-3155291.

Sport XXI. Markovics emléktorna Szegeden, ami az egyik
legnagyobb országos szintű
verseny. Vezetőedzőnk, Oláhné
Szűcs Katalin idén három mini
csapatot és egy gyerek csapatot indított. A verseny méretét
jól mutatja, hogy két nap leforgása alatt összesen 102 induló
csapat mérte össze tudását különböző kategóriákban. Gyerek csapatunk 18 induló csapat
közül csoportelsőként továbbjutva szép játékkal a 6. helyen

Téli-nyári
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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