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Hittel és kitartással
nézzünk a jövő elé

Fotó: Ligeti Edina

Ismét eltelt egy év. Magunk mögött hagyunk egy esztendőt, amely során számos kihívásnak meg kellett felelnünk egyénenként éppúgy, mint közösségként. Célszerű hát leltárt készítenünk, hogy mit értünk el, és szükséges végig gondolni azt is, hogy mi vár ránk a következő időszakban.

H

iszek abban, hogy sikereTuzson Bence
sebbek lehetünk, ha alafeleségével és négy
gyermekével
posan ismerjük önmaa dunakeszi adventi
gunkat, támaszkodunk
gyertyagyújtáson elődeink hagyományaira, ugyanak-

kor nem félünk követni a korszellemet, nem félünk megújítani azt,
amit örökségbe kaptunk szüleinktől, nagyszüleinktől. A reformkor
óta tudjuk, hogy tradíció és modernitás nem egymásnak ellentmondó
fogalmak. Csak egymásban nyernek
értelmet. Ahogy Szegeden, a Hősök
kapujának boltívén olvashatjuk: haladás útja dicső múltból diadalmas
jövőbe vezet.
Az utóbbi évek erőfeszítései erről szóltak. Arról, hogy találjuk meg
nemzeti múltunkban azokat az értékeket, melyek egykor naggyá tettek
minket, és ezzel egy időben újuljunk
meg azokon a területeken is, ahol képesek vagyunk jobb eredményeket is
felmutatni.
Úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Olyan sikereket értünk el,
amelyekre egy évtizede még csak
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gondolni sem mertünk. A családok
megerősítését és a munka becsületének visszaállítását állítottuk politikánk fókuszába, mert hisszük, hogy
csak erős családok összessége hozhat
létre erős nemzeti közösséget. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, születendő gyermekekre és munkalehetőségre van szükségünk. Utóbbi tekintetében kimondottan jól állunk,
a rendszerváltás óta nem volt en�nyi embernek munkája, mint most.
A gyermekvállalás terén bár történt
pozitív változás, azonban még bőven
vannak tartalékaink. Olyan országot
építünk, amelyben büszke és bölcs
megfontolás, nem pedig felelőtlenség
minél több gyermeket vállalni.
Amibe fogtunk, az nem csak,
és nem elsősorban a jelennek szól.
Nemzetegyesítő vállalkozásunknak
a sikeres jövőbe vetett hit ad erőt. Tekintetünket mindig a jövőre kell szegeznünk, hogy gyermekeink, unokáink sorsát lássuk meg a jelen kihívásaiban, ne pedig percemberek
módjára csak saját boldogulásunk-

kal törődjünk. Megfogadtuk kiváló írónk, Móricz Zsigmond gondolatát, miszerint „mindig a jövőnek kell
dolgozni, nem a hirtelen zsebre vágható pillanatnyi sikernek”.
Csodálva tekintek Dunakeszire, milyen fantasztikus hellyé változott az évek alatt. Legyen bármilyen
kor, melyben élünk, legyen bármekkora létszámú a település, nem attól lesz értékes, hogy sokat költünk-e
rá, hanem hogy lakói szeretnek-e itt
élni? Azok a programok és fejlesztések, amik történnek, és amelyek jelenleg is folyamatban vannak: a jövőt szolgálják-e, értünk vannak-e,
részévé válnak-e a mindennapjaiknak? Őszintén elmondhatom, hogy
a város vezetői remekül eltalálták az
irányt, jó felé tart Dunakeszi, sikerült összetartani a lakosságot, sikerült összetartó közösséget és élhető
várost teremteniük, melynek eredményeire büszkék lehetünk.
Rengeteg megoldandó feladat áll
még előttünk. Ígérem, hogy folytatjuk, folytatom, amit elkezdtünk.
Nem dőlök hátra, Önökkel és a város
vezetőivel közösen dolgozom azért,
hogy Dunakeszin jó legyen élni, meg
tudjunk valósítani minden fejlesztést, és minden olyan fontos beruházást, mely az önök mindennapjait könnyítik meg, vagy teszik sikeresebbé. Ezért megköszönöm Dióssi
Csaba polgármester úr kemény és
kitartó munkáját, Erdész Zoltán alpolgármester és dr. Molnár György
jegyző urak szakmai támogatását,
valamint a város vezetőinek aktív
együttműködését, az egyházi vezetők és vállalkozók támogatását és a
lakosság bizalmát is, melyre mindig
számíthatok.
Kívánom Önöknek, hogy a közelgő Karácsony szent ünnepét boldogságban élhessék meg szeretteik körében, hogy utána az előttünk álló új
esztendőben hittel és alázattal haladhassunk tovább megkezdett utunkon.
Tuzson Bence
országgyűlési képviselő
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A fényként munkáló szeretet
Minden évben elérkezik a nap, amikor szinte megáll az addig megszokott mederben zajló élet, és
a családok a feldíszített fenyő előtt összekapaszkodva megfeledkeznek minden bajról és gondról.
Az emelt pillanatban valahol megszólal a Csendes éj, melynek gyönyörű dallama betölti otthonainkat.

E

kkor a SZERETET – igen, csupa nagybetűvel –
veszi át mindenki lelkében a főszerepet, és pár
pillanatra eggyé válnak élők és holtak. Ezekben
a percekben egyáltalán nem számít az, vajon a
Föld lakóinak mit is jelent a karácsony. Egyeseknek a család melegét, az együtt ünneplés mámoros érzését, a keresztény világ számára Jézus születését jelenti, míg megint
másoknak az emberek szeretetének megtapasztalását.
Nem véletlen, hogy sokak szerint a legszebb magyar szavak egyike a szeretet. Ugyanis a karácsony igazi üzenetének legnagyobb titka mélyen, a lelkünkben rejtezik: a szeretet törvényében. Mert a lélek világában az egyetlen létező elem a szeretet, amely létrehozta a világunkat, és képes
azt mindig előrébb és előrébb vinni. Mert a szeretet hiánya
olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd homályában...
Amikor a gyönyörűen feldíszített fenyő gyertyáit meggyújtjuk a Csendes éj dallamaira, akkor ez a kis láng a sze-

retetet jelképezi, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevő néha nagyon sötét világban. De ekkor, ezekben az ünnepi percekben, legalább egyszer az évben kizárólag a szeretet munkál a szívünkben. Nincs és nem is
lehet kiút ebből a végzetes, gyönyörű örvényből.
Mert a karácsony minden ünnepünk közül a legcsaládibb ünnep, és nemcsak a szent család miatt. Mert a valódi ajándék mi magunk vagyunk a család, szeretteink számára, aminek az igazi értéke sosem mérhető sem forintban, sem pedig a világ bármely pénzében.
A karácsony igaz szelleme nem foszlik szét december
végén, ha a család egész évben örömet, békességet, szeretetet és segítőkezet nyújt egymásnak és másoknak.
Mert a Csendes éj dallama akkor minden estén betölti
lelkünket és otthonainkat.
Molnár László
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Dunakeszi 2016 –
Ahogyan a polgármester látja
Dunakeszi, a Mi városunk a lassan véget érő 2016-os esztendőben is tovább épült, fejlődött és szépült
– foglalta össze a lényeget egy mondatban a város polgármestere. Ezt követően Dióssi Csaba hosszan
sorolta azokat az eredményeket, melyekre méltán lehet büszke nem csak a település vezetése, de minden itt élő polgár is.

A

város megújult főtere nagy szerepet játszik a
Dunakeszi, a Mi városunk közösségformáló
és közösségépítő programjaiban. Idén nyáron
még a polgármestert is meglepte, milyen óriási érdeklődés övezte a Jam Jazz fesztivált. De itt rendezték meg a Szent István Általános Iskola közreműködésével első alkalommal a Költészet napi közös versmondást.
Szintén a főtér adott lehetőséget arra, hogy együtt szurkoljanak az itt élők a sporttörténelmet író magyar labdarúgó válogatottnak az EB teraszon. Együtt dobbant
a magyar szív – fogalmazott Dióssi Csaba, aki maga is
együtt drukkolt Dunakeszi futballszerető polgáraival.

Közösségi találkozások
színterévé vált a főtér
A főtéren a több ezres érdeklődéssel kísért és méltán
nagy sikert aratott augusztus 20-ai ünnepség keretében
avatták fel IV. Béla király szobrát, aki adománylevelében
1255-ben tesz említést először Dunakesziről, Kezew néven. E várostörténeti esemény után a megújult főtér is
felvette a település alapítójának nevét.
S hogy milyen színes programokban lehet része itt a Dunakeszin élőknek, a teljesség igénye nélkül sorolja a polgármester a rendezvényeket: a téli időszakban működő
jégpályát délelőtt az ovisok és az iskolások díjmentesen,
délután pedig a város lakossága jelképes összegért veheti igénybe. Az idei télre már tető is került a pálya fölé. A
karácsony ünnepére készülődve újra megnyitotta kapuját
az adventi vásár, melynek keretében a vasárnapi gyertyagyújtások mellett színvonalas kulturális műsorok várják a
közönséget már péntektől kezdődően négy héten át. Népszerűek a kézműves portékák és a gasztronómiai különlegességek. S a tavalyi év sikerén felbuzdulva az Óév búcsúztatásának és az Újév köszöntésének is helyszíne lesz a főtér.
A város lakótelepének központjában, a Casalgrande téren idén is megrendezésre került a nagysikerű lakótelepi mulatság.

Dunakeszi
a sportok városa
A lakosság részéről nagy igény van a sport különböző formái iránt, nem véletlen, hogy egyre többen mondják, Dunakeszi a sportok városa. S hogy ez valóban így
is lehessen, igyekszünk a feltételeket évről évre javítani –
mondja büszkén a polgármester.
Az iskolákkal együttműködve a mindennapos testnevelési tanóra keretében a tenisz, a judo és az úszás mellett idén már a korfballt is megismerhetik a gyerekek.
Ez utóbbinak is köszönhető, hogy 2016-ban Dunakeszi
adott otthont az U15-ös korfball Európa bajnokságnak.
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Szintén az idei év eredménye, hogy az önkormányzat
együttműködési megállapodást kötött a Városi Sportegyesülettel, amely a sportlétesítmények fenntartásában is közreműködik. Több éves lobbi tevékenységnek
köszönhetően 2012-ben az államtól az önkormányzat
tulajdonába került a Magyarság Sporttelep, melyen azóta BMX pályát, parkolókat, műfüves futballpályát és
multifunkciós pályát épített a város, emellett felújították
a központi épületet is, és a centerpályát. A Fóti úti sporttelep klubházának felújítására és bővítésére is idén került sor, s emellett egy élőfüves labdarúgópályával is gazdagabb lett a város legrégebbi sporttelepe. Tavaly a Bárdos iskolában épített multifunkciós sportpálya népszerűségét és kihasználtságát látva, idén a Radnóti Miklós
Gimnázium és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola udvarán épített hasonló szabadtéri sportpályát az önkormányzat.

Katonadomb a szabadtéri programok
fellegvára
A Dunakeszi Programiroda a város legnagyobb szabadtéri közösségi terén, a Katonadombon idén először rendezte meg a nyári hónapokban a szabadtéri fittness programot, melynek óriási sikere volt. Profi sportolók, ismert
sportoktatók vezényletével alkalmanként több százan élvezték a mozgás örömét és a jó levegőt a gyönyörű környezetben. Szintén ezen a területen adták át a lakosság részére a csónaktárolót az új Duna-parti csónakház mellett.
Egy városi strand kialakítása évtizedes álmunk - folytatja
gondolatát Dióssi Csaba, melyet a Katonadombon, a Duna
partján szeretnének megvalósítani. Kiváló a Duna vízi- és
meder adottsága – szögezi le a városvezető, aki beszámolt
arról is, hogy a képviselő-testület a közelmúltban döntött
a terület megvásárlásáról. Az érdemi előkészítő munka
2017-ben kezdődik el. – Célunk, hogy Magyarország legnívósabb Duna-parti strandja jöhessen létre a következő
három évben – jelöli ki a jövőbeni feladatot.
A sportélet fejlődésének bemutatását követően a családok támogatásával folytatta 2016 eredményeinek felsorolását a város polgármestere. Két éve vezette be az önkormányzat a babacsomag akciót, mellyel az újszülött gyerekek családjait szeretnék támogatni, hiszen a gyermek
születése fontos momentum egy család életében, amit a
város is szeretne megünnepelni – mondta Dióssi Csaba, aki büszkén tette hozzá, hogy éppen a napokban adták át a négyszázadik babacsomagot. A csomagban pelenka, törölköző és kistakaró található, illetve egy névre szóló doboz, amelyet munkatársai és a szülők „kincses
ládának” neveztek el. Gyermekbarát önkormányzatként
rendkívül fontosnak tekintik, hogy folytatódik a korábbi oltási program. Ennek érdekében rendeletet alkottak
róla, hogy - az évek óta sikerrel zajló HPV elleni oltás támogatása után - 15 ezer forint oltási támogatást nyújt a

fiataloknak az önkormányzat, amely a gyermekorvosok
javaslata alapján több féle oltásra igényelhető, amelyből a
szülő választ.

Gyermekbarát önkormányzat
A város polgármestere örömtelinek nevezte, hogy Dunakeszin nagyon sok gyermek él, akik részére a városi
játszóterek felújítása mellett a gyermeknapon avatták fel
a 28 méter hosszú hajójátékot a Katonadombon, mely az
óta is töretlen népszerűségnek örvend.
A fiatalok támogatása, a város lakosságának biztosított kulturális- és sportolási lehetőségek mellett szociális érzékenységgel figyelnek a nehéz sorsú emberekre is,
akik részére idén népkonyhát nyitott az önkormányzat. –
Fontosnak, emberi kötelességünknek tartjuk, hogy a kispénzű, rászoruló lakótársaink naponta legalább egyszer
meleg ételhez jussanak – hangsúlyozta Dióssi Csaba.
A közlekedés területén is kedvező változások történtek
2016-ban Dunakeszi életében. Egységes, kulturált megjelenésű városi buszmegállók kerültek kialakításra a régiek helyett, és számos új megálló is épült, amire szükség is volt, hiszen az Auchannal és a Tescoval kötött új
megállapodásnak köszönhetően 60%-kal sikerült növelni a helyi járattal ellátott területet. A fejlesztés eredményeként jóval több dunakeszi lakos veszi igénybe a városi autóbusz járatait. Az autóval közlekedők örömmel
tapasztalhatták, hogy nyáron teljes egészében megújult
a sokak számára sok bosszúságot okozó rossz minőségű
Pálya utca burkolata, melyre az önkormányzat több száz
millió forintot költött.

Év elején nyit a modern
ügyfélszolgálati iroda
A jövő évben már sokkal méltóbb körülmények között
tudják fogadni a városi ügyfeleket a Polgármesteri Hivatalban, hiszen végéhez közeledik az a nagyszabású átalakítás, amelynek révén a XXI. század igényeinek megfelelő ügyfélszolgálati iroda várja Dunakeszi polgárait. A
felvetett problémákat jobban meg tudják oldani a munkatársak, akik számára is folyamatosan javítják a munka
feltételrendszerét, melynek ékes bizonysága, hogy idén
elnyerte a Családbarát munkahely címet az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
Az idei évben nem maradt el az egészségügy fejlesztése
sem, az alapellátás javítása érdekében folytatódott a háziorvosi rendelők felújítása, új, korszerű műszerekkel felszerelt fogorvosi széket kaptak a fogorvosok. A Szakorvosi Rendelőintézet épületében a tavaly kivitelezett nyílászáró cserék és arculati változás után idén hőszigeteltek, klimatizáltak. A felújítási munkák egészen 2019-ig
folytatódnak majd – jelentette ki a polgármester.
2016 minőségi változást hozott a városi rendőrség életében is, jelentős külső és belső felújításon esett át az épület, amely pozitív hatással van Dunakeszi arculatára is.

Épül a tanuszoda és
a 24 tantermes iskola
Egy kicsit a jövőre tekintve büszkén említi a város polgármestere, hogy hamarosan Dunakeszi legnagyobb beruházása valósul meg Alagligeten a 24 tantermes iskola

Dióssi Csaba
polgármester

építésével, melyben sportcsarnok és sportpálya is épül.
Örömhír, hogy a fiatalok testi-lelki fejlődését segítheti
elő 2017-től az a tanuszoda is, melynek építése az idén
kezdődött el. Szintén megkezdődött a balatoni városi
gyermeküdülő kivitelezése.
A kultúrát szerető polgárok számára jó hír, hogy néhány hónapos késéssel ugyan, de az idei év végén újra
megnyitja kapuit a kívül és belül megújult, új helyekkel
bővült száz éves József Attila Művelődési Központ.
Dióssi Csaba visszafogott szerénységgel, de láthatóan
jó érzéssel beszél arról az elismerésről, melyet a Vasutas
Nyugdíjasklubok Országos Szövetségétől vehetett át a
helyi nyugdíjas kiránduló klub és az önkormányzat példaértékű együttműködésének elismeréseként. – Nagyon
büszkék vagyunk a több száz fős klub tagságára, a város
életében betöltött szerepükre, egymás irányába nyújtott
szép emberi megnyilvánulásaikra – hangzottak a polgármester elismerő szavai.
A Dunakeszin működő civil közösségek, egyházi felekezetek tevékenységét méltatva külön kiemelte és a hitélet kiteljesedése szempontjából is jelentős előrelépésnek
tartja, hogy közös összefogással sikerült felépíteni a görög katolikusok templomát, melyet Balog Zoltán miniszter avatott fel.
A kisközösség példája is bizonyítja, hogy igenis legyenek álmaink, terveink, melyek megvalósításáért érdemes
kitartóan dolgozni – foglalta össze a tartalmas, eredményekben bővelkedő 2016-os esztendő eseményeit Dióssi
Csaba, aki egyúttal köszönetét fejezte ki a vállalkozóknak, az adófizető polgároknak, hiszen a város dinamikus fejlesztése nekik is köszönhető. Végezetül az önkormányzat nevében Dunakeszi minden polgárának áldott
és meghitt karácsonyt, boldog új esztendőt kívánt a város polgármestere.
(Vetési)
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Megérkezett a tél, s
ezzel együtt a csúszósabb
utak is. Kérek mindenkit,
hogy óvatosabban, körültekintőbben vezessenek,
s tartsuk be a szabályokat, ezzel is védve gyermekeink, s a többi közlekedő
biztonságát is!
Örömmel számolok be
róla, hogy a faültetési felhívásra többen is jelentkeztek, így a körzetünk gazdagodik ismét tíz gömbjuhar fával! Kérem továbbra
is az ötleteket, hogy hova
lehetne, kellene még fákat ültetni, szívesen segítem ezeknek a terveknek a
megvalósítását!
A Krajcár utcában élők
kerestek meg közlekedési
problémákkal, melyek már
régóta nehezítik az ott la-

