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Őszintén hiszek abban, hogy van még annyi tartalékunk és ötletünk,
hogy a családok megerősítését továbbra is folytatni tudjuk
– nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Jövőre is a családok állnak
majd a fókuszban
A magyar családpolitikai intézkedésekre, a családbarát kezdeményezéseinkre nemzetközi szinten is
felfigyeltek, ennek köszönhető, hogy ma már több ország is igyekszik követni a törekvéseinket – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, a folyamatosan erősödő gazdasági mutatóink mellett a jólét és a stabilitás jellemzi fejlődésünket. Ahogy itthon is mindig
megtettük, úgy nemzetközi szinten is vállaljuk, hogy a családokat segítő javaslatok, kezdeményezések
élére álljunk – fogalmazott a politikus.

„Különösen szeretem Dunakeszi, az
ünnepi díszbe öltözött város atmoszféráját a karácsonyt megelőző időszakban, mert ilyenkor mintha már
az utcák, a terek is az advent kellemes hangulatát árasztanák. Ezekben a napokban már igen korán sötétedik, és szeretek ilyenkor a kivilágított utcákon sétálgatni, nézelődni a családommal. Ez számomra
felér a pihenéssel, s afféle felkészülés
is egyben az ünnepekre, amikor egy
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kicsit már belekóstolhatunk a meghitt hangulatba” – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési
képviselője, amikor arról kérdeztük,
hogyan készül karácsonyra, az előttünk álló ünnepnapokra. A politikus
úgy fogalmazott, hogy az advent időszakában lélekben már a hétköznapi
munkánk mellett is a karácsonyra, a
szűk családi körben eltöltendő meghitt pillanatokra, pihentető órákra
készülődünk. Mint mondta, a karácsony a keresztény világban – vagyis
abban a kultúrkörben, amelynek mi
is a részei vagyunk – Jézus Krisztus
földi születésének emléknapja, másfelől pedig számunkra, a legjelesebb
piros betűs napjaink között az öröm
és a békesség, a család és a gyermekség, az otthon és a szülőföld ünnepe
is egyben.
Tuzson Bence beszélt arról is, hogy
jó érzéssel tölti el, hogy már külföldön is egyre több helyen felfigyeltek a magyar kormány családbarát
intézkedéseire, és vannak országok,
amelyek mintaként tekintenek a családtámogatási rendszerünkre, sőt,
némely államok már igyekeznek átvenni is annak bizonyos elemeit. A
politikus különösen fontos lépésnek
nevezte a családvédelmi akcióterv elindítását, mert ez előnyös helyzetbe hozza a gyermekvállalásra készülő fiatal házasokat, és ennek az intézkedéscsomagnak mindenki csak
a nyertese lehet itt helyben, Dunakeszin is. Ez az egyik legnagyobb eredmény, amit 2019-ben sikerült elérnünk – tette hozzá.
Az pedig egy egészen más jelle-

gű, de ugyancsak rangos elismerést
jelent a számunkra, hogy igyekezetünknek, törekvéseinknek már az
Egyesült Nemeztek Szervezetében
is jelentős visszhangja van, hiszen
nemrég jelentették be a Partnerség a
családokért nevű szövetség megalakítását, amelynek hazánk is az egyik
kezdeményezője volt – fogalmazott a
politikus, aki szerint ez a gyakorlatban közös fellépést jelent majd a családi életet háttérbe szorító, családellenes intézkedések ellen. Mi mindig
is hangsúlyoztuk, hogy nem valami ellen, hanem valaminek az érdekében akarunk cselekedni, és kifejezetten a családok jólétét elősegítő javaslatokkal szeretnénk előállni
– nyilatkozta lapunknak térségünk
országgyűlési képviselője, aki hozzátette még azt is, hogy „mi nem reagálni szeretnénk a nemzetközi folyamatokra, hanem éppen ellenkezőleg,
a családokat segítő javaslatok, kezdeményezések élére akarunk állni a továbbiakban is.”
Őszintén hiszek abban, hogy van
még annyi tartalékunk és ötletünk,
hogy a pozitív hatású intézkedéseinket, a családok megerősítését jövőre
is folytatni tudjuk, hogy újabb kedvezményekkel haladjunk a családbarát Magyarország megvalósítása felé
– mondta a politikus. Ebben a meggyőződésben kívánok áldott karácsonyi ünnepeket, valamint eredményekben, egészségben és örömökben
gazdag, jóléttől teljes nagyon boldog
új esztendőt Dunakeszi és a Pest megyei régió minden lakosának – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence,
térségünk országgyűlési képviselője.
Szabó Palócz Attila