A LAKÓTELEP SZÍVE
kók életét. Mivel olyan javaslatokat kaptam, amely
az egész lakóközösséget
érintheti, ezért kértem a
közösképviselőt, hogy a lakosok aláírásával erősítsék
meg ezeket a javaslatokat! Amint ezek rendelkezésemre állnak, elindítom
a hivatalos eljárás szerint
az ügyet.
A Tallér utcai szemétlerakó áthelyezése, és kulturált kialakítása is jó úton
halad, minden a folyamatban résztvevő és illetékes
azon dolgozik, hogy minél hamarabb meg is valósuljon! Ehhez kapcsolódik
az a feladat is, melyet másik lakótelepi képviselőtár-

sammal közösen kaptunk,
hogy az összes lakóközösség számára dolgozzunk
ki egy rendszert, melynek
segítségével közös erővel
minden ilyen szemétgyűjtő helyet szebbé, jobbá
tehessünk. Megszüntetve ezzel azt a régi problémát, hogy idegenek is ide
dobálják be a hulladékot,
és hogy a szétturkált szemét szétszóródhasson az
utcákon!
Többen is megkerestek, hogy bár a városi advent a Főtéren van, szeretnék, ha a Casalgrande téren is állna ismét egy feldíszített fa ezen időszakban!
Magam is így gondoltam, s

már több mint egy hónapja egyeztettem is a műszaki kollégákkal, kérve ebben a segítő közreműködésüket! A díszkivilágítás
és egy karácsonyfa, ide varázsolhatja számunkra az
ünnep szeretetteli hangulatát! Remélem így lesz.
Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben
a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a
0627 542-805 vagy a 0670-337-16-06 számon hétköznap 8-19 óra közt, levélben a Garas utca 4. szám
alatt, s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4. számú választókörzet képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
Közeleg az esztendő vége, elérkezett a számvetés ideje, a
2016-os év eredményeinek áttekintése.
Az egyik kiemelt cél volt a
gyalogos közlekedés biztonságossá tétele. A legfontosabb
volt a Toldi utcai járda megépítése. Ez a választókerület egyik
leghosszabb és legforgalmasabb útja, ahol a nagy gépkocsiforgalom mellett a Spar és a játszótér miatt sűrű a gyalogosforgalom is. A lakossággal történt
egyeztetések után megépült a
korszerű, viacolor járda. Az utca
többnyire rendezett, igényes
arculata még szebb lett. Két
gyalogátkelő is készül, az egyik
a játszótérnél, a másik az Erkel
Ferenc utcánál.
A közlekedésbiztonság szempontjából még szükséges néhány gyalogátkelő, de a leg-
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fontosabb a Széchenyi-Kossuth
utca csomópontjában a körforgalom kiépítése, amely több
éve van napirenden a város terveiben. Megvalósításához szükséges a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. engedélye, támogatása is. A
városvezetés mindent megtesz
annak érdekében, hogy minél
előbb rendeződjön a helyzet,
mert ez a kereszteződés rendkívül balesetveszélyes a nagy forgalom miatt.
2016-ban elkészült a város közlekedési koncepció ter-

ve, melynek megvalósítása sok probléma megoldását orvosolná, mint például a
választókerületünben is krónikussá vált gyorshajtás.
A buszmegállókban – néhány
kivételével – elkészültek a várakozófülkék, melyek nemcsak
az emberek kényelmét, hanem
komfortérzetét is szolgálják.
A Széchenyi utca 68. szám
alatti épület földszintjét – volt
Frédikevill – egészségügyi intézménnyé fejleszti az Önkormányzat. A tervek elkészültek, 2
háziorvosi, 1 gyermekorvosi és
1 védőnői vizsgáló kerül kialakításra a hozzájuk tartozó váró és
mellékhelyiségekkel. Az intézményhez 25 parkolót is kialakítanak, valamint gyalogátkelőt,
melyet a buszmegállók is indokolnak, s ez egyébként is szerepelt a tervekben.
A faültetés elkezdődött, 108
díszfa kerül ingatlanok elé, 30

db pedig a Kossuth utca mentén az Eszterházy Pál utcai szakaszra, a Szent Erzsébet Óvoda előtt tavaly elültetett díszfák
folytatásaként, az én kérésemre. Ezen kívül 30 db kúszótuját
is igényeltek a lakosok. A ToldiDombliget lakóparkba 54 dbot lakók kértek, ehhez hozzáadódik az a 30 fa, amelyet a Kossuth utca mentén ültetnek el.
Nagy öröm számomra, hogy a
faigénylések száma egyre nő, a
tavaly 73 elültetett fához képest
több, mint 50%-kal nőtt az igényelt darabszám. Bízom abban,
hogy az eddigiekhez hasonlóan lakótársaim fontos feladatuknak tartják a fák gondozását.
Minden kedves lakótársamnak békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
FELHÍVÁS!
Ezúton hívom fel, figyelmüket azoknak a lakóknak, akik
2017-re vagy akár a következő esztendőkre döntenek a járdaépítési hozzájárulás igényléséről. A tavalyi esztendő negatív példájából élve kérném Önöket, hogy fogadják meg
tanácsomat. Kérdezzék ismerőseiket, szomszédjukat, vagy
akár ahová naponta járnak vásárolni, hogy ismernek-e
olyan vállalkozókat, akik járdaépítést is vállalnak. Ne fogadják el az első ajánlatot, két-három ajánlat közül könnyebb
választani. Sőt, az se baj, ha megnézik a legutolsó munkájukat. Nagyobb a valószínűsége, hogy elégedettek lesznek
a munka végeztével.
Kérném, hogy egyetlen egy forintot se adjanak előre, kizárólag csakis a munka végeztével.
Aki előre kér pénzt, annál meginog a bizalom! A jó hír az,
hogy megkönnyíti a választást, mert az ilyen típusú vállalkozóra nincs szükség.
Késik a fásítási program! Többen is hívtak a november
elejére ígért fák telepítése miatt. Sajnos csak november
21-étől kerülhetett sor városunk számos pontjára kért,
több mint 300 db díszfa megvásárlására. Feltétele volt a
hideg időjárás kezdete, mivel csak a lombhullatása után
vállal garanciát a díszfákért a Tahi és az Alsótekercsi Faiskola. Sőt, a több címen is kért gömbjuhar vásárlása csak
november 29-én történt meg. Remélhetően a késői fák ültetésével kapcsolatos kisebb bosszúság hamarosan feledésbe merül, és kárpótolja Önöket majd az évről évre növekedő díszfák látványa.
- Az úthibák helyreállítása, a kátyúzási munkálatok elvégzése folyik a 6-os körzetben, ill. városunk területén. A kivitelező cég a Penta Kft. dolgozói már a kora reggeli óráktól
sötétedésig kint voltak a területen.
- Új Temető parkoló bővítés kérelmének ismételt benyújtása

Kézi, de olykor gépi erővel végezték szakszerű munkájukat
(Tábor u. 7.)

-A Zrínyi u. 7. szemléjének eredményeként a jelzett gesztenyefa kivágását nem végezteti el az osztály. Ha a tulajdonos továbbra is igényt tart a fakivágásra, akkor az engedélyt megkaphatja, de ezt megelőzően írásban kell kérelmezni.
-A Klapka utcai gyalogos aluljáróba illegálisan lerakott

szemét elszállítása miatt kérem intézkedését a Közüzemi
Kft. szállítás vezetőjétől. A gyors intézkedést köszönjük.
- Évről évre ismétlődő zavaró jelenség a Tábor utcai csatornafedelek elmozdulása. A Tábor utca az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító főútvonal. Emiatt mozdulnak ki
helyükről a csatornafedelek, mely zavarja az ott lakók nyugalmát. A Tábor utca 21. a Tábor-József találkozásában kialakított fedelek okozzák a jelenlegi problémát. Pár nappal
később már a 19. sz. előtti fedél is zörögni kezdett. A szemlék végeztével a váci diszpécser felé jeleztem a problémát.
- Szintén visszatérő gondot okoz a Tábor és a Kazinczy találkozásánál lévő keresztrácsos víznyelő. A gépjármű forgalom az okozója, mely miatt zörög, csattog, és ezért kevésbé
lehet pihenni a közelben élőknek. A szemle után az osztály
illetékesének címzett beadványban kértem intézkedést.
- 3 év elteltével, számtalan megkeresés eredményeként,
mindösszesen 1 hét leforgása alatt elkészült a Zápolya utcában a Király-József utcai részen a szegélyek melletti aszfaltozás.
- Csőtörés volt a Brassói utca 2. sz. ingatlan előtt, mivel
a gerincvezetékből kellett cserélni egy kisebb darabot. Az
ideiglenes helyreállítást elvégezték, de mivel az úttest 10
m2-es részen felpúposodott, ezért az aszfaltot fel kell szedni, majd a földet ledöngölni és azt leaszfaltozni. A DMRV kirendeltség vezetője érdeklődésemre tájékoztatott, hogy 2
héten belül a végleges helyreállítást elvégzik.
- Az Esze T. utca 11. sarokingatlan tulajdonosa a Királyhágó utcai oldalon lévő oszlopra kért egy lámpatest kihelyezést. Az esti szemle igazolta, hogy szükség van a közvilágítás bővítésére. Az előzőek megerősítése érdekében e-mailben, majd beadványban is kértem, hogy a bővítés kérelme
a Dunakeszi Közvilágítási Fejlesztés tervében helyet kaphasson.
- EL-MŰ közvilágítás hibák: - Bocskai utca 31. - Rákóczi út
16. - Kossuth L. és Batthyány u. sarok
- 16 címen kértem ismételten az úthibák helyreállítását,
melynek eredményeként elkezdődtek a munkálatok több
címen pl. a Klapka u. elején beszakadt út, melyet már több
hete jeleztem stb.

A Klapka elején beszakadt aszfalt helyreállítását, illetve
a rácsos víznyelő beépítését a PENTA KFT. végezte el

Az év végéhez közeledve Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményekben Gazdag Új Esztendőt kívánok Dunakeszi
Város minden kedves lakójának!
Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője
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körzeti képvi
Régi ügyek ismét napirenden
A november hónapot arra szántam,
hogy számos, már régóta nem megoldott témát ismét napirendre vetessek a Városházán. Ezek egy részét
gyorsan sikerült megoldani, több
esetben pedig a megvalósítást folyamatosan nyomon követem.
Alagligeten a Czédli-Gérecz sarkon és az Illyés utcai, Reptéri út felé
nyíló gyalogos átjárónál esedékes a
közvilágítás pótlása. A megvalósítás
folyamatban van, jelenleg a kivitelezés megkezdése előtt szokásos méréseket végzik. Szintén javasoltam
a Brusznyai utca Fóti úti közúti bejáratánál is a hely láthatóvá tételét,
a balesetek megelőzése érdekében.
A Nyereg köz bejáratánál a kukás
autó letörte a szegélykövek szélét,
ezt kérték javítani. A javítást a városi útépítéssel megbízott cég a keretszerződése alapján vállalta. Szintén ez a cég fog eljárni a Rákóczi út
végén (a Szántó utcai kereszteződés előtt) annak a megoldásnak a kidolgozásában, amely megszünteti a
csapadék a magánterületre folyásának okait. Ez az állapot már az aszfaltozás óta folyamatos. A SheibalKarinthy utcák sarkán lévő területen,
az esőzések után megjelenő és tartósan, akár több napig is megmaradó, nagy kiterjedésű pocsolya okainak megszüntetését is kértem. A

helyszínt a városháza műszaki munkatársai a kivitelezésbe bevonásra
kerülő vállalkozóval közösen megtekintették, és egyeztetik a problémamegoldás lehetőségeit.
Alagligeten a Legindi utcai körforgalmi sziget parkolóhelyeinek a kijelölése is régóta esedékes. A kivitelező ígéretet tett hogy rövidesen felfestik a parkolóhelyeket elválasztó
sávokat. Szintén a lakóparkban esedékes munka a Konrád és Korsós utcák sarkán a kavicsos hordalék esőzések utáni újraképződésének a
megakadályozása. A probléma oka
az, hogy korábban a meglévő vízelvezető árkot betemették, ennek ismételt kialakítására ígértet kaptam.
Nem régi, hanem teljesen friss
probléma felvetés volt a Határ út
elején lakók részéről, hogy az ott
gyakran előforduló helytelen parkolási gyakorlat miatt a gyalogosok nem tudták a járdaszakasz egy
részét használni, ill. a körforgalomhoz közel az útszűkület miatt torlódás alakult ki. A Városháza bevonásával az ügyet sikerült rendezni.
Szintén a Határ útiakat érinti egy korábbi kérésük, miszerint a vízelvezető rácsokat meg kellene szüntetni, és más csapadékvíz megoldásra
lenne szükség. A vízelvezés komplex, több utcát is érintő átalakításáig

a Közüzemi Kft. a rácsokat rendszeresen lehegeszti, hogy az autós forgalommal járó zajhatás minimálisra
csökkenjen.
Kértem a tehergépkocsi forgalom
korlátozását a Fenyő Lakóparkban,
a 3. bejáratnál a 2,5 tonnás súlykorlátozás tábla kihelyezésre került. Az
Alagi majori út kátyúinak megszüntetését is kértem az M2-vel párhuzamos szakaszon. Az útszakasz hibái
kijavításra kerültek.



Thoma Csaba
8. számú
választókörzet
képviselője

Tájékoztató az okmányirodai
időpontfoglalásról

E

zúton tájékoztatjuk Önt, hogy a hatékonyabb
és gyorsabb ügyfélkiszolgálás érdekében a kormányablakokban és okmányirodákban intézhető ügyeihez a sorban állas és várakozás elkerülése érdekében előzetesen időpontot foglalhat a 1818-as
központi telefonszámon. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus úton is választhat
időpontot ügyintézéséhez. A dunakeszi.okmanyiroda@
pest.gov.hu e-mail címen keresztül is kapcsolatba léphet
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velünk, a beérkező levelekre 24 órán belül válaszolunk.
Ezzel párhuzamosan a Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának eddigi, időpontfoglalásra szolgáló központi telefonszáma 2017. január 1-jével megszűnik.
Reméljük, hogy az időpontfoglalás új rendszere kön�nyebbé és egyszerűbbé teszi ügyeinek intézését!
Pest Megyei Kormányhivatal
Dunakeszi Járási Hivatala

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket
érintő eseményekről.
Az év vége felé lezárult az idei járdaépítési program. Mint ismeretes,
a lakosság és az önkormányzat ös�szefogásával lehetőség van arra,
hogy új járdaszakaszokat építsünk,
vagy megújítsuk járdáinkat. Örömmel vettem, hogy az idei évben is
több magánszemély csatlakozott az
összefogáshoz, amelyben az önkormányzat a térkövet és a szegélyt, a
lakosság pedig az alapozás anyagát és a lerakás munkáját adta hozzá. A sok jelentkező miatt néhány
kérelem teljesítése a jövő évre csúszott át, reményeim szerint tavasszal
azokkal tudjuk folytatni a munkát.
Szintén véget ért az őszi faültetési
akció is. Ennek keretében hét igénylő összesen tizennégy különféle fajtájú fát kapott a háza előtt lévő közterületre. A fákat idén is a Közüzemi
Kft. munkatársai helyezték el. Természetesen a jövő évben is lesz önkormányzati faültetés, így jövőre is
lehet majd csatlakozni az akcióhoz.
A kátyúzási munkálatok javában
folynak a körzetben. Felderített és
kátyúzásra beütemezett úthibának
számít az, amelynek határai fehér
festékkel meg lettek jelölve, így ezeket felesleges újra bejelenteni. Az Iskola utcai parkolóknál lévő kátyúk
nem ilyenek, de azokat én már jeleztem a javítást végző cég felé. Minden más bejelentést továbbra is szívesen várok.
A hónap folyamán sok problémát
okozott a Knézich Károly utca közvilágításának hibája. Az Elmű értesíté-

se szerint lapzártakor már csak egy
hibás közvilágítási lámpa volt a 10es és 12-es számú telekhatáron.
Felháborodott levelet kaptam egy
kedves lakótársunktól, hogy a Liget utcai rendelő előtti járdaszakasz
rendszeresen nagyon szemetes.
Kértem a Közüzemi Kft-t, hogy takarítsa ki a területet. A probléma mértékét jelzi, hogy néhány nap után
egy ismételt takarításra is szükség
volt. A közeli boltban vásárlók sajnos sok szemetet eldobnak az úton
ezért még három szemétgyűjtő kihelyezését kértem az illetékes osztálytól. A közüzemi cég szakemberei
pedig minden hétfőn külön takarítják a jövőben ezt a szakaszt. Szintén
lakossági kérésre a Rév útra is kértem két szemétgyűjtő edény kihelyezését a Kisfaludy és a Stromfeld
utcák sarkára.
A körzet új, Dunakeszi arculat-

tal ellátott buszmegállókat kapott a
Rév útra, a Rév fordulóhoz és a Fészek bekötő úthoz. Remélhetőleg
sokáig megmaradnak jelenlegi szép
állapotukban és jól szolgálják majd
a közösséget.
Ebben a hónapban hét újszülött
babacsomagot kézbesítettem új lakótársainknak; Viviennek, Dórának, Grétának, Mihálynak, Bálintnak,
Ákosnak és Daninak.
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.kepviselo@gmail.com
e-mail címen.


Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

R ENDEL ETEK
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XI. 24.)
önkormányzati rendelete a Dunakeszi
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásokról és azok
jogkövetkezményeiről szóló 30/2015.
(XI.04.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI. 24.)
önkormányzati rendelete a Dunakeszi
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2012.
(IV.03.) rendeletének módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (XI. 24.) ön-

kormányzati rendelete a helyi építményadóról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (XI. 24.)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
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körzeti
képviselőink jelentik
Köszönet a támogató együttműködésért
Nagy örömömre szolgált, hogy az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is
kétszer - tavasszal és ősszel - sikerült pótolnunk az elpusztult fákat,
és arra is lehetőségünk volt, hogy
a 2. számú választókörzetben élők
igényei alapján, új helyszíneken is
fásítsunk. A Szent István parkon
kívül például a Csermely utcában
élők kérésére két fát ültettünk.
A faültetési akciót tavasszal folytatjuk, melynek keretében újabb
születésfával gazdagodik a Szent
István park északi oldala, ahol már
több születésfa és emléktábla hirdeti büszkén új lakótársaink születését. Mindig örömmel írom le, de
advent időszakában, karácsony közeledtével különösen kedves a szívemnek, hogy oly sok szép pillanatot élhetek át, amikor az új szülött
gyermekek szüleinek átadhatom a
babacsomagot az Önkormányzat
ajándékaként. Többségük örömmel
fogadja, hogy új szülött gyermekük
neve felkerülhet a születésfa mellett elhelyezett emléktáblára. Nagyon szép gesztusnak tartják, hogy
gyermekük születését kezdeményezésemre a helyi közösség meg-
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örökíti. E lap hasábjain keresztül is
felajánlom a lehetőséget, hogy aki
gyermekének születését emlékezetessé szeretné tenni, az juttassa el részemre gyermeke és a szülők nevét, valamint elérhetőségét a
kz@dkrmg.sulinet.hu e-mail címemre. Természetesen van lehetőség arra is, hogy nemcsak a 2016ban, hanem a korábbi években született gyermekek neve is felkerüljön
az emléktáblára tavasszal, amikor
tiszteletükre egy újabb fát ültetünk
a Szent István parkban. Év végéhez közeledve e lap nyilvánosságát
is felhasználva szeretném megköszönni a védőnőhálózat segítő tevékenységét, melynek tagjai a jövőben is szívesen átveszik az új szülött gyermekek jelentkezését tartalmazó adatokat.
Gondolom, különösen a kisgyermekes szülőknek jó hír, hogy folytatjuk a játszóterek korszerűsítését, ám a mostoha téli időjárás miatt minden bizonnyal csak tavasszal
kezdődhetnek a munkálatok. A Barátság út 1-3., 5-7. számú lakóépületnél lévő játszótér játszóeszközeit
már megrendelte az önkormányzat.

Természetesen a felújított játszóteret körbe kerítjük a gyermekek biztonsága érdekében.
Néhány nap és az adventi koszorún a harmadik gyertya után a negyediken is fellobban a fény. E szép,
ünnepi várakozással teli időszakban tisztelettel köszönöm egész évi
segítő együttműködésüket, jobbító szándékú javaslataikat. Kívánom,
hogy az új esztendőben is hasonló
siker kísérje közös munkálkodásunkat. Áldott karácsonyt, boldog új
évet kívánok mindannyiuknak!
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Közösségépítés, hagyományőrzés
Közmeghallgatáson a Német Nemzetiségi Önkormányzat
A közösségépítő, nemzetiségi képviseletet ellátó, hagyományőrző, a nemzetiségi törvényben meghatározott
közszolgáltatási feladatait a Dunakeszi Német Nemzetiség Önkormányzat (DNNÖ) az idei évben hatékonyan és
eredményesen elvégezte.

E

zzel az összegzett megállapítással
kezdte el közmeghallgatási beszámolóját dr. Mervald Anna elnök a december 1-jén megtartott rendezvényen. Köszöntötte a megjelenteket, köztük
Varga Zoltán Péter önkormányzati képviselőt,
Kovács Gáborné és Kollár Albin nyugalmazott
iskolaigazgatókat, Pappné Szalai Csillát, a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola igazgatóját, Bodnárné Mócsán
Évát, a Szent István Általános Iskola német
nyelvtanárát, valamint a német tagozatos osztályokhoz tartozó szülőket.
Elöljáróban méltatta a Fazekas iskola korábbi igazgatójának, Kovács Gábornénak az
elmúlt három és fél éves sikeres harmonikus
együttműködését a nemzetiségi iskola létrehozásában és az ehhez tartozó pedagógiai programok magas színvonalú megvalósítását.

Elmondta, hogy az év során hat alkalommal
tartottak elnökségi ülést. Október 27-én a Városi Képviselő testület előtt számolt be tevékenységükről. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárral korábban megkötött együttműködési megállapodás keretében az év során hétszer
volt rendezvényük, többször meseszombat a
német nemzetiségi tanulók részére. Klubest keretében emlékeztek meg a magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulójáról. Tavaszi koncertet tartottak a Farkas Ferenc AMI tanárai és növendékei részvételével.
Megrendezték a Fazekas iskolában a német
nemzetiségi vers- és prózamondó verseny kistérségi előválogatóját. Az iskola német nyelvet tanuló diákjai részére kirándulást szerveztek Budakeszire és Budaörsre. A szülők és
tanárok részvételével elutaztak a Mecseknádasdi Általános Iskola megalapításának 30. év-

fordulója alkalmából rendezett ünnepségre.
Az idei tanévben már 64 tanulóval folyik a német nyelv és a nemzetiségi honismereti tantárgy oktatása. Kialakították a partnerkapcsolatokat a kismarosi, mecseknádasdi és villányi
német nemzetiségi általános iskolákkal.
Szólt még az önkormányzat által kezdeményezett családfa kutatásról, ami önkéntes alapon történik és a városi könyvtár nyújt segítséget. Már megjelent a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával a Gyökerek című
kiadvány, mely az újabb kutatási eredményekkel folyamatosan bővül.
Összegzésképpen elmondta az elnök as�szony, hogy az önkormányzat rendezvényeivel
a nemzetiségi közösséget, az érdekképviseletet,
és az identitástudat erősítését szolgálja a jövőben is.
Katona M. István

Baleset- és bűnmegelőzési tanácsok
Vigyázzunk értékeinkre és egymásra – javasolják a rendőrök
Az utóbbi időben nagyon elszaporodott a telefonon elkövetett csalások száma – tájékoztatta a sajtó képviselőit a Dunakeszi
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának új megbízott vezetője. Marosvári László őrnagy, aki 32 éve teljesít rendőri szolgálatot, az elkövetés módjáról elmondta, hogy általában elhitetik az emberekkel, jelentős mennyiségű pénzt nyertek, de ehhez egy
automatából nagyobb összeget kell egy megadott számra feltölteni. A sértettek a 10 ezres nagyságrendtől egészen 1 millió
forintig töltöttek fel ismeretlen számokra pénzt, a beígért nyeremény pedig természetesen minden esetben elmaradt. Ezeket
az elkövetőket nehéz megtalálni, mert a SIM-kártyákat szinte csak egy alkalommal használják, a használó személye nem kideríthető – fogalmazott az osztály vezetője.

A

z utóbbi időben szintén növekszik a bevásárlóközpontokban elkövetett bűncselekmények száma: ezeknél az eseteknél a sértettek a táskáikat, értékeiket a bevásárlás során,
illetve azt követően a gépkocsijuknál őrizetlenül hagyják, s a bűnözőknek ez a rövid idő is
elég arra, hogy azokat ellopják. A bevásárlóközpontok sajnos nincsenek megfelelő kamerarendszerrel ellátva, ezért az esetek felderítése nagyon nehéz. De ezek a típusú bűncselekmények nagyobb odafigyeléssel könnyen elkerülhetőek lennének – hívta fel a figyelmet
Marosvári László.
A balesetek száma sajnos továbbra is magas az előző évekhez képest, a gyalogos és kerékpáros balesetek száma megnőtt – vette át
a szót Serfőzőné Kozma Ilona. A közlekedésrendészeti osztály vezetője elmondta, hogy
október 15-én meghirdette a „Látni és látszani” akciót az ORFK Baleset megelőzési Bizott-

ság, amelyre december közepéig lehet jelentkezni az akcióban részt vevő optikusoknál és
gumiszerelőknél. Arra kérte a gépkocsivezetőket, hogy párás időben néhány perccel korábban induljanak, és a páramentesítést végezzék el megfelelően. A tél közeledtével egyre korábban sötétedik, amely nagyobb odafigyelést igényel a gépjárművel és a gyalogosan
közlekedőktől egyaránt – mondta az alezredes
asszony.
A hideg beköszöntével nagyobb figyelmet
fordítsunk a környezetünkben élő idősebb
emberekre – kérte a lakosságtól Szabó Józsefné, rendőr százados, a Dunakeszi Rendőrkapitányság hivatalvezetője. Mint fogalmazott,
ha bármilyen gondot észlelnek, tárcsázzák a
112-es telefonszámot. Egyúttal újra felhívta
a figyelmet, hogy a rendőrőrsök épületében
nincs 24 órás ügyeleti szolgálat, ezért a 112es hívószám mellett a járőrök mobil számait
tudják hívni: Fóton a 06-70-321-3107, Gödön a

06-20-943-7676, Dunakeszin a 06-20-9619837 szám csörög a járőrautóban. Ezeket a hívásokat a kollégák minden esetben felveszik –
hangsúlyozta a hivatalvezető.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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Mindennek az alapja
a felelős gazdálkodás
Erdész Zoltán: legfontosabb célunk a lakosság
magas színvonalú kiszolgálása
Dunakeszi jövőre ünnepli várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Az elmúlt négy évtizedben a
lakosság lélekszámának növekedésével párhuzamosan folyamatos volt az urbanizációs folyamat, intézmények, infrastruktúra hálózatok épültek, ám az utóbbi években Dunakeszi fejlődése
a korábbiaknál jóval intenzívebbé vált. A település egykori nagyközség jellegét felváltotta egy
szerethető, új utakkal behálózott, parkosított, emberléptékű kisváros, melyben jól érzik magukat
az itt élő polgárok. Miben rejlik e jól érzékelhető pozitív változás titka? – kérdeztük az önkormányzat gazdálkodásáért felelős alpolgármestert, Erdész Zoltánt.
a progresszív kormányzati környezet – nekünk kell helyben úgy szolgálni a város polgárait, hogy lakókörnyezetük szépüljön, mindennapi
életük könnyebbé váljék. Talán nem
árt hangsúlyozni, hogy a város működtetéséhez és fejlődéséhez szükséges forrásokat adóbevételekből, állami támogatásokból, és a pályázati lehetőséggel élve tudja előteremteni az
önkormányzat. Ezen kívül a gazdálkodás fontos eleme, hogy kiadásait
szigorú ellenőrzés mellett az ésszerű
pénzügyi keretek közé szorítsa.
- Milyen a polgárok, a vállalkozások adófizető morálja?
- Adórendeleteink nem túlzóak, de
szigorúak. A közös teherviselés érdekében arra koncentrálunk, hogy aki
adó fizetésre kötelezett, az vegye ki a
részét, teljesítse törvényi kötelezettségét. Egyébként erre nagy figyelmet
fordítunk, hiszen valljuk, hogy közös dolgainkat együtt kell megoldanunk. Az ingatlanadót, az iparűzési
adót, és egyéb adókat pontosan beszedjük, és a kivetésre is nagy hangsúlyt fektetünk.
Erdész Zoltán:
A nyáron tettük
le a 24 tantermes
iskola alapkövét,
amely 2017
szeptemberében
már fogadja
a tanulókat

- Szerintem a tények kedvéért fontos rögzítenünk, hogy az utóbbi évtizedben nagyobb lett a város, ami
megmutatkozott az itt élők lélekszámában és a lehetőségeink tekintetében is. Az önkormányzat munkájára, Dunakeszi fejlődésére kifejezetten pozitív hatással van az a kormányzati környezet, amelyben az
utóbbi hat évben dolgozhatunk. Tevékenységünk, az önkormányzat
mindennapi élete könnyebb lett, sőt
még segítséget is kapunk. Azonban
döntéseinkkel,
gazdálkodásunkkal – bármennyire is örvendetes ez
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- Konkréten mire gondol?
- A fentebb említett közös teherviselés jegyében hoztuk meg döntésünket, ugyanis nem kevesebbel
szembesültünk 2010-ben, hogy tájékoztató anyagainkat 15 500 háztartásba kellett eljuttatnunk, miközben a hivatal nyilvántartásában csak
12 000 ingatlan szerepelt. Ez a tény
egyértelművé tette a számunkra,
hogy az adócsoportnak be kell vonnia az adófizetők körébe a be nem jelentett ingatlanok tulajdonosait is.
Ezt az adócsoport feldolgozta és így
már napra kész a nyilvántartás, lé-

nyegesen javult az adófizetési morál is. Egyébként – szakcég bevonásával - ellenőrizzük a vállalkozások
iparűzési adó bevallásait is, melynek
híre ment a városban, aminek egyik
kedvező hozadéka, hogy a cégek sokkal alaposabban járnak el, precízebbé váltak önbevallásaik.
- Az önkormányzat forrásai között említette az adóbevételeket és
az állami támogatásokat. Milyen
hatással van működésükre az államigazgatási rendszer átszervezése?
- A fentebb említett három bevételi forrás mellett lehetőségként kínálkozik a privatizáció is, ám az önkormányzat hat éve nem adott el ingatlant. Sőt azon vagyunk, hogy minél
több ingatlant vásároljunk a város
számára. Ami az államigazgatási
rendszer átalakítását illeti, közismert
tény, hogy jelentős mennyiségű és
súlyú feladatok kerültek el az önkormányzattól. Ez forrásaink csökkenésével is járt, de nem kerültünk kritikus helyzetbe. Az átalakítás révén
jó néhány hatósági jogkör átkerült a
Dunakeszi Járási Hivatalhoz. De az
sem okoz gazdálkodási nehézséget,
hogy a KLIK-hez kerültek az iskolák,
hiszen az erre a célra kapott állami
támogatást iskoláinkra költöttük, sőt
az önkormányzat ezeket az összegeket saját forrásaiból ki is egészítette.
Felújítottuk, bővítettük – hogy néhány példát mondjak – a Bárdos és a
Fazekas iskolát. Jövő évtől az iskolák
működtetését is átveszi az állam, de
mi továbbra is napi kapcsolatot ápolunk a tankerületi vezetővel, akivel
folyamatosan egyeztetünk. Segítjük
munkáját, ha az iskoláknak anyagi
forrásra lesz szükségük, biztosítjuk,

mert a mi gyerekeink oktatásáról, jövőjéről felelősséggel gondolkodunk.
- A bevételi oldal harmadik pillére, a pályázati lehetőségek mit mutatnak?
- Fontosnak tartom hangsúlyozni,
hogy a választók bizalmából stabil a
többségünk a képviselő-testületben,
ami garanciát jelent az önkormányzati ciklusokon átívelő programok
kidolgozására és megvalósítására.
Erre jó példa volt a 2010-2014 közti időszak útépítési programja. Mindenki tudta, hogy melyik évben, melyik utca készül el. A 2014-2019-ig
tartó ötéves önkormányzati ciklusra ugyanígy kidolgoztuk az út felújítási és járdaépítési programot, melynek megvalósítása jó ütemben halad.
Tehát, lehet tervezni, ezért az infrastruktúrafejlesztés területén olyan
fontos célokat tűztünk ki magunk
elé, mint járdák építése, csapadékvíz
elvezetése, intézményi infrastruktúra korszerűsítése. Mindenképpen
szerettünk volna újabb óvodát építeni, így készült el a Járműjavító mellett a Meseház Óvoda. Sorra építjük
át óvodáink udvarait, bővítjük játszóeszközeiket. Céljaink megvalósítása érdekében kiemelt hangsúlyt
helyezünk az eredményes pályázati munkára. Itt szeretném megköszönni országgyűlési képviselőnk,
dr. Tuzson Bence lobbi tevékenységét, aki kimagaslóan segíti a város
fejlődését, gyarapodását. Az ő érdeme, hogy állami beruházásban és
fenntartásban márciusban megnyílik a tanuszoda. Mi „csak” a szolgáltatásokat vesszük igénybe, ami óriási
dolog a város számára. Képviselő úrnak köszönhetjük az alagi városrészben épülő 24 tantermes általános iskolát és a sportcsarnokot is, melyek
már 2017 szeptemberében fogadják a
diákokat. Ezt a beruházást is az állam finanszírozza.
- A fenti beruházások is azt támasztják alá, hogy örvendetesen
sok fiatal él a városban. Az óvodai,
iskola intézményrendszerek mellett
jelentős a sportolási igény. Hogyan
és miből tudják kiszolgálni a sportolók, a lakosság ez irányú elvárásait?
- Mindennek az alapja az ésszerű
gazdálkodás, a tervszerű munka, a
pályázati források bevonása. Örömteli tény, hogy városunkban nagyon
sok fiatal, sportolni vágyó lakótársunk él. Ez megmutatkozik a szülők
által közvetített igényekben is. Ez az
elvárás találkozik a mi elképzeléseinkkel. Az önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a sportlétesítmények felújítását, színvonalas

működtetését és újak építését. A Magyarság Sporttelep épületének külső és belső fejújítása mellett új pályákat is építettünk. Az egykori lőtér
helyén új atlétikai központot alakítunk ki. Ugyancsak állami támogatással és városi hozzájárulással épül
fel az a sportcsarnok, melyhez 6 ezer
négyzetméteres területet vásárolt az
önkormányzat a Magyarság Sporttelep és a lőtér között. A tervek készen
vannak, jövőre várhatóan el is készül
a sportlétesítmény. A Fóti úti sporttelepen is épül egy kézilabda csarnok
jelentős TAO-s támogatással.
- A fejlesztéseknél, a beruházásoknál tartva feltétlenül meg kell
említeni a város északi határában
épülő - az M2-est a régi kettes főúttal - összekötő utat. Ön szerint a beruházás milyen hatással lesz Dunakeszi közlekedésére?
- Közismert, hogy rendkívül jelentős a városon áthaladó gépjármű
forgalom, amit reményeink szerint
az összekötő út drasztikusan csökkent majd. Emellett az M2-es bővítése, új lehajtó építése révén Dunakeszit egy elkerülő félkörgyűrű övezi majd, melynek hatása minden bizonnyal érzékelhető lesz a városban
is. Itt szeretném ismételten leszögezni, hogy a 3,8 milliárd forintos fejlesztés megvalósításában is kiemelt
érdeme van Tuzson Bencének, aki
jó politikai érzékkel lobbizott a kormánynál, hogy az uniós beruházásban bővülő M2-est állami forrás felhasználásával kapcsolják össze a 2.
számú főúttal.
- A város gazdálkodásáról beszélgetve, feltétlenül fel kell tenni azt a
kérdést: mi élvez prioritást a források elköltésénél?
- Igyekszünk minden beruházást
körültekintően megtervezni, koncepcióban gondolkodva előkészíteni. Rendkívül erős az ár érzékenységünk a legkisebb tételtől kezdve
a legdrágábbig, ugyanis odafigyeléssel jelentős megtakarításokat lehet elérni. Ésszerű gazdálkodásunk
eredményeként nyílik lehetőségünk
fejlesztésekre, új ingatlanok beszerzésére, mint pl. balatoni vagy a Katonadomb alatti telek megvásárlására. Ennek köszönhetően nyaralhatnak majd tanulóink a város balatoni
üdülőjében, pihenhetnek a dunakesziek 600 méter hosszú saját Dunaparti strandjukon.
- Mekkora összeggel tudnak gazdálkodni éves szinten?
- Az önkormányzat költségvetése meghaladja a hatmilliárdot, melyben jelentős fejlesztési tételeink van-

nak. Az önkormányzatnak egy fillér hitele sincs, nincs adósságunk,
minden beruházást úgy kezdünk el,
hogy előzőleg felhalmozzuk a pénzt.
Ennek három módja van: rövid lejáratú, éven belüli diszkontkincstárjegyben, ha jelentős fejlesztésre
gyűjtünk, akkor állampapírban tartjuk megtakarításainkat. Az állandó, mindennapi likviditásra pedig a
számlavezető bankunknál betét formájában helyezzük el a pénzt.
- Az önkormányzati és az országgyűlési képviselő választások egybe esésének elkerülése érdekében a
jelenlegi képviselő-testület öt évig
szolgálhatja a várost. Lassan félidőhöz érkeznek, a ciklus hátralévő
időszakában mit tekintenek a legfontosabb megoldandó feladatnak?
- A lakosság magas színvonalú kiszolgálását. Városunk mindennapi
életét közös összefogással olyanná
szeretnénk formálni, hogy mindannyian jól érezzük magunkat Dunakeszin. Olyan kis és nagy közösségek, civil és baráti társaságok alakuljanak, melynek tagjai azt érezzék, Dunakeszi, a Mi városunk.
E közösségformáló, lokálpatrióta
szemlélet kialakításához elengedhetetlen, hogy az önkormányzat a
legmagasabb színvonalon szolgálja ki polgárait. Azon munkálkodunk, hogy szellemiségében és esztétikus kivitelében is ügyfélbarát
ügyfélszolgálat fogadja lakótársainkat a hivatalban. Felkészült munkatársaink segítőkész együttműködése, a kulturált környezet azt sugallja, hogy mi vagyunk az ügyfelekért,
nem pedig fordítva. Az ügyfélszolgálat a hivatal „arca”, melyhez méltó személyi és technikai felkészültséggel intézzük polgáraink ügyeit. A Városháza régi szárnyát teljesen átalakítottuk, modern, minden
igényt kielégítő ügyfélszolgálati kiszolgáló egységet hoztunk létre. Az
új informatikai rendszer biztosítja
az online ügyintézés lehetőségét is.
Nagyon fontos a technikai háttér, az
igényes környezet, de én mégis azt
tartom a leglényegesebbnek, hogy
munkatársaink szakmai felkészültségükkel, elhivatottságukkal, empatikus készségük kifejezésre juttatásával intézzék lakótársaink ügyeit. A lakosság centrikus ügyfélszolgálat várhatóan 2017 tavaszán kezdi
meg működését, mely reményeink
szerint találkozik az ügyfelek megelégedésével is, akik méltán mondhatják, hogy a hivatalban minden
értük történik.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Dióssi Csaba felterjesztésére Az Év iparosa kitüntetést idén Vámos Robi,
a Táblácska megálmodója vehette át a Pest Megyei Közgyűléstől