DUNAKESZI VALAMENNYI
POLGÁRÁNAK ÁLDOTT KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET, BÉKÉS, SIKEREKBEN ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG
ÚJESZTENDŐT KÍVÁN DUNAKESZI
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

Az örök
remény ünnepe

G

yönyörű megfogalmazása a karácsony
megközelítésének,
de azonnal felmerül a kétség, vajon a mai világban lehet-e őszintén, felszabadultan karácsonyt ünnepelni? Van-e ehhez elég békesség a
földön? Vagy az emberek közti viszálykodás, az önzés, a fukarság már az esztendő egyik
legszebb, legcsaládiasabb perceit, pillanatait is tönkretették
már?
A válasz akkor is igen kell,
hogy legyen, ha a fenti kételyek már mérgezik az emberek
szívét. Ugyanis számomra – és
azt remélem, hogy az emberiség többségének számára is –
a karácsony nem csak egy nap.
És nem is három. Az igazi karácsony attól ünnep, a szeretet
ünnepe, hogy nem napokban
vagy egyéb időegységekben
mérhető. A karácsony a szeretet születésének ünnepe, amely

nincs időhöz kötve, amely bármikor, bárhol megszülethet.
Mert nagyon mélyen tudjuk,
érezzük, hogy a karácsony a
szeretet születésétől vált igazi
karácsonnyá.
Ha ezeket az önfeledt, igazán boldog, megismételhetetlen pillanatokat szeretnénk átélni a szeretteinkkel, barátainkkal, vagy egyszerűen csak
az embertársainkkal, akkor
nem hagyhatjuk, hogy ebből
az ünnepből kikopjon a lényeg,
az arra jellemző, lelket emelő
és egyben gyönyörű misztérium. Higgye el mindenki, igenis jobb lenne a világ, ha karácsony éjjelén mindez ott motoszkálna a fejekben, szívekben. A gondolat, hogy a mai
este a szeretet ünnepe, ez a lényeg, és ha ezt megértjük, átérezzük, akkor rájövünk, hogy
ennyi a titka az egésznek. Tudom, az lenne a jó, ha mindennap karácsony lenne, akkor az

Mindig elgondolkodom, amikor újra és újra elolvasom
Cinkotai Nagy Ince véleményét, ami szerint a karácsony
az év legsötétebb szakában köszönt be, hogy fénye annál jobban világítson, az év legszegényebb szakában
érkezik, mikor a fának nincsen gyümölcse, a mezőnek
nincs virága, hogy minél több helyet találjon adományai részére.
emberek összefognának, ös�szefoghatnának, hogy továbbvigyék az örökséget. Ám naiv
még ilyenkor sem lehetek, de
abban bízhatok, hogy az örök
remény ünnepe egyre több boldog pillanatot képes elhozni
nekünk.
És amikor a fa előtt állok,
megpróbálom a legszebb karácsonyi gondolatot megfogalmazni magamban, magamnak.
Ilyenkor én is, mint annyi más
embertársam, keresem a szavakat és a mondatokat, majd rájövök, hogy a legszebbet úgysem
tudom elmondani, leírni. Mert
a legszebbet egyszerűen nem
lehet másként megismerni,
mint át kell élni. Csodás szemekkel, szépséges arccal, gyönyörű lélekkel. Ugyanis a karácsony nem rólunk szól, hanem
arról, hogy szeretetet adunk.
Mivel az időnk véges, és sosem
tudhatjuk, mennyi időnk van
e világban hátra. Sosem tud-