„Számomra az alkotói szabadság a legfontosabb”
Már régen kinőtte Dunakeszi határait, mégsem tudná elhagyni a várost a Táblácska megálmodója, Vámos Robi.
Maga az ötlet pár éve egy saját maga számára gyártott névtáblával indult, míg mára egy országos hírű branddé
nőtte ki magát. Imád alkotni, de a gyerekek között is nagyon jól érzi magát. Idén, év végén komoly elismerésben
részesítette őt a Pest Megyei Közgyűlés: megkapta az Év iparosa díjat.
– Nemcsak figurái, rajzai, hanem néhány megnyilvánulása is azt mutatja, képes az életet mindig a humorosabb oldaláról is felfogni. Tizenötmillióért hirdet
kifestőt, ugyanakkor a szekrényét Dezsőnek hívja, miközben fekete öves marketingesnek mondhatja magát…
– Rosszkedvűen alkotni sem lehet, nemhogy teljes életet élni. Itt nálunk senki és
semmi sem normális bizonyos értelemben,
hát akkor miért éppen kedvenc bútorom
lenne az. Ő Dezső, csak úgy. A tizenötmilliós ár egyébként nem vicc, az a kifestő bizony annyiba kerül, ha a megrendelő mindenbe bele akar szólni, még abba is, miként hegyezzem a ceruzámat. Nálam, nálunk ugyanis az alkotói szabadság nagyon
fontos dolog, ha azt korlátozzák, nos, akkor azt fizessék is meg.
– Nem egy korábbi nyilatkozatában kijelentette, tevékenységükkel nevelő hatást
szeretnének kiváltani felnőttekre. Ezt miként kell elképzelnünk?
– A cég októberben ünnepli a születésnapját, ilyenkor egy nagyobb kedvezmén�nyel lepjük meg a vásárlóinkat. Ekkor indul be nálunk a csúcsszezon, de decemberben, főleg a karácsony közeledtével az árakat szépen felemeljük a főszezoni szintre.
Ezzel ugyanis azt szeretnénk elérni, hogy
a Szeretet Ünnepére az emberek egy kicsit
előre készüljenek, időben kezdjék meg a
szeretteiknek az ajándékok megvásárlását,
ne pedig az legyen a módi, hogy az utolsó pillanatban, az első plázában az első kezükbe akadó tárggyal letudják az ajándékozást.
– Egyre több rajzórát vállal iskolákban,
ráadásul nem kér érte semmilyen ellentételezést. Akkor miért csinálja?
– Még nem tudom, mindez hova, mivé
alakulhat majd. Talán a következő nagy
projektem a tehetséggondozás lesz… De
azon nem tervezek változtatni, hogy ezért
egyik iskolától, osztálytól sem kérek pénzt.
Amikor az első ilyen dupla órát elvállaltam egy ceglédi, hatványozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó iskolában, még nem tudtam, hogy ez lesz a
vége, hogy immár heti rendszerességgel
egyre több iskolában tölthetek el személyiségfejlesztő rajzórákat a gyerekekkel. Sőt,
volt olyan hely, ahol a tanároknak is tar16 Dunakeszi Polgár

egy Táblácska stílusú kép lesz. Mára odáig jutottunk, hogy egy szezonban tucatnyi emberrel dolgozom együtt, és a brand
immár a Táblácskákon kívül, színezőkből,
bögrékből és céges grafikákból és meghívókból áll. Ami azonban mindegyikben
ugyanaz, hogy a belőlem fakadó pozitív
életstílust közvetíti megrendelőink felé.

tottam foglalkozást. Úgy vélem, ezeken az
órákon az önbizalom növelése, a nyitottság megteremtése a lényeg, hogy elhiggye
mindenki, igenis tud rajzolni, pár egyenes
vonalból bármilyen figurát a lapra tud varázsolni. Volt olyan esetem, hogy amikor
lerajzoltam négy egyenes vonalat és megkérdeztem, vajon mi lesz ebből, egy olyan
kislány kiabálta be a helyes választ, aki a
tanórákon már évek óta nem szólalt meg.
Egyre több helyre hívnak az ország különböző pontjaira, és már február végéig
be vagyok táblázva, de azt tudom, ahova
várnak, oda minden körülmények között
igyekszem eljutni.
– Ha már említette, hogy be van táblázva… A Táblácska brand már igencsak jól
cseng széles e hazában. Rajzóra helyett
most tarthatnánk egy rövid történelem
órát?
– Azért történelemről beszélni kissé túlzás… 2006-ban indult, amikor is készítettem egy saját névtáblát. 2010-től kezdett igazán komollyá válni a történet, ami
2013-ra odáig fejlődött, hogy egy katonalány személyében az első alkalmazottat is
fel kellett vennünk. Ugyanezen évre tehető
az, amikorra kialakult a félreismerhetetlen
stílusunk, amelyben a megrendelő kéréseit
teljesítjük, és az emberfigurák, a nap, a virág és a színezés állandó, a többi az alkotói szabadság szülöttje, és ezekből áll össze
egy-egy alkotásunk. A szöveges leírásból

– Volt olyan megrendelésük, amit sosem fog elfelejteni?
– Aki ismer, annak bőven elég, ha csak
annyit mondok: Pocoklagzi. Legyen elég
annyi, hogy a megrendelő azt kérte, a házasoknak legyen olyan a fejűk, mint a pocoknak… Nos, ez velem, a céggel, a Táblácskával immár együtt élő legenda marad.
Aztán az sem volt egyszerű, amikor a megrendelő csak annyit mondott, a kisfia kedvence a közvilágítás, és ezt szeretné viszont
látni a Táblácskán.
– Gyermekei szeretik azt, amit alkot?
Egyáltalán, szeretnek rajzolni?
– A fiam számára inkább a lego és a foci
az elsődleges, de szeret rajzolni. Úgy érzem, az ő esetében a vér biztos nem vált
vízzé, de velem ellentétben ő inkább művészlélek. A lányom számára inkább a pónis színező az első. Ugyanakkor egyáltalán
nem erőltetem, hogy rajzoljanak, és később
sem lesz elvárás, hogy folytassák, vigyék
tovább az apjuk mesterségét. Számomra
egy a lényeg, bármibe fognak bele, azt úgy
csinálják, hogy élvezetet okoz a számukra.
– A Pest Megyei Közgyűlés az Év iparosa díjat adományozta Önnek. Mennyire
fontosak az ilyen elismerések, visszajelzések?
– Noha nagyon jól esik az ilyen elismerés, higgye el mindenki, nem ezekért csinálom, nem hajtok rá. Most sem tudtam
a jelöltségről, a díjhoz kellő több oldalas
indoklást, méltatást a legnagyobb titokban írták meg a munkatársaim. Még egyszer mondom, nagyon jól esik és örömmel
tölt el ez az elismerés, nekem az a fontos,
hogy az emberek számára látható és szerethető dolgot hozzak létre. Hogy az egy
tábla, vagy bögre, netán egy sikeres rajzóra a gyerekeknek, az már számomra teljesen mindegy.
Molnár László
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Az ország legjobbjai között
Évente több olyan kiadvány is van, amelyik különböző szempontok alapján értékeli a felsőoktatási és a középfokú tanintézményeket. Ezek közül az egyik legrégebbi a HVG által összeállított felmérés, amely a 100
legjobb magyar középiskola eredményeit tartalmazza. A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium évek óta kimagasló eredményekkel szerepel a ranglistán.

– A felmérésben mit vesznek figyelembe? – kérdeztem beszélgetésünk kezdetén Varga Tibort, a gimnázium igazgatóját.
– Értékelik a kompetencia méréseket, a közép és emelt szintű érettségi
eredményeit, és a nyelvvizsgák arányát. Vizsgálják a tanulmányi versenyeredményeket, és még számos
szempontot vesznek figyelembe a

– A versenyekre való kiválasztásnál a diákok jelentkezését veszik figyelembe, vagy a pedagógusok ismerik fel azokat a képességeket,
amelyek alapján elindítanak egyegy tanulót?
– Ez a kettő finoman egymásra
hangolódik. Az a jó, ha ő és a diák
úgy tudnak összedolgozni, hogy ebből sikeres versenyeredmény születik. Három olyan kollégánk van,
akik a matematikai tehetségek gondozásáért Graphisoft-díjat kapott.
(A rangos díjat a Graphisoft SE multinacionális szoftverfejlesztő cég alapította. A szerk).
– Milyen a pedagógus közösség?
– Nagyon jó, és ami számomra
a legfontosabb, hogy a gyerekekre
koncentráló. Tudják, hogy az, akivel
éppen foglalkoznak, valakiknek a világon a legfontosabb. A szülők joggal
elvárják, hogy a tehetséges gyermekeik előbbre jussanak, fejlődjenek és
bejuthassanak a lehető legjobb egyetemre. A tantestület ötöde olyan pedagógusokból áll, akik itt érettségiztek és aztán visszajöttek tanítani,
mert annyira kötődtek az iskolához.

Varga Tibor
igazgató:
A tavaly
érettségizettek
93 százalékát
vették fel
felsőoktatási
intézménybe

rangsorok kialakításánál. Iskolánk
már hatodik éve az országos ranglistán a legjobb ötven között van. Tavalyelőtt a 29., tavaly a 39. helyen voltunk, és most leszünk a legjobbak a
28. helyezéssel. Pest megyében a 3.,
a vidéki gimnáziumok rangsorában
pedig a 13. helyen vagyunk. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez az eredmény alapvetően az itt dolgozó pedagógusok munkájának és az ide
járó tehetséges gyerekeknek köszönhető.
– A ballagási ünnepségeken szinte
se vége se hossza a kiváló tanulmányi eredményeket elért diákok jutalmazásának…
– Ezek átadása nekem mindig
nagy örömet jelent. A felvételt nyert
diákok bejövő átlaga 4,7-4,8 között
van, s ettől nem marad el a végzősöké sem. A tavalyi érettségi átlagunk
4,75 század volt. Ez azt jelenti, hogy
a 104 végzettből 52 volt kitűnő, és 18
fő jelest ért el. Ez az eredmény nyilván a pedagógusokon és a gyerekeken egyaránt múlik.
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– Hogyan jellemezné a diákokat?
– Nem igaz, hogy ez a generáció
bármiben rosszabb, mint a korábbiak. A világ körülöttük zsong, forog, mindenbe bele akarnak kóstolni. Olyan tanulói közösség jön össze,
hogy egymást is ösztönzik.
– Milyen tapasztalatok vannak a
továbbtanulást illetően?
– Tanulóink 85-90 százaléka tovább tanul. A tavalyi év ebben is
rendkívüli volt, az érettségizettek 93
százalékát vették fel valamilyen felsőoktatási intézménybe. Vegyes érzelmekkel mondom, hogy több mint
tíz százalékuk külföldön folytatja tanulmányait. Ez jó, mert ha visszajönnek, tudásukat itthon kamatoztatják, ám ha kint maradnak, a tudásuk nem idehaza hasznosul. De az
megnyugtató, hogy döntő többségük
itthon tanul.
– Milyen arányban jelentkeznek
a gimnáziumba Dunakesziről a diákok?
– A tanulók 65-70 százaléka a városból érkezik. Szeretném hangsúlyozni, hogy az általános iskolákban

rendkívül színvonalas a tehetséggondozás, szépen megállják a helyüket az onnan érkező diákok.
– Nagyon sokrétű a tanórán kívüli tevékenység…
– A gimnáziumban komplex módon kezeljük a gyerekek személyiségét. Van, aki a sportban jeleskedik, van, aki a művészetekben. Alapnak tekintjük, hogy mindenkinek
legyen minimum középfokú nyelvvizsgája, ugyanis 2020-tól már nem
lehet e nélkül bekerülni felsőoktatási intézménybe. Jelenleg a tanulók
több mint negyven százaléka felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, és
vannak, akik ezt több nyelvből abszolválják. A röplabda, és kosárlabda csapatunk rendre a megyei és országos elődöntőkig eljut. Intézményünkben változatlanul működik a
Farkas Ferenc Művészeti Iskolával
közösen a Rokka Néptáncegyüttes
Gyúró Tamás vezetésével és a Radnóti Diákszínpad is új bemutatóra
készül Lengyel István tanár úr irányításával.
– Milyenek a gimnázium technikai és gazdasági feltételei?
– Most, hogy már megtörtént a
KLIK átalakítása, jelentős összeget,
2,8 millió forintot kaptunk tanszervásárlásra. Hozzá kell tennem, hogy
nagyon jó, kollegiális a kapcsolatunk
a tankerület munkatársaival. Az Önkormányzat – mely egyfajta védőhálót biztosít a település tanintézményei tekintetében – sajátjának tekinti a gimnáziumot, jelentős összeget
fordít a korszerűsítésre. Támogatásukkal átépítettük az aulát, és elkészült a sportudvar.
– Ön nyugdíjba készül. Mit vár a
jövőtől?
– Marad az a tantestület, akik tovább tudják vinni az iskola eredményeit, hiszen azokat ők hozzák, nem
a vezetőség. Nagyon bízom benne,
hogy Nyíri István kollégám, a jelenlegi helyettes egy ideig megbízással,
majd kinevezéssel átveszi a feladatot
és képes lesz folytatni mindazt, amit
közösen elértük elsősorban a pedagógusok, a gyerekek és munkatársaim munkájának az eredményeként.
Katona M. István
A szerző felvétele

Advent a muzsika bűvöletében
„Ó Népek Királya! Mindannyiunk várakozása, Szegletkő, a két népet egybefoglaló: jöjj el és mentsd meg az embert, kit a porból
alkottál!” E gyönyörűséges szöveg egy korai gregorián énekből való, eredetileg persze latinul és ki más lehet a Népek Királya, mint Jézus, akinek eljövetelét minden korban Adventkor nagy reménnyel várjuk.

N

ovember
27-én
gyújtottuk meg az
adventi koszorún
az első, a hit gyertyáját. Majd még három héten
át sorban felfénylik a remény,
az öröm majd a szeretet lángja.
E lelket felemelő hagyomány
tiszteletére, mint minden esztendőben, úgy most is felcsendültek november 27-én az ünnepi dallamok, a Jézus Szíve
templomban a gyertyagyújtással egybekötve, a Dunakeszi
Város Önkormányzata támogatásával rendezett zenei áhítaton, melynek műsorközlői tisztét Balatoni Ágota Mária töltötte be.
Johann Sebastian Bach
F-moll preludiuma hangzott el
a koncert bevezetőjeként Diósi
Tamás orgonaművész, a Szent
Mihály templom kántora előadásában.
Az énekkarok a közönséggel
együtt énekelték el az Áldott az
Isten kezdetű ökumenikus adventi dallamot s eközben gyújtott gyertyát a Szent János bogár
csoport képviseletében Márton
Luca Anna és Finta Zsolt.
Hangszeres muzsikával folytatódott a koncert. A Farkas
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai, Kiss
Vera és Veres Kornél játszották
el Wilhelm Friedemann Bach:
Duó 2 brácsára című művének
allegro tételét. A későbbiekben
e mű még egy részletét is hallhattuk. A művészeti iskola gi-

tártanára, Madarász József Johann Sebastian Bach és Vivaldi
egy-egy művének előadásával
gazdagította a hangversenyt.
A kórusok közül elsőként a
Szent Mihály templom énekkara Szabó Gábor vezényletével mutatkozott be nagy sikerrel. Műsorukban többek között
elhangzott egy ősi gregorián
dallam és Jacques Bernier Máriát köszöntő éneke.
A 15 éves múltra visszatekintő Servite Ökumenikus Kórus kiváló műsorának különlegessége volt Felix Mendelssohn
Fényedre várunk című művének előadása, melynek szövegét dr. Gyombolai Pál írta. Az
énekkar ünnepi hangulatú előadását dr. Gyombolainé Kindler
Edit vezényelte Bergl Noémi, a
művészeti iskola zongoratanára kíséretével.

A templom Harmonia Sacra
kórusa ugyancsak adventi szellemiségű műveket magas színvonalon adott elő Szakáll Lászlóné karnagy vezetésével. Elhangzott többek között Joseph
Haydn Az úrra hagyjad útad…
című, zsoltár ihlette mű.
Kedves figyelmesség volt,
amikor névnapja alkalmából
dr. Lányi Cecíliát az énekkar
a „Kihez az Úr elküldé angyalát…” kezdetű, szent Cecíliáról,
az egyházi zene védőszentjéről
szóló ének előadásával köszöntötte, majd Szepes Béla, a templom egyháztanácsának elnöke
virággal kedveskedett az ünnepeltnek.
Hagyományosan az összkar
zárta a hangversenyt. Előadásukban megszólalt többek között egy XVII. századi dallam,
valamint a XVIII. században

élt olasz orgonista és zeneszerző, Pellegrini „Ó jöjj messiásunk” című műve.
„Az adventi áhitatban a legtöbb szerep a Boldogságos
szűzanyának jut, őhozzá énekelünk, méghozzá jogosan”, fogalmazott a nagyszerű koncert
összegzéseként Szádoczky Károly kanonok plébános, a hangverseny fővédnöke. „Ő adta a
világnak az Isten fiát s ezért is
emlékezünk meg róla.”, mondta, s felidézte egy szépséges gregorián ének szövegét: „Üdvözlégy tenger csillaga, Isten kegyes anyja…” Megköszönte a
szép lélekemelő dallamokat.
„Kívánom, hogy mindegyikünk szívébe eljöjjön Jézus,
találkozzunk vele, akire várva várt a világ, és akire várunk
mi is az életünkben, hogy tegye
széppé, boldoggá további sorsunkat.”
Katona M. István
A szerző felvételei

Jónak lenni jó
Kívánom, hogy mindenki tapasztalja meg: másokkal jót cselekedni, másokért tenni valóban a legszívderítőbb érzések egyike.
November 18-án ezt egy jótékonysági est szervezőjeként, fellépőjeként sok radnótis diákunk megérezhette.

H

ogyan is indult ez a szép és fontos kezdeményezés? Valamikor
évekkel ezelőtt talán Varga Tibor igazgató úr javasolta, indítsunk gyűjtést egy nehéz helyzetbe került
család megsegítésére. Így került az aulába
egy gyűjtőláda e célra. Eleinte került is bele
támogatás, de idővel méltatlanul kevés.
Amikor ezt jóérzésű diákok látták, kitalálták, hogy szerveznek egy műsoros jótékonysági estet. Három éve Császár Emese

és barátai teát főztek, süteményt sütöttek
és ragyogó műsort állítottak össze, hiszen
annyi tehetséges társukat tudták megnyerni a jó ügynek.
Azóta minden évben ott ülök a közönség
soraiban, és nagyon büszke vagyok a tanítványainkra, akik igen színvonalas produkciókkal készülnek. Az idén Gémes Mirjam lett a főszervező, aki nagyon ügyesen
ténykedett segítőivel, hiszen 320 000 Ft-ot
oszthatnak szét a rászorulók közt. Persze

tudjuk, hogy a szülők anyagi támogatása,
odafigyelése nélkülözhetetlen egy ilyen jótékonysági rendezvény sikeréhez. Köszönjük nekik is!
Bárcsak ne lenne egyetlen rászoruló tanítványunk sem! De amíg ez nem így van,
továbbra is segítsünk jólélekkel, az adventi
időszak erre sok lehetőséget kínál!
Bereczné Csillag Mária
(a Radnóti Gimnázium tanára)
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Már fénylenek az adventi gyertyák
Advent első vasárnapján a karácsonyi ünnepi várakozás meghitt hangulatához méltó műsorral kedveskedtek a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár János utcai Tagóvoda kicsinyei. Az ovisokat és a IV. Béla király téren megjelent
közönséget Iklódy-Szathmáry Eszter, a Dunakeszi Programiroda munkatársa köszöntötte. Az összetartozás szimbólumaként
a Városháza előtt elhelyezett hatalmas adventi koszorún az első gyertyát Chikán Katalin evangélikus lelkész gyújtotta meg.

A

kis ovisok nagy szeretettel fogadott
műsora után Chikán Katalin evangélikus lelkész egy rövid adventi igével üdvözölte a várakozókat: ”Lábam
előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” –
idézte a zsoltárt.

Egyházuk reformátorát és alapítóját, Luther
Mártont idézte, amikor arról beszélt: „E kicsiny mécses is felvilágolt, és elkezdte megérteni az Isten értelmét és az ő igazságosságát. Valamiféle fényesség az, amit ilyenkor Adventben, a
sok-sok csillogó dísz, a már–már felállított karácsonyfák mellett picinyként megláthatunk. Sokszor azt hiszem, hogy Adventben a legnagyobb
érték a kicsi a nagy mellett” – mondta, majd arról beszélt, hogy ma, amikor az emberek nem
veszik észre Isten igéjét, az azért történhet meg,
mert sok minden elvonja a figyelmüket.
Egy példázaton keresztül világított rá, hogy
mindannyiunk számára fontos Isten igéje.
Chikán Katalin lelkész piciny közössége nevében
– melyet talán már észrevesznek mondta – azt kívánta, hogy karácsonyra elcsendesedéssel, böjtöléssel, a pislákoló mécses fényében készüljünk.

Az adventi várakozás meghitt szépségére rávilágító gondolatok elhangzása után a kicsinyek
és felnőttek sokasága a Polgármesteri Hivatal főbejárata elé vonult, ahol Chikán Katalin – mielőtt a városi adventi koszorún fényre lobbantotta volna az első gyertyát - közös éneklésre kérte
a gyerekeket és szüleiket.
Az ünnepi díszbe öltözött főtér advent első
vasárnapján nagyon sok dunakeszi polgár számára ajándékozott meghitt, szép pillanatokat,
hiszen az adventi gyertyagyújtás mellett kulturális programok, gasztronómiai finomságok, no
és a nagy népszerűségnek örvendő korcsolyapálya várta a közönséget.
S programfüzér hétről hétre teljesedik ki, hiszen advent második hétvégéjén, december
3-án, szombaton Janicsák Veca, vasárnap Auth

Csilla műsorát élvezhetik az érdeklődők, aki
előtt a DÓHSZK Gyöngyharmat Tagóvoda kicsinyei kedves hangulatú, karácsonyi énekekkel
örvendeztették meg szüleiket és az ünnepre készülő közönséget.
Advent harmadik hétvégéjén – a Dunakeszi
Polgár megjelenésével egy időben - szombaton
Oláh Gergő, míg vasárnap Vastag Tamás lesz a

város vendége, a negyedik hétvégén, szombaton
Takács Nikolas és a bolgár Rila együttes szórakoztatja a nézőket. Advent negyedik vasárnapján is 16 órakor gyújtják meg a gyertyát Dunakeszi főterén, ahol aznap este Tolvai Reni lesz a
sztárvendég.
De addig is mindenkit sok szeretettel várnak
a kulturális programokat szervező Dunakeszi
Programiroda munkatársai, a finomabbnál finomabb gasztronómiai különlegességeket kínáló vendéglátósok, és a remek kivitelű portékákat
felvonultató kézműves mesterek… No és a város
slágerének számító fedett jégpálya is várja a téli
sportág szerelmeseit.
A IV. Béla király téren idén is látványos műsorral búcsúztatja az óévet és köszönti az új esztendőt a városi önkormányzat, melynek vezetői
sok szeretettel hívnak minden dunakeszi polgárt a közös ünneplésre.
BUÉK Dunakeszi!
(V. I.)
Fotó: KesziPress

Dunakeszin december 16-ig
várják az adományokat
Öt éve indult útjára Dunakeszi Város Önkormányzata kezdeményezéseként az adventi adománydoboz akció, aminek sikerét látva nem volt kétséges, hogy idén is része lesz a karácsonyi készülődésnek.

C

satlakozzon Ön is a közösségi együttműködéshez,
ezzel is segítve egymást,
mert Dunakeszi a Mi városunk –
kérik a szervezők, akik várják az
adományokat december 18-ig az
adventi vásárban a főtéren, vagy a
Polgármesteri Hivatalban működő
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Programirodában. Természetesen
a határidő lejárta után is fogadnak
ajándékokat, melyeket eljuttatnak a
rászorulóknak.
2016. december 16-ig a DÓHSZK
Család- és Gyermekjóléti Központ
(Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u.
32.) is fogad adományokat, de kérik,

hogy az ügyfélfogadási időről mindig tájékozódjanak indulás előtt!
A szervezők azt is kérik, hogy
a dobozon jelöljék meg; milyen
nemű és korú személynek szánják
ajándékukat, illetve, hogy csak jó
állapotú, tiszta termékeket adományozzanak!

Ami a dobozban lehet: játék, iskolaszer, ruhanemű, tartós élelmiszer – írja közleményében a
szervező közösség nevében a Dunakeszi Programiroda, melynek
munkatársai a rászorulók nevében is köszönik a karácsonyi adományokat.

Hatalmas puttonnyal érkezett a Mikulás
Minden a gyerekekről szólt Dunakeszin
Advent második vasárnapján délelőtt és kora délután minden a gyerekekről szólt
Dunakeszin. A közismerten gyermekbarát Városi Önkormányzat idén is számos programmal és Mikulás csomaggal köszöntötte a kicsiket. December 6-án, Mikulás napján
pedig a város vezetői, Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester
a fehér szakállú apóval együtt vitték el a Mikulás csomagokat a kis ovisoknak.

V

asárnap délelőtt és délután zsúfolásig megtelelt a Mikulás érkezésére várakozó gyermekekkel a József
Attila Művelődési Központ színházterme, akik nagy tapssal köszöntötték a
színpadra lépő fehér szakállú apót. A közel egy
órás, kellemes hangulatú műsor után a gyerekeket Mikulás csomaggal ajándékozta meg az
önkormányzat.
Délután a főtéren is megjelent a Mikulás, akit

tágra nyíló szemmel, rácsodálkozó tekintettel
vettek körbe az apróságok, akik gyorsan megbarátkoztak a hatalmas termetű, ám a gyermekek „nyelvén” kiválóan értő, messzi földről érkezett nagy puttonyú emberrel.
Ezen a délutánon nemcsak a gyermekek kaptak ajándékot, hanem ők is adtak. A DÓHSZK
Gyöngyharmat Tagóvoda kicsinyei kedves műsorral örvendeztették meg szüleiket, az érdeklődők sokaságát, akik a metsző hidegben is forró lelkesedéssel hallgatták a műsort a város főterén.
Az adventi koszorún a második gyertyát a
Gyöngyharmat Tagóvoda kicsinyeinek kíváncsi érdeklődésével kísérve Magicz Ildikó, a Dunakeszi Programiroda munkatársa gyújtotta
meg. A második adventi gyertya fényre lobbanásának magasztos pillanatánál ott volt családjával Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselője is.
A kulturális programok sorát vasárnap este
Auth Csilla magával ragadó műsora zárta.

Fedett jégpálya fogadja a korcsolyázókat
Dunakeszi megújult történelmi központjában, a város főterén tavaly nyitotta meg kapuit első alkalommal a
műjégpálya, amely óriási sikernek örvendett a sportolni vágyó kicsik és nagyok körében egyaránt. A korcsolyapályát építtető önkormányzat idén – a Foci EB terasz idején és egyéb rendezvényeken tapasztalt rendkívül kedvező
fogadtatás hatására – már sátortetővel védi a pályát az esőtől és a hóeséstől.

A

z Adventi vásárral egy időben, november 26-án nyílt meg a jégpálya a
IV. Béla király téren, a száz éves Városháza mellett. A sátortető mellett
ugyancsak újdonságnak számít, hogy idén már
két külön sátorhelyiségben lehet öltözni és korcsolyát bérelni, aminek köszönhetően jóval kényelmesebbé vált a készülődést biztosító környezet.
Délelőttönként az óvodás és iskolás gyermekek szervezetten, osztályonként, csoportonként
ingyen látogathatják jégpályát, sőt, a korcsolyabérlést is ingyen biztosítja számukra Dunakeszi
Város Önkormányzata, amely évek óta anyagilag támogatja az óvodások korcsolyaoktatását is
az újpesti jégcsarnokban, ahová a város autóbuszán díjmentesen biztosítja az ovisok utaztatását is.
Hétvégenként plusz egy pályakarbantartást
is beiktatnak a főtéri jégpályán, hogy minél
jobb minőségű jéggel várhassák a korcsolyázókat – közölte az önkormányzat. Karácsonykor

és újévkor is lehet majd korcsolyázni Dunakeszin.
Mivel az eddig kettő helyett három alkalommal takarítják a főtéri jégpályát, ezért az a nyitva tartási idő az alábbiak szerint változott:
Nyitvatartás:
Hétfőtől – csütörtökig: 15-20 óráig
Péntek: 15-21 óráig
Szombat – vasárnap: 10-13, 14-17, 18-21 óráig
Ünnepi nyitva tartás
December 24.: 10-13, 14-17 óráig
December 25.: 14-17, 18-21 óráig
December 26 – 30.: 10-13, 14-17, 18-21 óráig
December 31.: 10-13, 14-17 óráig
Január 1.: 14-17, 18-21 óráig
A fenti idősávokban a dunakesziek ötszáz forintért, a nem helyi lakosok pedig ezer forintért
korcsolyázhatnak. Az 5 év alattiak ingyenesen
használhatják a 30x50 méteres jégpályát.

- Bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan kicsik és nagyok egyaránt örömmel fogják
igénybe venni a korcsolyapályát, ahová sok szeretettel várunk mindenkit november 26-tól január 29-ig! – nyilatkozta lapunknak az Adventi
vásár programjait szervező és a korcsolyapálya
megnyitását koordináló Dunakeszi Programiroda vezetője, Szabó Katalin.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István
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Karácsony az Erdész családnál
Az adventi várakozás varázsának felemelő érzésével léptem be az ajtón. Az első pillantásra is
feltűnő, jó ízlésről árulkodó otthonban finom sütemény illata érintett meg, miközben a házigazda régi ismerős kedvességével lesegítette a kabátomat. Felesége, Rita és három gyermekük is körbefogtak, hogy köszöntsék a családhoz érkező vendéget. A gyermekek örömtől csillogó tekintete,
a szülők szeretetteljes mondatai, a diszkrét eleganciával díszített nappali mind-mind az ünnepvárás meghitt hangulatát árasztotta. Erdész Zoltán és családja azzal a kedves gesztussal ajándékozta meg a Dunakeszi Polgár olvasóközönségét, hogy bepillantást engedjen a legszebb, legbensőségesebb családi ünnepük, a karácsony, és az arra való felkészülés hagyományaiba.

A

kölcsönös üdvözlés során
Együtt az Erdész
család: a szülők,
pillanatok alatt kiderült,
Rita és Zoltán,
hogy az Erdész család legés a gyerekek:
nagyobb gyermeke, a 10
Misi, Lilian, éves Mihály kajakozik, akinek példaRozina
képe a Rióban három olimpiai bajnoki címet megnyerő Kozák Danuta. – Danuta így már ötszörös olimpiai bajnok – teszi hozzá udvariasan
a „jövő reménysége”. – Misike február 19-én volt tíz éves, kisebbik lányunk, Lilian pedig február 22-én
egy éves. Hatalmas, emeletes szülinapi tortával ünnepeltük őket, alul
tíz szál, felül pedig egy gyertya világított a jeles napok örömére. Harmadik gyermekünk, Rozina április 17én volt hét éves – mutatta be gyermekeiket Zoltán, aki 11 éve él boldog
házasságban Ritával.
A város alpolgármestere figyelmes
vendéglátóként kávéval kínál, miközben arról mesél, hogy számukra nagyon fontos a családi tradíciók
folytatása. – Ritával mindketten átadjuk gyermekeinknek az eleinktől,
szüleinktől, nagyszüleiktől magunkkal hozott értékeket, beleszőve a sajátjainkat, a család szeretetét, az ün-
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nepek jelentőségét, az adventi készülődés meghittségét.
– Apa gyertek, nézzétek meg, hogyan készül a mákos guba – kéri udvariasan Misi, aki figyelmesen megvártja, míg édesapja befejezi a mondatot. Az érkezéskor érzett finom
sütemény illata közelről még csábítóbb. A modern konyhában idilli
kép tárulkozik elénk, a mákos guba

készítésével foglalatoskodó édesanyát közre fogják a lányok. Rozina
igyekszik édesanyja keze alá dolgozni, a legkisebb, Lilian, a szőke csöppség a konyhapulton ülve, a banán és
narancs hegy mögül kíváncsisággal az arcán figyeli a nagyok „munkáját”. Misi is csatlakozik a mestercukrászok társaságához, semmiképpen nem akar kimaradni az ünnepi
finomság elkészítéséből.
- Nálunk az a hagyomány, hogy
december 24-én, szenteste napján
ebédre újházi tyúkhúslevest tálalok
fel, ami után a most is készülő mákos guba kerül az ünnepi asztalra –
avat be a család ünnepi hagyományaiba Rita. Az édesanya azt is elárulja, hogy a karácsonyi készülődés
kedves programjaként, vacsora előtt
édesapjukkal felkerekednek a gyerekek és végigjárják a várost. – Ilyenkor számukra az a szórakoztató játék, hogy „stoppolják”, hány háznál
látszik már a feldíszített karácsonyfa. Jó másfél óra elteltével, mire én is
elkészülők a vacsorával, megérkeznek, s együtt csodálkozunk rá a nappaliban, hogy időközben hozzánk is
ellátogatott a Jézuska. Először megvacsorázunk, csak azután kezdjük el
kibontogatni a karácsonyfa alatt lévő
ajándékokat. Nehéz, de ezt ki kell
bírni…!
- Karácsony szentestéjén egy na-

gyon kedves családi tradícióval
kezdjük az ünnepi vacsorát – mondja már az étkezőben, az asztalfőn ülő
férj, édesapa. – Apám is az asztalfőn ült, ami számomra a családfő felelősségét testesíti meg. Én is követem ezt a szép hagyományt – jelentette ki Zoltán, aki így folytatta: - A
vacsora elfogyasztása előtt családi
összetartozásunk jeleként egy almát
annyi szeletre vágok, ahányan körbeüljük a karácsonyi asztalt. Mindenkinek adok egy szeletet, amit elfogyasztunk, majd egy szelet kenyeret, belefűzve egy fokhagyma gerezdet, amellyel a jó egészséget akarjuk
szimbolizálni. Miután mindenki elfogyasztotta ezt is, valamennyien
választunk a tányérról egy diót, amit
feltörünk, és ezen keresztül megnézzük, hogy ki mennyire lesz erős,
egészséges, jókedvű a következő évben. A dió után, ha a gyerekek kérnek, akkor kapnak mandarint is.

Csak ezután költjük el az ünnepi vacsorát – mondja a családfő.
- Ünnepi vacsorára áfonyával és
dióval töltött pulykatekercset készítek zelleres krumplipürével, majd
süteményként beiglit – újságolja Rita, aki azt is „megsúgja”, hogy
Misi annyira kedveli az általa készített pulykát, hogy a 10. születésnapjára is azt kért. - Házasságunk kezdete óta arra törekedtünk Zolival,
hogy a hagyományok ápolása mellett
a mi szűk családunk igényeit is igyekezzünk kiszolgálni. Így került fel az
ünnepi asztalra a pulyka, amit már
kisebb korukban is tudtak csipegetni
a gyerekek, míg pl. a halat nem. Karácsony másnapján általában töltött
káposzta az ünnepi étel, melyet jómagam vagy valamelyik nagymama
készít el – avat be Rita.
Az ünnepi vacsora elfogyasztása
után fedezi fel a család, hogy Jézuska
milyen ajándékokkal lepte meg őket.
- Karácsony előtt mindig írok egy

A gyerekek is kiveszik részüket az ünnepi mákos guba készítéséből

listát arról, hogy milyen ajándékot szeretnék. Ezt a levelet elviszem
a Városháza előtt lévő Betlehembe, ahol a Jézuska kiválasztja, hogy
mit hoz majd nekem. Amit legjobban szeretnék kapni, azt mindig bejelölöm, és többnyire meg is kapom
– meséli kis húgai társaságában Misi.
- Idén nagyon szeretnék egy go pro
kamerát, egy videojátékot, valamint
egy távirányítós helikoptert. Már elvittem a levelet! – mondja mosolyogva az ötödikes fiú, aki nagyon szereti a karácsonyt, és a szent estei családi tradíciót.
- A legszebb, a legmaradandóbb élmény számunkra az együtt töltött
ünnep, az ajándékozás, a közös játék
öröme, a feltöltődést adó beszélgetések. Évközben mindenki teszi a dolgát
– munka, iskola, különórák, sport,
késői hazajárás – ezért csak a hétvégeket töltjük szorosan együtt – mutat
rá az ünnepi napok jelentőségére Zoltán, aki annak viszont nagyon örül,

hogy minden nap együtt reggelizik a
család. Ezeket a nagyon szép együttléteket maradandó élményként őrizzük a szívünkben – mondja meghatódott hangon a családfő.
Gyorsan elszállt az együtt töltött
kellemes este, melyre szép emlékként
gondolok. A karácsonyi készülődés
ünnepi hangulatával a lelkünkben
köszönünk el egymástól. Az Erdész
házaspár és három gyermekük kikísérnek az ajtóig, miközben búcsúzáskor meghitt, örömteli karácsonyt
kívánunk családjainknak! – Nekem
egy évre szóló feltöltődést ad a család
karácsonyi ünnepe, gyermekeim és
férjem boldogsága – nyújt kezet búcsúzásként Rita.
Kilépve az Erdész család otthonából, a decemberi hideg zordságát
enyhíti az ablakon át világító adventi
gyertya fényének melegsége.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Öt éves a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda
Az államalapító Szent István királyra történő városi megemlékezés helyszíne 2011-ben, rendhagyó
módon az akkor megnyílt Szent Erzsébet Katolikus Óvodában volt. Az Önkormányzat ezzel is jelezni
kívánta, hogy e fontos beruházással a hat csoporttal induló intézmény jelentősen enyhítette a megnövekedett lakosságszámmal párhuzamosan megnőtt óvodai férőhely-igényt.