juk, hány ilyen pillanat adódik
még nekünk és szeretteinknek.
Egyszerűen nem hagyhatjuk,
hogy a karácsony szinte észrevétlenül elsuhanjon mellettünk
anélkül, hogy átélnénk annak
lényegi, valódi, lelkeket emelő
mondanivalóját.
Jézus születése idején szeretet és békesség legyen köztünk
és egész bolygónkon. Jó lenne,
ha ez a gondolat az év mindennapján vezetne bennünket. Illetve az, ahogy Müller Péter
megfogalmazta. „A Jézuska
nem hoz semmit. Neki sem volt
semmije. Csak egy szál köntöse, arra is kockát vetettek a katonák a halála után. A Jézuska
csak békét tud hozni, és csendet a szívben, és szeretetet, ami
a világ legnémább, legnyugodtabb, legszótlanabb állapota.
Láthatatlan.”
Áldott, békés karácsonyt
mindenkinek.
B. Molnár László
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Az oktatás és kultúra
területén elért kimagasló eredményeinek és
társadalmi
szerepvállalásának elismeréséül
Pest Megye Közgyűlése a
december 6-i ünnepi ülésén Varga Tibor nyugalmazott gimnáziumi igazgató, Dunakeszi Város
Díszpolgára, Pest Megye
Díszpolgára kitüntetést
vehetett át.

A Díszpolgár gondolatai
– Váratlanul ért a kitüntetés. Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke hívott
fel és köszöntött abból az alkalomból,
hogy megkaptam
ezt az elismerést.
Utá na néztem,
hogy kik kaptak
korábban díszpolgári címet.
Balczó András,
Cseh László,
Csoóri Sándor, Szvorák
Katalin,
Sára Sándor
után kicsit zavarba ejtő az óriások közé
bekerülni. Úgy gondolom, hogy ez
annak a közösségi munkának szól,
amivel én a 25 éves igazgatói pályafutásomat végig éltem. A dunakeszi közoktatást, ezen belül a gimnáziumban folyó munkát ismerték el.
Mindent, amit kaptam és elértem, a
tanári karral, a szülőkkel és az ott tanuló mindenkori diákokkal közösen
értem el. Én így tudom értékelni az
elismerést, melyet korábban kollégáim közül a monori és a ceglédi gimnázium igazgatója kapta meg.
– Az életem az iskoláról és a családomról szólt, ezt a kettőt kellett
mindig összeegyeztetnem. A pályámmal kapcsolatban elmondhatom, hogy boldog vagyok, hiszen a
Radnóti Miklós Gimnázium a megye egyik legjobb iskolája. A családommal kapcsolatban annyit, hogy
két felnőtt fiam, és kettőjüktől két
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unokám van, a másfél éves Kornélia
és a három és fél éves Bende. Most
már ez jelenti nekem a nagy-nagy
örömöt és a támaszt, mivel a feleségem 44 évi házasság után sajnos
nemrég elhunyt.
– A gimnázium közösségén keresztül a város közéletébe is belefolytam, és így több alkalommal vállaltam közéleti szereplést. A gimnázium nem csupán a tanároknak és a
diákoknak érték, hanem értéke a városnak is. Ami számomra, nagyon
fontos volt mindig, hogy a mindenkori önkormányzattól a gimnázium
a működéshez szinte minden segítséget megkapott. Még abban az átmeneti időszakban is, amikor az az
új rendszer alakult ki, hogy már nem
a város a fenntartó, ám az önkormányzat védőernyő volt a gimnázium felett, az átállással kapcsolatos
problémák és gondok áthidalásában
segítséget nyújtott. Személy szerint is
nagyon sokat köszönhetek az önkormányzatnak, mert soha nem hagyta
magára az intézményt.
– Nyugdíjasként is megpróbálok
tevékeny lenni. Például alapítója voltam a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola alapítványának.
Hatékony segítője már nem tudtam
lenni, ha kérnek, szívesen megyek
és segítek, de az igazgató asszony a
tantestülettel együtt nagyon jól dolgozik. A közéleti tevékenységemben visszahúzódtam, mert az utóbbi
másfél évben a feleségem mellett kellett lennem.
– Pedagógusként kijelenthetem,
hogy az iskolában nagyon fontos dolgok dőlnek el a fiatalok jövője szem-