T

öbb mint nyolc évvel ezelőtt
fogalmazta meg az óvoda létrehozásának gondolatát a Szent
Imre Templom akkori plébánosa, Szabó József László atya. Valóságos
népmozgalom kezdődött. Mintegy 600
ember önzetlen adománya alapozta meg
a költségeket, de érkeztek felajánlások
külföldről is. Az Önkormányzat által ingyen átadott területen beinduló építkezésen önkéntes munkavégzéssel az egyházkerülethez tartozó családok tagjai is jeleskedtek. Így épült fel az impozáns létesítmény, melynek sikerei bizonyították a
kezdeményezés jogosságát. Öt éves fennállása alkalmából november 17-én hálaadó ünnepséget rendeztek.
Bevezetőben Csák Katalin óvodavezető köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük a fenntartó képviseletében
Puskás Balázst, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgató-

Az óvónők különleges produkciója
színesítette a jubileumi évfordulót

helyettesét, Grolyóné Szabó Évát, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai
előadóját, Bocsák István Károlynét, a választókerület önkormányzati képviselőjét, családügyi főtanácsnokot, Szabóné
Ónodi Valériát, a DÓHSZK vezetőjét,
Kecskés Attila atyát, a Szent Imre Templom plébánosát, az óvoda lelki vezetőjét,
a dunakeszi óvodák vezetőit, valamint a
katolikus óvodák képviselőit. Jelen volt
Kecskemétiné Nagy Henriett, a szülői
közösség vezetője és eljöttek az ünnepségre a Széchenyi István Általános Iskola 1.c osztályából az egykori óvodások.
Csák Katalin gitárjátékával kísért hálaadással kezdődött a program, majd
nagycsoportos gyermekek nagyszerű műsora következett, melyben közös
éneklésük és vidám körjátékuk aratott
osztatlan sikert. Az óvónők különleges
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Nagy taps fogadta a közös éneklést
meglepetés produkciójában harangjátékkal szólaltatták meg Beethoven örökbecsű szerzeményét, az Örömódát.
A képviselő asszony köszöntőjében
elmondta, hogy isteni tervként fogalmazódott meg az óvoda létrehozása, és
megvalósításában azok az emberek közreműködtek, akik meghallották Isten
szavát. Nyolc éve helyezték el az akkor
még üres telken a leendő épület alapkövét, majd a gondos tervezés időszaka következett. Felidézte az építkezés történetét, kiemelve azt a sok munkát, melyet az
egyházkerülethez tartozó felnőttek önként elvégeztek. Átadta az intézményvezetőnek az általa felajánlott emlékkönyvet, melybe várják az ide látogatók vagy
éppen a szülők bejegyzéseit.
Az ünnepség a csendes percekkel fejeződött be, mely az óvoda mindennapi életének szerves része. A közös imádkozás, a hálaadás a kis oltár előtt jelezte,
hogy a gyermekek lelki, hitbeli nevelése
fontos alkotó eleme a mindenre kiterjedő pedagógiai programnak.
Kérdésünkre Puskás Balázs hangsúlyozta, hogy szeretetteljes, befogadó, vidám légkörben nevelik a gyermekeket,
ezért is népszerű a fiatal szülők körében. Grolyóné Szabó Évától megtudtuk,
hogy a tervezés időszakában az építés�szel közösen alakították ki azokat a belső tereket, melyekben ma is nevelkednek a kicsik a szakmailag kiválóan felkészült óvodapedagógusok részvételével. Hozzátette, hogy az országban
jelenleg 130 katolikus óvoda működik.

A szülői közösség vezetője elmondta,
hogy férjével, Kecskeméti Lászlóval, aki
a Szent Imre Egyházközség világi vezetője, kezdettől az óvodalétesítés ügye
mellé állt. A háromgyermekes édesanya legkisebb gyermeke most nagycsoportos, az óvónők szinte második édesanyaként foglalkoznak a kicsinyekkel. A
szülők összefogó közösséget alkotnak,
úgy működnek, mint egy nagy család.
Fontos döntés volt, amikor az Önkormányzat támogatta az óvoda megépítését, mondta kérdésünkre a képviselő
asszony. – Sok fiatal szülő él a városban,
különösen az én választókerületemben,
s közülük nagyon sok a hívő.
A hatcsoportos intézményben az idei
nevelési évben 163 fővel foglalkozik tizenhárom óvodapedagógus és két pedagógiai asszisztens, tájékoztatott Csák
Katalin, aki huszonkét éve óvodapedagógus, tizennégy éves vezetői tapasztalattal két éve irányítja az itt folyó munkát. Erős lelkiséggel működik az óvoda s
a hitéletben segítik a családokat is. Sikeres az iskolai felkészítés, pozitív visszajelzéseket kapnak a városi oktatási intézményektől.
Az ünnepség részeként, az esti órákban az óvoda aulájában Kecskés Attila plébános atya hálaadó szentmisét celebrált Szabó József László volt plébános
atyával közösen.
Katona M. István
A szerző felvételei

Szociális munkásokat
köszöntött a polgármester
A Szociális Munka Napja alkalmából rendezett dunakeszi városi ünnepségen Dióssi Csaba polgármester az Év
Szociális Munkása elismerő oklevelet adott át dr. Tápai Leventének, a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató
Központ és Könyvtár munkatársának.
1997 óta minden évben november 12-én ünnepeljük a szociális munka napját, ám nem önmagunkat ünnepeljük, hanem a legelesettebbre emlékezünk – mondta
megnyitó beszédében a szervezet
vezetője, Szabóné Ónodi Valéria,
az intézmény Bajcsy-Zsilinszky
úti székházában rendezett ünnepségen.
Dióssi Csaba polgármester beszédében kiemelte, hogy amióta
világ a világ mindig voltak és saj-

a krízis helyzetben élő családok, és
nehéz sorsú egyének életének, sorsának jobbítása érdekében végzett
önzetlen fáradozásukat.
Szabóné Ónodi Valéria munkatársai teljesítményét méltatva kiemelte, hogy a hihetetlen szorgalommal és empátiával végzett feladatok megoldása közben lelkileg
és érzelmileg is fel kell dolgozni a
mindennapok során ért hatásokat,
miközben segítő jobbot nyújtanak
a bajbajutott embereknek. „Soha

Dr. Tápai Levente és a tevékenységét méltató vezetők
nos manapság is vannak szociálisan rászoruló emberek, akikről
nem feledkezhetünk meg.
- E jeles napon tisztelettel köszöntöm Önöket, akik az elesett,
kevésbé szerencsés emberek sorsát igyekeznek könnyebbé tenni a
hétköznapok során – mondta. Felidézte azt a korszakot, amikor évszázadokon keresztül az egyházak, majd a családok, kisebb-nagyobb közösségek segítettek, mígnem az állam vállalta magára ezt a
feladatot. – Meggyőződésem szerint az is mutatja egy civilizáció
fejlettségét, hogy a társadalom hogyan gondoskodik az idős és segítségre szoruló, nehéz helyzetben
lévő emberekről – fogalmazott a
város polgármestere. Dióssi Csaba
őszinte elismeréssel és köszönettel a hangjában méltatta a Családés Gyermekjóléti Központ munkatársai közmegbecsülésnek örvendő hétköznapi tevékenységét,

nem vész el számotokra az ember,
ami a leglényegesebb”- mondta elismerő köszönettel.
Dióssi Csaba polgármester Dunakeszi Város Önkormányzata
nevében a Szociális Munka Napja
alkalmából az „Év Szociális Munkása” elismerő oklevelet adott át
dr. Tápai Leventének, aki meghatódottan fogadta a kitüntető elismerést, melyet kollégáinak ajánlott, mert mint mondta: „Ez az elismerés megilleti valamennyi kollégámat”.
Ezt követően az ünnepség kedves színfoltjaként a polgármester
valamennyi munkatársnak egy
ajándékcsomagot adott át az önkormányzat köszönete és elismeréseként.
A Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó kitüntetett elmondta, hogy
négy éve dolgozik az intézményben, 2016. január óta családsegítő munkakörben látja el feladatát.

– Heten vagyunk egy egységben, nagyon jó csapatot alkotunk.
Ezt a munkát csak egymást segítve,
kiegészítve lehet eredményesen és
hatékonyan végezni. Egy-egy ügy
igen bonyolult, ezért összeadjuk tudásunkat, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást – mondta a szakmai közösség erejét hangsúlyozva.
Majd arról beszélt, hogy igencsak meglepte az elismerés, mert
szerinte többen is vannak, akik
nála nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és már sorolta is a neveket: „Molnár-Jancsik
Beáta intézményvezető-helyettes,
aki nagyon régóta családgondozó, vagy Fehér Attila, aki tizenhat
éve dolgozik ezen a szakterületen.
Én úgy gondolom, nekem van még
bőven mit tanulni tőlük. Remek
főnök Szegediné Tóth Andrea, aki
igyekszik összefogni a csapatot.”
Dr. Tápai Levente elmondta,
hogy nagyságrendben több mint
száz ember sorsán igyekszik segíteni, akik között vannak alapellátásba és védelemvételbe vett ügyfelek. Emellett önkéntes szakmai
koordinátorként is tevékenykedik,
pl. közösségi szolgálatot teljesítő
diákok munkáját is segíti.
- A családsegítő tevékenység során leginkább az anyagi és foglalkoztatási nehézségekkel küzdő emberekkel foglalkozunk, míg
a gyermekjóléti tevékenység nem
feltétlenül anyagi hiányban szenvedőkkel való teendőket jelenti.
Számtalan példa bizonyítja, hogy
anyagi jólétben élő család gyermeke kerül veszélyeztetett élethelyzetbe – osztotta meg tapasz-

talatait. A szakember elmondta,
hogy a gazdasági növekedésnek is
köszönhetően Dunakeszin enyhe
anyagi javulás érzékelhető a látókörökben lévő családok életkörülményeiben.
Dr. Tápai Levente munkáját hivatásnak tekinti, melyben számára az
jelenti a szépséget, hogy tud segíteni
másokon. – Kimegyek egy családhoz, ahol a gyermek szeretettel fogad, ami rengeteg energiával tölt el.
Érzem, hogy – ha nagyon kicsivel is,
de – sikerül jobbá tennem egy család, egy közösség, egy gyermek életét. Annál szebb nincs, amikor egy
kis gyermek átölel, és azt mondja:
„Levente, maradj még!”
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
A kitüntetett arra kérte Szerkesztőségünket, hogy a DÓHSZK
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egység munkatársai
névsorát jelentessük meg, mert
csak velük együtt, közösségben
érdemelhette ki az elismerést:
Molnár-Jancsik Beáta
szakmai vezető
Szegediné Tóth Andrea
szakmai egységvezető
Fehér Attila családsegítő
Gellainé Fekete Ildikó
családsegítő
Grega István családsegítő
Jobbágy Pál családsegítő
Kuklis-Hangya Emese
családsegítő
Oberschall Márton családsegítő
Szabó Angéla asszisztens
dr. Tápai Levente családsegítő
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A Radnóti "paradicsomvirágai" nyerték
a városi helytörténeti vetélkedőt
Idén is tartalmas ismeretekkel gazdagodhattak azok az érdeklődők, akik végig drukkolták az izgalmakban
bővelkedő 19. Dunakeszi Városi Helytörténeti és Lakóhelyismereti Vetélkedőt a Kőrösi iskolában, melyen
rendkívül értékes tudásról adott tanúbizonyságot mind a hét versengő csapat.

A

– többek között – Kövesdi Károly személyes történetét, akit 8 évre ítéltek el, Kovács László pékmester visszaemlékezését
a 60 évvel ezelőtti történelmi napokról.
Bepillantást nyerhettünk egy-egy
üzem fejlődésébe, felfrissíthettük ismereteinket jeles épületeink keletkezésének történetéről, az alkotók személyiségéről. A vetélkedő egyik kiemelt témája
volt a 110 éves alagi Nepomuki Szent János kápolna mellett a ma már csak emléktáblával jelzett, 90 éve épített Petőfi
Kultúrház, amely oly sok szép élménnyel
örvendeztette meg az akkori község lakosságát. A versenyző csapatok tagjai a

csapata nyerte. A győzteseknek Szakáll
Lászlóné, ny. iskolaigazgató, a zsűri elnöke, és a Kőrösi iskola igazgatója, Kárpáti Zoltánné gratulált, aki a vándorkupa mellett meglepetésként egy értékes
ajándékkal is kedveskedett a legjobban
teljesítő csapat tagjainak.
A versenyzők felkészültségét jól példázza, hogy holtverseny alakult ki a 2.
helyen, így a képzeletbeli dobogó második fokára a Lányi Ferenc és 4 Garas
csapata állhatott fel. Harmadik helyen a
Dunakavics csapata végzett.
A zsűriben idén is olyan kiválóságok
foglaltak helyet, mint Szakáll Lászlóné,

jeles napon reggel kilenckor
A győztes csapat
tagjai felkészítő
vette kezdetét a kora délutátanárukkal,
nig tartó vetélkedő, melyvalamint az iskola
nek erkölcsi rangját és jelenigazgatójával tőségét rendkívül nagyra értékelik a váés a vetélkedő
szervezőjével ros díszpolgárai, akik közül megtisztelte

jelenlétével a fiatalokat, a felkészítő tanárokat és a szervezőket Dallos Gyula,
Örökös Magyar Bajnok díjlovas, olimpikon, aki évekkel ezelőtt vándorkupát ajánlott fel a győztes csapatnak. Ott
volt Kollár Albin, a Kőrösi iskola korábbi igazgatója, és Wittner Mária, ’56-os
forradalmár, egykori országgyűlési képviselő, akinek magával ragadó beszédét
örök emlékként őrzik meg a versenyző
fiatalok.
A vetélkedőt vezető Szabó Gábor, a
Kőrösi iskola igazgató-helyettese méltó
örökösként vette át a karmesteri pálcát
Harangozó Katalin tanárnőtől, aki közel két évtizeden át szervezte és vezette
a városi helytörténeti vetélkedőt az iskola vezetőjének, és tantestületének segítő
támogatásával.
Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója kedves hangú köszöntőjében méltatta a helytörténeti vetélkedő jelentőségét, melynek örömmel ad otthont hosszú
évek óta az oktatási intézmény.
A versengő csapatok színvonalas szellemi "párbaját" élvezhették a nézők, soraikban városunk díszpolgárai mellett
önkormányzati és nemzetiségi képviselők, felkészítő tanárok, szülők és barátok, osztálytársak.
Filmvetítés, történelmi visszaemlékezések, néprajzi- és kultúrtörténeti kérdésekre adott válaszok mellett 56-os élmények hangzottak el. Megismerhettük
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A vetélkedőn a második és a harmadik helyen
végzett csapatok tagjai és felkészítő tanáraik
majdani szakember magabiztosságával
ismerték fel a régi mesterségek eszközeit,
melyekhez színes történeteket is társítottak… és még sok-sok hasznos információt ismerhettünk meg Dunakeszi gazdag
történelméből.
Bizton örökíthetjük meg az utókor számára, hogy a versengő csapatok
rendkívül tartalmas nappal ajándékozták meg az érdeklődő közönséget, büszkék lehetünk teljesítményükre, és felkészítő tanáraikra. Ezt hangsúlyozta rövid értékelő beszédében Dallos Gyula és
Szakáll Lászlóné mellett Szabó Gábor és
Kárpáti Zoltánné is.
A lapunknak nyilatkozó Szabó Gábor
külön köszönetet mondott a verseny sikeréhez hozzájáruló pedagógusoknak,
szervező társainak, a vetélkedő támogatóinak, kiemelten a főtámogató önkormányzatnak és a rendezvénynek otthont
adó Kőrösi iskola igazgatójának.
A 19. Dunakeszi Városi Helytörténeti
és Lakóhelyismereti vetélkedőt a Radnóti Miklós Gimnázium Paradicsomvirág

a dunakeszi helytörténeti kutatás és értékmentés nagyasszonya, mellette Borbély Emma, a városi könyvtár egykori igazgatója, a helytörténeti vetélkedő
ötletgazdája, aki e mellett számos nagy
jelentőségű kezdeményezés megálmodója, szervezője, a kiváló filmrendező,
Dúló Károly, aki ezúttal is sok-sok okos
tanácsot adott útravalóra a fiataloknak,
Száraz György helytörténész, több kiváló könyv szerzője, a fiatal generáció jeles
képviselője, Csoma Attila helytörténész,
ugyancsak több könyv szerzője, a József
Attila Művelődési Központ igazgatója.
S ott voltak az iskolák pedagógusai,
akik szívügyüknek tekintik, hogy a diákok minél jobban megismerjék és tovább
örökítsék Dunakeszi rendkívül gazdag
történelmét, hagyományait, a ma már
„csak” emlékeinkben élő egykori kiválóságokat, a település fejlődéséért önzetlenül munkálkodók sokaságát.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Főszerepben a zongora
Fehér billentyűk, boldog percek, fekete billentyűk szomorú időszakok, ámde mindkét szín együtt megszólaltatva éri el a csodálatos harmóniát. Igen, ez a zongora, s akik értőn, tehetséggel, művészi alázattal megszólaltatják, azok a közönség számára mással nem pótolható ajándékot nyújtanak át.

A tehetséges fiatalok felléphetnek
Bogányi Gergely koncertjén
Ilyen ajándékokból a közelmúltban bőven kijutott Dunakeszinek.
A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola által hetedik alkalommal meghirdetett Farkas Ferenc Zongoraversenyre az ország
57 művészeti iskolájából rekordszámú, 129 növendék érkezett tanáraikkal, hogy november 10-11én négy korcsoportban megméressék képzettségüket, tehetségüket a szakmai zsűri előtt. Keveházi
Gyöngyi zongoraművész, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
tanára, zsűrielnök valamint Kőrösiné Belák Erzsébet zongoraművész, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola tanszakvezető tanára és Ott Éva zongoraművész, pedagógus, a Bécsi
Bartók Béla Nemzetközi Zongoraverseny szakmai vezetője kellő
megfontolással értékelte a növendékeket, akik közül a legfiatalabb
nyolc, a legidősebb húsz éves volt.
A kiírásban feladatul szabták egy
Farkas Ferenc, vagy XX. századi
kortárs magyar zeneszerző műve,
valamint egy vagy két különböző
stílusú mű előadását.
A megméretés rangját növelte a VOKE József Attila Művelődési Központ által meghirdetett,
a Nemzeti Kulturális Alap által
is támogatott Farkas Ferenc bérlet második programja, melyet a
verseny gálaműsoraként november 11-én rendeztek meg a Radnóti Miklós Gimnáziumban.

A koncert előtt Csoma Attila, a
művelődési központ igazgatója elmondta, hogy eredetileg a felújított intézmény nyitóprogramjának
szánták a hangversenyt, ám az élet
felülírta az elképzelést. Bejelentette,
hogy az év végére befejeződik a felújítás és az újévi koncert már a jelentősen korszerűsített épületben
lesz. A mostani est megrendezéséért köszönetet mondott Dunakeszi
Város Önkormányzatának, a bérlet főtámogatójának azért a szándékért, hogy igényes zenei kultúrát
honosítsanak meg a városban. Köszönet illeti a gimnázium vezetését
is a helyszín biztosításáért.
Az est első részében a Váci
Szimfonikus Zenekar Farkas Pál
vezényletével Wagner A nürnbergi mesterdalnokok című operájának előjátékát, valamint Liszt Ferenc Hungária című szimfonikus
költeményét adta elő. Ezt követően Bogányi Gergely Kossuth- és
Liszt díjas zongoraművész saját
fejlesztésű különleges zongoráján
szólaltatta meg Csajkovszkij legismertebb, b-moll zongoraversenyét. A mű mély átélésű, drámai
erejű előadását kirobbanó vastapssal fogadta a közönség. Ráadásként Schubert gesz-dur és esz-dúr
impromtuja is elhangzott.
A művésszel másnap is találkozhattunk a zongoraverseny díjkiosztó rendezvényén, melyen jelen
volt Eich László tankerületi igazgató. Farkas Pál igazgató megnyi-

tó szavait követően a jelen lévő növendékeket, tanárokat és szülőket
Bogányi Gergely megörvendeztette Liszt Ferenc XV. rapszódiájának bravúros előadásával. Majd
a verseny három kiemelkedő teljesítményt nyújtó résztvevőjének
– Kosz Teodórának, Ungár Cecíliának (mindketten a dunakeszi
művészeti iskola növendékei), valamint Csizmazia Ferenc Richárdnak (a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendéke) fellépési lehetőséget ajánlott egy-egy jövő
évi koncertjén.
Értékelésében Keveházi Gyöngyi kiemelte a verseny magas színvonalát. Fontos feladatnak nevezte a kortárs zeneszerzők műveinek
ismeretét és hangsúlyozta, hogy a
tehetséggondozás részeként fejleszthető, formálható a növendékek előadói egyénisége. Belák Erzsébet meghívta a verseny helyezettjeit a Szent István Király ze-

sodik helyen végzett mások mellett Konyicska Tamás (tanára Bergl
Noémi), valamint Löffler Krisztina
(tanára dr. Domoszlai Erzsébet). A
IV. korcsoportban első lett és kimagasló teljesítményéért egyedüliként Nívódíjat is kapott Ungár
Cecília (tanára dr. Domoszlai Erzsébet). Ugyancsak az élen végzett
Badruddin Panna, oklevélben részesült Bán Balázs (mindkettejük
tanára Szkubán Judit). Növendék
és tanári szakmai díjak átadására is sor került, a díjazottak, köztük dr. Domoszlai Erzsébet, Pálos
Grácia és Szkubán Judit a DunArt
Képzőművészeti Egyesület nyolc
művésze által felajánlott alkotásokat vehették át. Ezt követően a kategóriánkénti első helyezettek egyegy zenedarabot játszottak el a különleges zongorán.
Zárszavában Farkas Pál elmondta, hogy a versenysorozatot
dr. Ruszinkóné Czermann Cecília,
az intézmény korábbi igazgatója,

Bogányi Gergely és a csodazongora
neiskolában
megrendezendő
koncertre. Farkas Pál ugyancsak
meghívott három díjazottat fellépni a szimfonikus zenekar jövő évi
koncertjein.
A dicsérő oklevelek átadását
követte a díjazottak ismertetése.
A Dunakeszi AMI versenyen indult valamennyi növendéke a legjobbak között végezett. Az I. korcsoportban első lett többek között
Kosz Teodóra (tanára Pálos Grácia) és Kováts-Szőcs Benedek (tanára dr. Domoszlai Erzsébet). Má-

és dr. Domoszlai Erzsébet zongora tanszak vezető indították útjára. Kérdésünkre elmondta, hogy
rendkívül örvendetes volt a nagyszámú részvétel, s ez azt is jelzi,
hogy egyre rangosabb országos ismertségre tett szert a dunakeszi
intézmény, ami ösztönző erő ahhoz, hogy két év múlva ismét megrendezzék a versenyt, melynek kifogástalan rendezéséért köszönet
illeti munkatársait.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Egy gasztropap
látogatása Dunakeszin
Paskó Csaba atya hitvallása a szakácsművészetről és a lelkipásztori tevékenységről
„Akik ismernek, tudják, hogy szeretek főzni, szeretek másoknak örömet okozni ételeimmel. Így volt ez már gyermekkoromban
is. Ha megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, a válasz egyszerű és gyors volt: ”Ha nagy leszek pap vagy szakács leszek.”
Szabadkán, Délvidéken pap lettem, közben Ausztriában zeneakadémiát végeztem, de a főzés öröme elkísér egész életem során. A főzés számomra alkotás, művészet és játék. A játék pedig egy másik dimenzióba röpíti az embert. Nem leterhel, hanem
kikapcsol, felszabadít, örömmel tölt el, és ha kifáradok is benne, jóleső érzés marad utána.

K

ülönösen így van ez,
ha saját ételeimet főzöm, amibe mindig belecsempészek
valamit önmagamból, a bácskai konyhából, mert számomra Bácska jelenti szűkebb pátriámat, Bácska jelenti a hazámat.
Konyhája sokszínű, mert sok
nép, sok nemzet ételeit ötvözi,
mégis hamisítatlanul magyar,
az enyém.” – írja a kelebiai plé-

bános Paskó atya konyhája –
Bácska íze címmel, rendkívül
igényes kivitelben megjelent
szakácskönyve
ajánlójában.
Paskó Csaba atya a Dunakeszi
Rákóczi Szövetség meghívására érkezett városunkba, akivel
régmúltra visszanyúló kapcsolatot ápolnak a szervezet tagjai,
akik számtalanszor látogattak
el Szabadkára, Kelebiára, Temerinbe, ahová mindig könyvekkel, ruhaneművel teli autókkal érkeztek, hogy enyhítsék a Délvidéken élő magyarság gondjait.
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Az ismeretség gyökerei innen
erednek, melyek évről évre erősebbek, újabb hajtásokkal gyarapodnak.
Paskó atya magával ragadó előadását filmvetítéssel kezdte, amely
bepillantást engedett a színes egyéniség alkotó hétköznapjaiba, megismerhettük a zenepedagógus művész embert, a helyi közösséget
szolgáló plébánost, és az őt ismertté emelő gasztropapot.
A vajdasági Bajmokon született
fiatalember Szabadkán járt egyházi
gimnáziumba, majd a Pécsi Hittudományi Főiskola mellett elvégezte
a Janus Pannonius Egyetem ének–
karvezetés szakát. - Nem akartam
Magyarországon maradni, azonban a háború miatt nem tudtam
visszamenni. Szerencsére lehetőségem nyílt a Grazi Zeneművészeti Egyetem egyházzenei tanszakán
tanulni, ahol orgonából és vezénylésből diplomáztam – idézte fel életének meghatározó időszakát.
Paskó atya az egyházmegye felszentelt papja és a székesegyház
káplánja, majd a bazilika karnagya
és zenei koordinátora lett Szabadkán. Később kinevezték a szabadkai
egyházmegye zeneigazgatójának,
éveken át irányította a városi filharmonikusokat és a kamarakórust,
lelkesen szervezte a koncerteket.
– Aztán megváltozott a politikai légkör Szabadkán, az új rendszer irányítói mindenkit lecseréltek. Nyíltan a szemembe mondta
a polgármester, ha nem Paskónak,
hanem Paskovicsnak hívnának, továbbra is számítana rám – osztotta
meg élete történetét a hallgatósággal. - Hohó, hát én pap vagyok! - ismerte fel az elutasításban rejlő új lehetőséget. – Szűkültek a zenei lehetőségeim, ekkor döntöttem el, hogy
Kelebiára megyek plébánosnak.
A lelkipásztori tevékenysége
mellett elkezdett a gasztronómiával foglalkozni. OKJ szakácsképzésre járt, Budapesten részt vett

Bernard Deleglise francia mesterszakács két hónapos kurzusán, és
díjat nyert egy cukrászexpón.
Édesanyja szakácsnő, akitől rengeteget tanult, évtizedek óta gyűjti a recepteket, sorra ki is próbálja őket. – Imádok főzni, örömmel
szolgálom fel barátaimnak, az egyházközség tagjainak. Asztal mellett dőlnek el az élet nagy dolgai.
Paskó Csaba szerint, aki nem
tud egy ízletes pörköltöt sem főzni, az ne menjen a konyhába. – Én
a csúcsgasztronómiát szeretem, abban vagyok otthon – jelentette ki,
de „mindenevőként” elkészíti a fahéjjal ízesített marhapörköltet is,
vagy az olaszok kedvencét, a csokoládéval vegyített pacalt is. Fontos alapszabálynak tartja, hogy
csak friss alapanyagokat használjunk főzés. – Ételt nem dobunk
ki, a kántor megeszi – hangzott a
kijelentéős, amit döbbent csend követett. – Kántor, a kutyám – oldotta
fel a hallgatóság dermedtségét.
Paskó atya szakácskönyvében

étel különlegességei
mellé ajánlja a vidék
jellegzetes borait is.
De ő maga is színesen
beszélt arról, hogy a
Plébánia kertjében termesztett szőlőből misebort, meggyből, szilvából, sárgabarackból lekvárt készítenek. –
Ezeket értékesítjük – mutat rá az
asztalon sorakozó üvegek tartalmára. - A vasárnapi mise után pálinkakóstolót szoktunk tartani, ezzel elértük, hogy a férfinépség is eljön a templomba.
„Minden feladatomat úgy fogom fel, hogy – modern szóval éljek – menedzseljem Jézus ügyét. A
cél mindig egy, épp csak az eszközök változnak: a mandulával töltött csoki golyóval is lehet az igenlés, a teremtett világnak egy nagyon szép, Istentől ajándékba kapott képességünk alkotni tudó
része. Azt szeretném, ha erről is
szólna az én konyhám, és persze
arról, hogy a pap is ember, akinek
lehet szabadidős foglalkozása. Én
ezzel a megállapítással meggyőződésem, hogy egy évszázados, mi
több, évezredes tabut döntögetek,
főleg, amikor hozzáteszem, hogy a
papnak nem csak hobbija, de hibái
is lehetnek.” – olvasható Paskó atya
hitvallása, a nagy népszerűségnek
örvendő szakácskönyvében.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szülők a tanulószobában
A Dunakeszi Diófa Nagycsaládos Egyesületének összetartó közössége a megoldásokat keresve szülők és pedagógusok számára ősszel indította az "Erőszakmentes nevelési módszerek" nyilvános előadássorozatát.
A TESCO "Ön választ, mi segítünk" pályázatán nyertek forrást a rendezvény megszervezéséhez, a helyszínt a
Szent Erzsébet Óvoda, a gyermekfelügyeletet a Szent Erzsébet Óvoda Alapítványa biztosította.

T

uráni Szabolcs a "Hatékony együttműködés és békés fegyelmezés", dr. Skita
Erika a "Testvérháborúk helyett"
címmel tartotta előadását. Az előadást követő 6 hétben kiscsoportos foglalkozásokon vehettünk részt, ahol nyíltan
tártuk fel a mindennapjainkban ismétlődő
problémás helyzeteket, hogy közösen gyakorlati tanácsokat találjunk rá. Nagyon nyitott és egymást támogató szülőközösség formálódott a találkozások során.
Gyermekeink boldogságunk napsugarai. Szüleikként azonban nem csak ezeket a napsütötte pillanatokat élvezhetjük (ezt a kiváltságot majd nagyszülőként
érdemelhetjük ki), hanem a viharfelhők és villámok kereszttüzében is helyt kell állnunk mellettük nap, mint
nap.
Legtöbbször a legegyszerűbbnek tűnő élethelyzetek
tudnak kaotikussá válni egy család életében. Ismerősek
a reggeli otthonról való elindulások keservei? Mire mindenki felöltözik, rólad csurog a víz, a szomszédod is hallja, ahogy 3-ig számolsz és már ő is haptákba áll a fal túloldalán. Gyors és kényelmes bevásárlás gyerekekkel? Belépve a boltba a gyerekek már azon összevesznek, ki tolja
a kocsit, ki menjen be először az ajtón. Aztán jönnek a fo-

gyasztásösztönző, szülőőszítő termékek, amikről
nem győzöd lebeszélni őket sikertelenül, ezért
inkább megveszel bármit, csak szabadulj a
hiszti elől. Zajlik a bevásárlókocsi rally, a
kergetőzés az üveges polcok körül, közben te ipari sebességre kapcsolva dobálod a vacsorához szükséges hozzávalókat
a kosaradba és vagy úgy csinálsz, mintha az angyalarcúak nem is a tieid lennének, vagy visszafojtott hangon helyezel kilátásba „soha többet” kezdetű fenyegetéseket,
amikről nem csak te tudod, hogy betarthatatlanok, hanem a megfékezendő gyermekeid is.
Hisztik, versengések, irigység, féltékenység, akaratosságból eredő viták hangjai csattannak fel, de az sem sokkal könnyebben elviselhető, amikor nap, mint nap szembesülünk azzal, hogy a tőlünk hosszú órákat távol töltő
gyermekünkkel „semmi sem történt” az óvodában, iskolában, különórákon.
Az Egyesület életéről, és programjairól a honlapjukon:
http://noe.dunakeszi.hu/ és Facebook oldalukon lehet tájékozódni.
Sopsits-Kovács Diána
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete
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Házasságot kötöttek

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

Tóth Gergő – Kósa Mónika
Boros Miklós – Bruder Lilla Mária
Nagy Erik Attila – Lakatos Ágnes Tamara
Kádár Imre – Hegyi Judit
November 10.
Agárdi János – Perge Edina

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő- és
minőségi művirágokkal
• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu

November 12.
Lénárt Csaba – Kanalas Rita
Malatinszky Bence – Gaál Anita
November 19.
Gyetvai István – Polgár Erzsébet
Daróczi Zoltán – Pintér Mónika

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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Minden Kedves Vásárlónknak
Békés Boldog Karácsonyt
és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Házasság hete alkalmából Dunakeszi Város Önkormányzata irodalmi pályázatot hirdet „Veled kiteljesedve!”
címmel, mely 2017-ben a Házasság hetének jelmondata is egyben. A pályázók a házasságuk egy fontos/különleges/
sorsdöntő eseményét írják le a fenti jelmondat szellemében. A terjedelem maximum 10 gépelt oldal lehet 12 pontos betűmérettel, normál sorközzel.

A

pályázatot zárt borítékban, saját jeligével ellátva az Önkormányzat Programirodájában kell leadni, s mivel a pályázat jeligés, ugyancsak zárt borítékban meg kell adni
a pályázó nevét, címét, telefonos vagy e-mailes elérhetőségét is.

Beküldési határidő: 2017. január 31.
Eredményhirdetés: 2017. február 12. (vasárnap) 16.00
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
A beküldött pályamunkákat díjazzuk.

VOKE József Attila
Művelődési Központ
2017. január havi programja
Január 12. csütörtök 19 óra
Farkas Ferenc Bérlet:
Újévi Gálakoncert a Váci Szimfonikus
Zenekarral
Jegyár: 1800.-Ft
Január 23. hétfő – 24. kedd
10-18 óráig
Festmény kiállítás és vásár
Január 26. csütörtök 15 óra
„Utazás”- rockopera
A Pesti Broadway musical társulat
előadása

Január 26. csütörtök 17 óra
„56 az utókor szemszögéből” –
fotókiállítás
Január 28. szombat 18 óra
„Magyar buli” :„Kis Grofo” koncert
Jegyár: 1.500.-Ft
Február 4. szombat 11 óra
Halász Judit koncert
Jegyár. 2.500.-Ft

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

www.dunakanyarregio.hu
ApróHIRDETÉS
• Szőnyegtisztítás háztól házig.
Tel.: 06-30-296-1771

Téli-nyári
gumi csere!
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FELHÍVÁS lejárt temetői sírhelyek megváltására

Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. alatti köztemetőben az
1991-ben illetve 1991. előtt temetett elhunytak sírhely megváltása lejárt.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a
nyugvási idő letelte után a sírhelyet újra kell váltani. Újraváltás hiányában a sír
feletti rendelkezési jog visszaszáll a temető üzemeltetőjére.
SÍRHELYEK LEJÁRATI IDEJE: - szimpla, dupla és kiemelt sírhely esetén 25
év, - urnafülke vagy urnasírhely esetén 10 év. A 25 évre megváltott sírhelyek
újraváltási ideje minimum 10 év. A sírhely árak megtekinthetők a www.
dkkozuzemi.hu / temető üzemeltetés menüpont alatt.
Sírhely árak:
szimpla sírhely 25 évre
dupla sírhely 25 évre
kiemelt szimpla sírhely 25 évre
gyermek sírhely 25 évre
urna sírhely 10 évre
colombárium (szimpla) 10 évre
colombárium (dupla) 10 évre
egyedi urna sírhely (E-parcella)
bélelt- kripta sírhely 60 évre


30.480,-Ft
60.960,-Ft
63.500,-Ft
8.890,-Ft
35.560,-Ft
12.700,-Ft
40.640,-Ft
50.800,-Ft
127.000,-Ft

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

Üzemeltető: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
Ügyintézés: 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. Temető iroda hétfőtől péntekig 8:0016:00 óra között, mobil: 30-9818-618, e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

Nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szinten is
eredményesek a Hurricane Sportegyesület versenyzői

„Dunakeszi igazi sportbázissá vált”
Noha magát a Hurricane Sportegyesületet négy éve, Vácon jegyezték be, Horváth Zsolt vezetésével
egy éve már városunkban is egyre eredményesebben működik. Vasárnap kivételével minden nap vannak edzések a helyi Földhivatal épületében, és a középiskolai testnevelő tanárként is dolgozó 48
éves sportvezető és edző tervei alapján Dunakeszi valamennyi iskolájával felveszik a kapcsolatot,
ugyanis 2018-ban a küzdősportok már a tantervekben is szerepelni fognak.
köznap délután, míg szombaton a délelőtti órákban.
Minden felszerelést biztosítunk a versenyzőink számára
a versenyekre, ám az edzéseken jobb, ha saját kesztyűben
és fogvédőben végzi a feladatokat.
– Létszámnövekedés érdekében keresik a kapcsolatokat a város iskoláival?
– Nemcsak az Ön által említett okból, de tényleg minden iskolával felvettük már a kapcsolatot. Ugyanis szeretnénk segíteni, szakembereket biztosítani a számukra,
hiszen 2018-tól a küzdősportok bekerülnek a tantervekbe.
– Milyen létszámú edzőgárda dolgozik az egyesületnél?
– Jómagam töltöm be a vezetőedzői feladatokat is, és a
munkámat négy-öt edző segíti, akik a gyerekekkel foglalkoznak a tréningek alkalmával.
– Honnan van Önben a sport iránt ez a hihetetlen
nagy elhivatottság, szeretet?
– Amióta csak az eszemet tudom, kötődöm a sporthoz,
azon belül is leginkább a küzdősportokhoz. K1-es bajnoki címet szereztem, triatlonban és a különböző harcművészeti szakágakban is kipróbáltam magam, valamint
ökölvívóként a profik között is ringbe léptem. Ráadásul
középiskolai testnevelőként dolgozom.
– A felsoroltakból szinte kötelezően következik a
Hurricane megalapítása. Kizárólag küzdősportokkal
ismerkednek az egyesület tagjai?
– Magát az egyesületet még 2012-ben jegyezték be Vácon, ott is kezdtük meg a tevékenységünket. Természetesen a küzdősportok domináltak az első pillanattól kezdve, de a kickbox és az ökölvívás mellett versenyszerűen
szertornázhatnak Vácon a gyerekek. Ugyanakkor Dunakeszin, amely város már igazi sportbázissá vált, egy éve
vagyunk jelen, és itt is mindenképpen szeretnénk a küzdősportok mellett a szertornát is beindítani. Ugyanakkor
a manapság nagyon divatos Crossfitness is egyre népszerűbb, már nem egy versenyen el is indultunk, és ami lényeg, sikeresen be is fejeztünk már ebben az évben. Ráadásul a versenyzőink nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is helyt állnak, hiszen van köztünk világbajnok, Európa-bajnok is.