pontjából. A jövőt a tanárok és gyerekek szülei döntik el, hiszen amit át
tudunk adni a gyerekeknek, ők azt
fogják tovább vinni. A gimnáziumban minden évben nagyszerű eredményekről lehet beszámolni. Ez a tanulóifjúságon, a tanárokon és a szülőkön egyaránt múlik. Mi azokkal a
diákokkal találkozunk, akik számára fontos a tanulás. De fokozott az elvárás és a tanulási kényszer is, hiszen
az elért színvonalnak naponta meg
kell felelni. Ez a Radnótiban korábban, de most is egyaránt megvan. Sokan mondják ma a fiatalokról, hogy
túlságosan sokat foglalkoznak a médiával, vagy éppen az okos telefonnal. Személyes tapasztalatom, hogy a
gimnáziumi ifjúság érzelmileg meglepően fogékony a világra. Bizonyos
mértékig a mai fiatalok ugyanolyanok, mint mi voltunk. Azonban más
világban élnek, ehhez próbálnak alkalmazkodni. Személyes tapasztalatom, hogy értelmiségiként, ha ez a
fogalom jelent még valamit, rájuk lehet bízni az országot.
– Advent idején azt tudom mondani mindenkinek, hogy abban a
közegben, amelyikben élnek, dolgoznak, próbálják meg egymást kicsit jobban szeretni. Olyan rövid az
élet és olyan lényeges dolgok fölött
lépünk át közömbösen, miközben
az élet egy nagyon szép dolog, olyan
egyedi értékeket rejt magába, amiket kár volna veszni hagyni. És nagyon jó, ha másokkal együtt dolgozhatunk valamilyen célért.
Elmondta: Varga Tibor
Lejegyezte: Katona M. István
A szerző felvételei

Az oroszoké lehet
a Dunakeszi Járműjavító
A magyar állam és a MÁV Zrt. a Transzmasholding tulajdonában levő TMH Hungary Invest Zrt. részére kívánja értékesíteni a Dunakeszi Járműjavító Kft. tulajdonában lévő társasági részesedéseit, valamint a társaság
elhelyezését biztosító ingatlanokat - írja az MTI.

A

z MNV további intézkedéseket tesz a Dunakeszi Járműjavító értékesítése érdekében
- közölte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) az MTI-vel,
de az ügylet sikeressége érdekében ezek részleteiről nem ad tájékoztatást.
A magyar állam és a MÁV Zrt.
a Transzmasholding tulajdonában
levő TMH Hungary Invest Zrt. részére kívánja értékesíteni a Dunakeszi Járműjavító Kft. tulajdonában lévő társasági részesedéseit, valamint a társaság elhelyezését biztosító ingatlanokat - írja az MTI.
A közlemény szerint az ügylet a
"fejlesztéspolitikai célok elérését"
szolgálja. A kormány idén május-

A

ban döntött az ügyletről. A kormányhatározat szerint a vevőnek
többek között kötelezettséget kell
vállalnia a MÁV csoporttal meglévő szerződéses kapcsolatok fenntartására.
A dunakeszi cég és az orosz
Transmashholding hazai leányvállalata alkotta konzorciumnak
az egyiptomi állami vasúttársaság 1300 vasúti kocsi legyártására
adott megbízást 2018-ban.
Dunakeszi Járműjavító Kft. a
nyilvános cégadatok szerint mintegy 8,3 milliárd forint árbevételt
ért el 2018-ban, szemben a megelőző év 6 milliárd forintos bevételével. A cég nyeresége adózás
után 2018-ban 19 millió, 2017-ben
csaknem 59 millió forint volt.

Közlemény

Nemzeti Választási Bizottság 438/2019. számú határozata. A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik
Magyarországért Mozgalom (1113
Budapest, Villányi út 20/B., a továbbiakban: Beadványozó) által
benyújtott fellebbezés tárgyában
– 14 igen és 0 szavazattal - meghozta a következő határozatát: A
Nemzeti Választási Bizottság a
fellebbezésnek részben helyt ad,
és a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 186/2019. (X.9.) számú határozatát megváltoztatja. A
Nemzeti Választási Bizottság a ki-

fogásnak részben helyt ad, és megállapítja, hogy a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. megsértette a
választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. évi törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, és a jelölő
szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó alapelvet.
A Nemzeti Választási Bizottság kötelezi a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.-t, hogy a határozata rendelkező részét a Dunakeszi Polgár című kiadványának következő lapszámában
tegye közzé.

Utat és parkolókat
építenek a Duna-parton
Közel ötven fát is telepítenek
a beruházás környezetében
Dunakeszi polgárai körében nagy népszerűségnek
örvend a Duna-parti sétány, a játszótérrel, étteremmel, nyári kikapcsolódási lehetőségek sokféle
kínálatát felvonultató szabad strand, a Katonadombon létesített sport- és kulturális szabadtéri
rendezvényközpont, ami megmutatkozik az évről
évre növekvő látogatói létszámban is.
- A sportolni, kikapcsolódni,
szórakozni vágyók létszámának növekedésével párhuzamosan jelentős a gépjármű forgalom is, ami számos alkalommal parkolási nehézségeket is
okoz, sok esetben nehezen volt
kezelhető – vázolja fel a helyzetet Dunakeszi Város Önkormányzata Városüzemeltetési
Osztályának vezetője.
Somodi István kiemelte, hogy
a parkolási gondok enyhítése,
megoldása érdekében közel 200
gépjármű befogadására alkalmas térköves parkoló épül.
- A parkolóval egy időben
megépül az Újszőlő utca is, a
földutat felváltja az aszfaltborítású út, amely összekötésre
kerül a Kiserdő utcával. A beruházásnál fontos szempont,
hogy a lehetőségekhez mérten
sok növényt ültessünk, ezért a
parkoló területéhez előírt 21 fa
helyett 49 fát ültetünk el, hogy

tovább gazdagítsuk a város
zöldfelületeit – hangsúlyozta
Somodi István.
Az osztályvezető elmondta,
hogy a területen megmaradnak a korábban odaépített garázsok.
- Emiatt a tervezésnél külön figyelmet kellett fordítani a kialakult lejtésviszonyokra és szintekre, ez azonban sok
helyen megkötötte a tervező
kezét. A kivitelezés első sorban az Újszőlő út elkészítésével
kezdődik, ami reményeink szerint idén átadásra kerül. A téli
időjárás miatt viszont a parkoló csak jövőre, 2020 tavaszán
készül el. A nyári szezon kezdetén azonban már az új parkolókat vehetik igénybe a gépjármű tulajdonosok – jelentette
be a jó hírt Somodi István, városüzemeltetési osztályvezető.
(Vetési)
Fotó: Kolos Ferenc

Minden kedves Olvasónknak
szeretetteljes ünnepeket, békés,
boldog újesztendőt kívánunk!
A Dunakeszi Polgár Szerkesztősége
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körzeti képvi
Novemberben történtekről

- Emlékeztetőt nyújtottam be,
melyben összegeztem tíz lakó fásítás iránti szándékát
- Görgey utca 24. lakója a
sarokingatlanja előtti földárok
mederlapozása végett fordult
hozzám. A szemle végeztével elképzelését az illetékeshez címeztem
- Hunyadi utca 62. tulajdonosa a
gépkocsi beállóját szeretné leaszfaltoztatni, melyhez kivitelező segítségét kérte
- A Volánbusz illetékese jelezte,
hogy a Bocskai utca 2/A megállójába kért újbóli megállás végett a
menetrend felülvizsgálata zajlik.
Két héttel később a felülvizsgálat eredménye felől érdeklődtem,
melyben az osztály intézkedését
kértem a Volánbusz felé
- Érdeklődést nyújtottam be a Rákóczi és Báthory utca kereszteződés közelében eltulajdonított

KRESZ táblák pótlásának kihelyezésének időpontja felől. A forgalmas és balesetveszélyes kereszteződésben elsődlegesen az iskolás gyermekek és az idősebb
korosztály védelme végett szükséges
- Kátyúk megszüntetésének ismételt kérelme 15 címen
- Kossuth Lajos és a Batthyány
utca találkozásában a 2014-ben
kialakított csapadékvíz elvezető
kevésbé közkedvelt a gépjárművezetők körében. A figyelem felhívás végett a felfestést kértem,
melyet egy speciális festékkel kell
lekenni a kerékpárosok biztonsága érdekében
- A Kossuth Lajos utcában a balesetveszély elkerülése érdekében
előbb az osztály, majd a Magyar
Közút illetékeséhez fordultam.
Kizárólag a nagyobb kátyúk és a
csatornafedelek melletti úthibák
megszüntetését több helyen kértem. A Közút válaszában december 15-ig ígérte a kátyúk megszüntetését
- Zápolya utca 11. előtt eltört telefonközponti elosztó helyreállí-