– Jövőre Dunakeszin az első nagy sportrendezvényükre is sor kerül majd tavasszal…
– Nagyon készülünk rá, hiszen április 12-15-e között
mi rendezhetjük meg várhatóan hatszáz indulóval az
ökölvívó diákolimpiát. A magyar szövetséggel már mindenben megállapodtunk, ám nemcsak szervezői leszünk
az eseménynek, hanem az egyesület minden súly-, és
korcsoportban indít majd versenyzőket.
M. L.

– Hol tartja Dunakeszin az edzéseket?
– A város polgármestere a Földhivatal épületében biztosít számunkra edzési lehetőséget, mégpedig igencsak
jutányos bérleti díj fejében. Most már ott tartunk, hogy
vasárnap kivételével minden nap tartunk edzéseket, hétDunakeszi Polgár 33

LABDARÚGÁS

Hírek a labdarúgó
csapatok háza tájáról
Az őszi fordulónak lassan vége, már csak néhány, a rossz időjárás miatt elmaradt mérkőzést kell
lejátszani, ezért kérdeztem az eddigi szereplésről a Városi Sportegyesület Dunakeszi szakosztályvezetőjét, Szentandrási Zsoltot.
„Az elmúlt időszakban rengeteget
dolgoztunk azon, hogy a szakosztály létszámban és teljesítményben
fejlődjön. Kiemelt jelentőségű kérdés számunkra, hogy a városi tömegsportot erősítsük, amire a labdarúgás az egyik legalkalmasabb
sportág, hiszen tudjuk, hogy minden fiúgyermek egyik álma, hogy
Ronaldo vagy éppen Dzsudzsák Balázs legyen. Persze a távoli, elérhetetlen tűnő példaképek mellett vannak olyanok köztünk is, akikre felnéznek a fiatalok. Czifra Máté, Kiss
Róbert példamutató hozzáállását
emelném ki, valamint Veres Viktor és Németh Attila teljesítményét.
Ezért fontosnak tartjuk a versenyeztetést és az olyan eredmények elérését, amelyek motiválják a felnövekvő korosztályokat. Nagy örömmel
mondhatom, úgy látszik, erőfeszítéseink már ilyen rövid idő alatt is
kezdenek beérni, az őszi idényben
olyan eredményeket sikerült elér-

nünk, melyeket már nagyon hosszú
idő óta nem látott az egyesület.
A 2016-2017. évi bajnokságnak 10
csapatunk vágott neki, az U14, U16,
U19 kategóriákban a csapatok dobogós helyen állnak, az U11, U12, U13
csapataink pedig látványos fejlődésen mentek keresztül. Felnőtt csapatunk is remekül rajtolt, 10 mérkőzés
alatt 28 pontot ért el. A csapat a Pest
megye II. osztályban jelenleg a negyedik helyen áll, de készülünk a tavaszi fordulóra, ahol cél az első hely
megszerzése, hogy jövőre fel tudjunk
lépni a Pest megye I. osztályba.”
- Milyen tervek vannak a jövőre
nézve?
„A Labdarúgó Szakosztály létszáma folyamatosan nő, volt néhány
edzőcserénk is, de főleg minőségi,
szakmailag jól képzett bővítésben
gondolkodunk. Tavasztól minden
második héten szakmai előadásokat,
oktatásokat tartunk az edzőknek és
az MLSZ akkreditációk megszerzé-

sére is bíztatjuk őket, mindezzel segítve fejlődésüket.
Az egyesület vezetése minden tőle
telhetőt megtesz, hogy biztosítsa a
pénzügyi forrásokat, a minőségi és
a mindenki számára elérhető felszerelések beszerzésére. A szezon végén érkeztek meg a Joma felszerelések, tavasszal már ezekben játszanak
labdarúgóink. Minden korosztálynak biztosítjuk az edzésekre a segédeszközöket, a labdákat, kapukat, bójákat. Mérőeszközöket szerzünk be a
játékosok teljesítményének mérésére,
ezzel is segítve a futásteljesítmény intenzív növelését.
Biztos vagyok benne, hogy további, látványos eredményeket fogunk
elérni a tavaszi fordulókban is!
Minden tagunknak, munkatársunknak, szülőknek és szurkolóknak
kívánunk eredményes és sikerekben
gazdag újévet!”
Solymosi László

Totya emlékére
D
Tóth József (1933. IX. 24. – 2016. X. 16.)

A legendás csapat, melyben Totya két
évtizedig védett (első sor jobb szélén.)
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unakeszi Vasutas kiemelkedő
kézilabda kapusát csak mindenki úgy ismerte Totya. Balassagyarmaton született, öt testvérével együtt békében és boldogságban élt.
A szülői otthon melegét és az életre való
felkészülést kapta útravalónak. Dolgos,
szorgalmas családban nőtt fel, nehéz körülmények között. Gyermekéveit Honton töltötte, ott végezte el az általános iskolát, Balassagyarmaton 16 évesen a labdarúgó csapat kapusa. „Felnőtt munkáséveit” 1951-ben kezdte meg, 1955.
december 14-én került a MÁV Dunakeszi Járműjavítóba, itt dolgozott 1992ig. Az 1965-1979 évek között feleségével, Irénkével a Vasutas pálya gondnokai voltak. 1955-1975 között a férfi kézilabdacsapatának kapusaként, oszlopos
tagja volt, megjárta az NB I-et, NB II-tőt

1955-1975 között, a húsz évig az ő nevével kezdődött a Dunakeszi Vasutas kézilabda csapat összeállítása. Szerette a csapat összetartó erejét. Híres volt a svájci
sapkájáról, nagyon szeretett abban védeni. Évtizedeken át nagyszerű védéseivel vívta ki az, akkor több száz lelkes hazai szurkoló elismerését. Aktív sportolás befejezése után is az utolsó pillanatig
élt a sport iránti szerelem. Házasságot
1959-ben kötött és boldog kiegyensúlyozott életüknek a halála vetett véget, 57 év
után. Kati lányára büszke volt, kitűnő atléta volt, boldog családanya és gyermekeinek anyja, s ma már unokák, dédunokák egészítik ki a családot.
Élt 83 évet, Totya nyugodj békében a
dunakeszi temetőben!
Solymosi László

A Men in Black is cirkuszi világszámmá vált a magyar fiatalok segítségével

Gumiasztalról a fellegekig
Lassan újabb világsztár születéséről számolhatunk be, ugyanis városunk lakója, a 17 esztendős Bényei Marcell a cirkusz világában tette le négy társával a névjegyét, miután a wiesbadeni XXV. Európai Ifjúsági Cirkusz Fesztiválon nemcsak aranyérmesek lettek, hanem a közönség díjat is elhozták.
Ezzel Marcellék olyanok nyomába léptek, mint például a Rippel-fivérek.
ból, Svájcból és Angliából kaptunk felkéréseket, amiből őszintén remélem, hogy pár
realizálódni is fog a számunkra – fogalmazott a csapat Dunakeszin élő tagja, Bényei
Marcell.
A High5 látványos produkcióját a Fővárosi Nagycirkuszban tekinthetik meg
az érdeklődők, ugyanis a csapat az aranyérmes számát mutatja be a Dima karácsonya című előadás keretein belül. De szintén szerepet kaptak az ugyanitt nagy sikerrel menő Ludas Matyi darabban is.
M. L.

Róluk írták-mondták

Ö

t fiatal, akik valamennyien a
Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei immár két és
fél éve a lehető legnagyobb titokban dolgoztak saját ötletekkel átszőtt
gumiasztal számukon, a Men in Black
produkción. Aztán nekivágtak a világnak, és High5 néven – Lukácsa Petra Dorka 16 éves, Fülemen Tamás Attila 15 éves,
Terebesi Tamás Dominik 17 éves, Kardos
Levente 17 éves, Bényei Marcell 17 éves –
szinte berobbantak a cirkuszi elitbe.
A Kőműves Tibor és Ott Olivér által trenírozott ötös fogat ugyanis elképesztő sikert aratott nemrég a wiesbadeni XXV.
Európai Ifjúsági Cirkusz Fesztiválon, ahol
nemcsak megnyerték a 18-25 évesek kategóriáját, hanem mintegy ráadásként a kö-

zönség díját is elhozták. Ezzel a kimagasló teljesítménnyel olyan elődök nyomába
indultak el, mint a negyedszázada megrendezett fesztiválon már korábban is szereplő magyar díjazottak, Zsilák Viktória,
a Rippel-fivérek vagy a Cap Crew duó, ám
ők az elsők, akik nyerni is tudtak.
– Szinte eldugtak minket a szakma elől,
úgy készültünk a nagy áttörésre. Amellett,
hogy délelőttönként a Baross Imre Artistaképző Intézetben edzünk, délután a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnázium tanulói vagyunk. Fantasztikus érzés, hogy rögtön ilyen sikert
arattunk, ami elindíthat minket a nemzetközi karrier felé. A wiesbadeni győzelmünk után Hollandiából, Németországból, Kínából, Amerikából, Olaszország-

„A High5 gumiasztalszáma, a Men in
Black alapötletéből kiinduló gumiasztalszám vicces, látványos, a nézőközönség többsége számára közös ismeretanyagon alapul, ebből következően követhető, élvezetes.” (kulturpont.
worldpress.com)
"Munkátokkal, személyiségetekkel,
kitartásotokkal példát mutattok kortársaitoknak, immár nemcsak az Artistaképzőben, de országos léptekben
is." (Fekete Péter miniszteri biztos, cirkuszigazgató)
„Nem hiába izgultunk! A High5 elhozta az aranyat és a közönségdíjat!
Óriási volt a csoport, gratulálunk! Nagyon büszkék vagyunk rátok!” (a Baross Imre Artistaképző Intézet oktatói)

Dunakeszi siker a megyei diákolimpián
A Pest Megyei Diákolimpia asztalitenisz döntőjét december 3-án, szombaton, Nagykőrösön rendezték, melyen a fiúk
mezőnyében kettős dunakeszi siker született. A Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) versenyzőinek „házi döntőjét” Szlivka Norbert nyerte Deliagosz Sztamatisz ellen.
- A versenyen a VSD színeiben
asztalhoz állt Volentics Lilla,
Nagy Dávid, Nagy Barnabás,
Szlivka Norbert és Deliagosz
Sztamatisz – tájékoztatta szerkesztőségünket Lindner Ádám,
a VSD Asztalitenisz Szakosztály vezetőedzője.
- Nagy büszkeséggel számolok be, hogy a fiú egyéni kategóriában a Városi SE Dunakeszi két ifjú versenyzője játszot-

ta a döntő mérkőzést. A tavalyi
második helyezése után az idén
Szlivka Norbertnek (képünkön
balról, Sztamatisszal), a Kőrösi Általános Iskola tanulójának
sikerült megszerezni a végső
győzelmet. A második helyen
Deliagosz Sztamatisz végzett,
aki szintén a VSD versenyzője,
ám ő ezúttal a Szadai Általános
Iskola színeiben indult – értékelt a szakember.

- Szlivka Norbert ezzel a sikerével kvalifikálta magát az
Országos Diákolimpia döntőjére, melyet 2017. februárban
rendeznek.
Gratulálunk Norbinak és
Sztaminak a szép sikerekhez és
természetesen a többi ifjú versenyzőnek is, akik részt vettek a
megyei döntőben! – hangzottak
Lindner Ádám elismerő szavai.
VTSI
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BIRKÓZÁS

Balogh Szabolcs sikerei
az Alkotmány úton, a szülői házban beszélgetek Szabolcs szüleivel, miközben ő birkózó edzésen van,
készül a hétvégi országos döntőre.
- Fiunk korán belekóstolt a sportba - mondták a szülők. Óvodásként
úszásra és karatéra járt, iskolás korában foci, atlétika és sárkányhajózási sikereket mondhat magának, mely
sportágakban az Széchenyi István
Általános Iskolát képviselte, de igazán a birkózásnál kötött ki.
- Az első sikereket követi a többi?
- Igen a birkózással 2010-ben ismerkedett meg, igazán BVSC-ben
járt Erdős Marci bácsihoz 2010-2012
között. Egy évre rá Kunszentmiklóson aranyérmes, a budapesti bajnokságon pedig ezüstérmes. A 2012-es
esztendőben a Tasnádi emlékversenyen és a budapesti bajnokságon egyaránt ezüstérmes. A 2013-as évben
Növényi Norbert birkózó akadémiájának tagja lett. Az elmúlt évben Németországban Regensburgban versenyzett és az 58 kilósok között szabadfogásban aranyérmes lett, ami
köszönhető, hogy az UTE birkózó
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edzésit is látogathatja, ahol szeretettel fogadják, mivel edzője is ott érte el
pályafutása csúcsát. Szerencsére mindenki szívesen támogatja, így jönnek
az eredmények. Tavaly a diákolimpián szabadfogásban ezüstérmes. Az

idei esztendőben folytatódik a sikersorozat, Ausztriában az 58 kilósok
között, ezüstérmet szerzett, majd május 14-én a III. Nyírsport Kupa Nemzetközi kötött- és szabadfogású versenyén, aranyérmes lett, Jászapátiban az Imrik Károly emlékversenyen
már 63 kilósok között szabadfogásban ezüstérmes. November 5-én Tatabányán a diákolimpián, bronzérmet szerzett.
December 4-én a Győrben megrendezett országos szabadfogású magyar bajnokságon a 63 kilósok között a harmadik helyet szerezte meg Balogh Szabolcs úgy, hogy az
elődöntőben csak a leendő győztestől kapott ki.
Távlati célja az Olimpián való részvétel.
Ezúton szeretnénk megköszönni
az edzők és a támogatók eddigi segítségét.

(Solymosi)

Svájcban kétszer is a dobogón
Éppen egy éve jelent meg cikkünk Kozsán Balázsról, a tehetséges karatékáról, aki akkor Luxemburgban lett Wadokai Európa Bajnok kumite U14-es kategóriában, valamint számos rangos díj tulajdonosa volt kiváló tanulmányi- és sporteredményei kapcsán.

E

kkor figyelt fel rá Dunakeszi Családügyi főtanácsnoka, Bocsák Istvánné, valamint a Dunakeszi Sportigazgatóság igazgatója, Seltenreich József, akik támogatták Balázst az idei, 44. Európa
Bajnokságra való kijutásában. A fenti siker-széria megállíthatatlannak bizonyult, hiszen idén már két területen
is kvalifikálta magát a kategóriájában legnagyobb megmérettetésre. Svájcban nemzeti színekben „csapat kata”
és egyéni „kumite” versenyszámokban indulhatott WKF
Magyar Bajnokként.
Először csapatban, a dobogó harmadik fokán loboghatott a magyar zászló a fiúk kezében.
Ezt követte az egyéni küzdelem hihetetlen sikere, ahol
Luxemburg és Bosznia-Hercegovina sportolóit utasította
maga mögé, két fölényes győzelemmel (7:0,8:0) bekerült
az elődöntőbe. Itt a svájci bajnoki cím védőjét hazai pályán ostromolta ütéseivel és rúgásaival, de a bírók 2 ponttal a magyar fiú ellen szavaztak. Ezt követte az utolsó, ellenpont nélküli győzelem az ír versenyzővel a harmadik
helyért (3:0). Így került nemzetközi mezőnyben a bronz
a nap folyamán már másodszorra a fiatalember nyakába.
21 ország 12 versenyzőjét utasította maga mögé.
Balázs élsportoló, de az iskolában sem adja alább a
sportsikereknél. Kiérdemelte újra az Élen a tanulásban,

Magyar
zászlóval
a dobogó
harmadik
fokán
Svájcban

élen a sportban fővárosi díjat, megkapta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat, valamint iskolája Hajós-díját is. A Nóva Sportegyesület, valamint Dunakeszi Város
Önkormányzatának segítő odafordulása egyaránt fontos
volt és lesz jövője szempontjából.
Ez a fiú nemzetközi és nemzeti csúcsokat ostromolt
idén is. Jövőre Franciaországban kerül megrendezésre a
45. Európa Bajnokság. Bízzunk benne, hogy ott is a dobogóról integet majd nekünk magyar zászlót lengetve
Kozsán Balázs!

A Szerk.
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Újabb sakk sikerek!

A

38. Pest megyei nyílt országos egyéni sakkversenyen elért diáksakkozóink eredményei:
I. korcsoport: 3. Gombkötő Gergő, 4. Nagy
Vilmos
II. korcsoport: 6. Turbucz András
III. korcsoport: 3. Tóth Ádám
Pest megyei I. osztályban, a Városi Sportegyesület
Dunakeszi sakkcsapata első alkalommal játszott az új
klubház nagytermében, és sikeresen avatta fel.
Városi Sportegyesület – Dunakeszi – Szigetbecse
7-3 (győz: Al Raheem Mohammad, Szalacsy László,
Gránicz János, Nádasdi Attila, Mundi György , Sergyán
Gyula, döntetlen: Molnár Péter, Molnár Sándor.
Váci SE - VS Dunakeszi 2-8 (győz: Al Raheem
Mogammad, Molnár Péter, Molnár Sándor, Szalacsy
László, Horváth Károly, Mundi György, Tóth Ádám a
fiatal sakkozó most debütált a sakkcsapatban, győzelemmel. Döntetlen: Bánhidi Ferenc, Repcsik Gábor.
A csapat a 2. helyen áll.
Pest megyei I/A csoportban az Alagi Diák Sakk klub
november 13-án játszott először az új klubhelyiségben
és biztosan nyert. Alagi DSK – Gödöllő 5-0 (Naán Gábor, Kiss János, Nógrádi József, Vas Tamás, Petró Tamás).
Az Alagi DSK sakkcsapata a bajnokságban az első helyen áll.
A 32. Pest megye nyílt nemzetközi Mikulás sakkver-

Élelmiszer és ruhagyűjtés

A

Gérecz Attila Ifjúsági, Kulturális, Szociális és Hagyományőrző Egyesület 2016. december 17-én 10 órától sötétedésig - hagyományteremtő szándékkal - jótékonysági étel- és ruhaosztást szervez a dunakeszi lakótelepen, a Szent István parkban. A rendezvény helyszínén várjuk a ruha- és tartós élelmiszer-adományokat
is, melyek a helyi szociális intézmények segítségével karácsony előtt
valóban rászoruló dunakeszi családok megsegítésére szolgálnak.
A rendezvényre a jövőben nem csak karácsony előtt, hanem ezt követően is időről időre sor kerül majd.
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 3 takarítói állásra keres
munkatársakat. Érdeklődni lehet az iskola igazgatójánál
a 06 27 342 212, vagy a 06 27 342 144-es telefonszámokon.
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Solymosi László megyei elnök gratulál a bronzérmes
dunakeszi Gömbkötő Gergőnek
senyt Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezték meg.
Díjakat adott a Valbona Utazási Iroda, valamint a Pest
megyei Sakkszövetség.
I. korcsoportban: 1. Nagy Vilmos, 3. Gombkötő Gergő
A legközelebbi gyerekverseny, a Karácsonyi egyéni
országos nyílt sakkverseny december 17-én 10 órától a
Radnóti Miklós Gimnáziumban lesz.
Solymosi László

Rév Festék kisáruház
A karácsony közeledtével kívánunk minden
kedves vásárlónknak és jövőbeli partnerünknek
meghitt, áldott karácsonyt és sikeres újévet.

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