tásával kértem intézkedést az Invitel felé
- A Zápolya utca 38. tulajdonosa a
csatorna falát, valamint a bekötő
csövet félti az akna közvetlen közelében lévő hársfa gyökereitől. A
probléma megoldása érdekében
a főkertész asszonyhoz fordultam,
aki a helyszín vizsgálatát és intézkedését ígérte
- Érdeklődések írásban:
1. Óvoda köz 8. előtti csapadékvíz elvezetés megoldása, valamint a közlekedéstervezővel folytatott tárgyalás eredménye a köz
forgalmirendjének megváltoztatása érdekében
2. A Kölcsey Ferenc Könyvtár előtti kerékpártárolók, oszlopok cseréjének, ill. újabb oszlopok kihelyezésének időpontja
3. Az Alkotmány utca 41-43. előtti
mederlapos árkok szélének helyreállítása, az Alkotmány utca 41.
ingatlan csapadékvíz elvezetés
megoldásának várható időpontja
- A Sződi és Zrínyi utca sarok
helyreállítási munkálatait a Penta
elvégezte
- Főkertész asszonytól érdeklőd-

tem, hogy az év végén várható még
az idei fásítás vagy csak a tavasz folyamán várhatók a telepítések
- Lakossági jelzésre a Kossuth közben lévő 4. és 5. szikkasztókút kitakarítását, szivattyúzását kértem. A szemle igazolta a kérelmező állítását
- Térfigyelőkamerák kihelyezését jeleztem, előzőleg két címen,
a József-Rákóczi út sarkon és a
Mányoki téren kértem, de még
újabb három helyen szükséges, a
Hunyadi-Tábor út, a Báthory-Rákóczi út kereszteződésében és a
Kölcsey Könyvtár előtti részen
- Újabb két lakó jelezte fásítás
iránti szándékát, melyet benyújtottam az illetékeshez
Közvilágítási hibák: KálmánZápolya utca sarok, Hunyadi utca
59. közelében, Vadász-Szabadság
utca sarok, Királyhágó 6. és 8.
Az ünnepek közeledtével Áldott
Karácsonyt és Eredményekben
Gazdag Új Esztendőt kívánok Dunakeszi Város minden lakójának!
Tisztelettel:
Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője

Kedves Választókerületiek és Dunakesziek!

Ismét eltelt egy hónap, jönnek
a hidegek. Azokon a helyeken,
ahol már bejelentették nekem,
vagy a DunakesziAppon keresztül a kátyúk helyét, már elkezdték hideg aszfalttal a javításokat.
Egy figyelmetlen lakótársunk
az autójával megbillentette a Repülőtéri úton az egyik kandelábert, ezért annak a cseréje után
fogják ismét visszaállítani ott a
világítást. A Repülőtéri út melletti erdősávot tavasszal a kerítés szomszéd társasházak lakói-
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val tervezem kitakarítani, illetve
az ott lévő elektromos trafóházat tervezem lefesteni közösségi összefogás keretében. Igy lenne Alagnak is egy vidám és színes
pontja.
Sikerülni fog az önkormányzat közreműködésével megoldani a Faludi János utcában lévő
körforgalomban két társasházának a vízelvezetési problémáit. A
Fenyő lakóparkban tavasszal közösségi finanszírozásban az ott
lakókkal felújítjuk a játszó teret,
illetve kihelyez a város új padokat, szemeteseket. Valamint lakossági kérésre megvizsgálja a
hivatal a lakóparkon belüli forgalom lassításnak a lehetséges eszközeit. Javasolni fogom továbbá
egy járda kiépítését a Schejbál

József utca végen a Karinthy Frigyes utca irányába, ahol a felgyülemlő csapadékvíznek is az elvezetésére szorgalmazom a végleges megoldást.
November végén, egy sikeres
nyílt nap keretében bemutatkoztak a Dunakeszi Párducok, a VSD
jégkorong szakosztályának a játékosai is.
Szeretném megköszöni a Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának, a
gyors intézkedését a Rákóczi és
Forgács utca találkozásánál lévő
roncs gépjármű ügyében.
Némi izgalmat hozott az Alagi
lakóparkban élőknek, hogy a
rendőrség különleges egysége
a közelünkben próbálta ki az új
speciális drónjait.

Továbbra is bármilyen kérésben, kérdésben keressenek
nyugodtan a +36 20 429 1033as telefonszámon, a dunakeszi.
petho@gmail.com e-mail címen,
vagy a körzetünkkel foglalkozó
Facebook oldalamon "Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián képviselő online fogadóóra".
Itt van a December, készüljünk
együtt a csodálatos Adventi Ünnepekre, igy én is Áldott Boldog
Karácsonyi Ünnepeket, és egy Sikeres, Vidám Boldog Új Évet kívánok minden Dunakeszi lakosnak.
Tisztelettel és szeretettel!
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
A LAKÓTELEP SZÍVE

Tisztelt Lakótelep Szívében élő polgárok Az
ünnepek közeledtével, mindenkinek Békés,
Szeretetteljes Ünnepeket, s Boldog Új Esztendőt kívánok ez úton is!
Mit hozott az idei esztendő a közös fánk alá:
A körzetünk intézményei, iskola, óvodák,
bölcsőde, orvosi- gyermekorvosi rendelők,
szabadidős sportpályák megújulását, megszépülését.
A Kőrösi Parkot, amely egy új közösségi tér,
ahol aktívan pihenni, kikapcsolódni is lesz lehetőség. Egy gyönyörűen beültetett, rendezett zöldfelületet, olyan szakszerűen tervezett növényekkel, fákkal, melyek minden itt
lakónak, s ide látogatónak örömet szereznek
majd!
Elkészült a Barátság út szerviz útjainak felújítása, immár a harmadik ütemmel!

Kihelyezésre kerültek ismét padok és közterületi szemét és kutyapiszok gyűjtő edények, az igények és lehetőségek szerint sok
helyre!
Az Iskola utcában javításra került a járda,
s döntés született a Művészetek Házáról is,
amely megújíthatja az egész utca képét, élhetőbb, szebb lesz tőle a legrégebbi tízemeletesek környéke!
A Fillér és Nap utcákban folytatódtak a
megújítások, az utakon, járdákon! Megfiatalodott a terület útszakasza, s a csatornák, vízelvezetések tisztítása is megtörtént.
A Tallér, Garas, Krajczár utcák útburkolatai is új aszfaltot kaptak, parkolók kialakítása,
rendezése is sorra került!
A Barátság 35-45. előtti parkolók egy része
is rendezettebb lett!
A Casalgrande téren a lépcsők balesetmentessé tétele készült el, a Lakótelepi Mulatság
új helyre költözött innen!
Sok egyéb kisebb és nagyobb probléma,
mely az Önök segítségének, odafigyelésének
köszönhetően került megoldásra, nagyon
fontos volt számomra, mert érzem általa a közösségünk erejét, az itt élők figyelmét, a közös szándékot arra, hogy szebbek, jobbak legyünk!
Köszönöm szépen a segítséget a városi intézmények, cégek vezetőinek, munkatársainak, a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek,

akik mindig segítőkészek voltak, amikor megkerestem őket, képviselőként!
Tudom, hogy sok feladatom marad még,
hisz folyamatosan kapom a megkereséseket! Türelmet és megértést kérek, s ígérem
minden lehetséges megoldást megkeresek a
megoldásuk érdekében!
Felhívom a figyelmet ismét a Dunakeszi Applikáció használatára, mert gyorsan,
s eredményesen lehet ezen keresztül felhívni az illetékesek figyelmét az intézkedést
igénylő napi meghibásodásokra, s jó tájékozódási lehetőség a városunk ügyeivel, programjaival kapcsolatban, de akár a helyi buszjáratot is nyomon lehet követni rajta!
Egy másik lehetőség a kapcsolattartásra a
Facebook csoport, mely Lakótelep Szíve néven elérhető nyilvánosan is, de az itt lakók
privátcsoportban is kaphatnak tájékoztatást
a közvetlenül őket érintő ügyekben! Ezekre Messenger üzenetben jelentkezve, vagy a
már tagként bennlévők által javasolva lehet
csatlakozni az ebben a körzetben, körzetrészben lakóknak!
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 06-70-337-16-06 számon hétköznap 8-19
óra közt, levélben a Garas utca 4. szám alatt, s
természetesen személyesen is!


Tisztelt Lakótársaim!
Tovább folytatódik a Széchenyi
utcai fasor telepítése. Kis szünet
után az Ungvár utca – Kossuth
Lajos utca közötti szakaszon
kezdődött el a díszcseresznye
fasor és a pompás gyöngyves�sző cserjesor ültetése.
A közbeszerzés elhúzódása
következtében a Magyar Közút Zrt. az éjszakai minimum hőmérséklet miatt már nem járul
hozzá az aszfaltozáshoz a Kossuth Lajos utca - Széchenyi utcába tervezett gyalogátkelőhelyek, buszöblök, akadálymentes lejárókhoz, így ezeknek a kialakítása március végén indul.
Az M2 kétszer kétsávossá bő-

vülése miatt a Toldi-Dombliget
lakóparkból többen jelezték,
hogy megnőtt a zajterhelés. A
beruházás állami megrendelőjénél, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt-nél zajmérést kezdeményeztünk. Bár kifejezetten kértük, hogy értesítsék az
Önkormányzatot a mérés időpontjáról, ez sajnos nem történt meg. Jelenleg a mérési eredményekre várunk, hogy
lássuk meghaladja-e a megengedett legnagyobb értéket a
zajterhelés.
A Tóvárosban lévő játszótéren a növényzet metszése
megtörtént, így még rendezet-

tebb arcát mutatja a tó és környéke.
Amennyiben a körzetet
érintő kérdése, észrevétele
van, keressen bizalommal az
alpolgarmester@dunakeszi.hu
e-mail címen vagy a 06-70/338-

Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati képviselője

0761-es telefonszámon. Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam Facebook oldalamat, ahol további hírekről, rendezvényekről, beruházásokról
igyekszem rendszeresen tájékoztatni a követőket.
Aki teheti, az ünnepi készülődés időszakában látogasson el
a Dunakeszi Programiroda által
szervezett adventi vásárba a IV.
Béla király térre (Főtér). Korcsolyapályával, hétvégén színpadi
programokkal, gyermek-és felnőtt koncertekkel várjuk a lakosokat.
Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet kívánok!
Sipos Dávid
a 9. számú körzet
önkormányzati képviselője
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körzeti képvi
Alsón élő gimnazista lány példamutató
helytállása a vasútállomáson

Alagon a Fóti úti fenyvesből kivezető szervizút végének biztonságosabbá tételét kezdeményeztem lakossági kérésre. A fenyvesből a Fóti útra torkolló szervizútról
ugyanis rendkívül nehéz biztonságosan kihajtani az ott elhaladó kerékpárút, a nagy forgalmú főút és
a kilátást mindkét oldalon nagy
mértékben akadályozó tényezők
(zöldterület, kerítés) miatt. Az önkormányzat hivatalosan megkérte az útkezelőtől az út beláthatóságát javító forgalomtechnikai tükör
kihelyezését, amint megérkezik a
hozzájárulás, az önkormányzat telepíti az eszközt.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében szedtük a szemetet közel tucatnyian november
23-án, szombaton délelőtt a Tőzegtavaknál, a Keszeg utca hos�szanti része és a helyiek által csak
„Büdös-pataknak” nevezett csatorna közötti erdős részen, szép
időben. Kis létszámú, de igazán
Az ünnepi időszak még nagyobb
körültekintést igényel a közlekedés szempontjából is. A csúszós utak és megnövekedett járműforgalom igen komoly balesetekhez vezethet, ezért a város honlapján – www.dunakeszi.
hu – iskolai, óvodai közlekedéssel kapcsolatban megjelent tájékoztatót szeretném továbbítani Önök felé annak érdekében,
hogy megkönnyítsük a Széchenyi Iskola és környéke autós közlekedését.
„Tisztelt Szülők! Az iskoláktól
és óvodáktól, valamint a lakosságtól érkező jelzés alapján ezúton kérjük mindazokat, akik autóval viszik gyermekeiket az oktatási-nevelési intézményekbe,
hogy addig is, amíg a gyermektől
elbúcsúznak az intézmény előtt,
állítsák le az autó motorját, hogy
az érkezők és a környező lakos-
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lelkes csapat találkozott délelőtt a
tőzegtavi kis hídnál, ahol gyors ismerkedés után megkezdtük a szemétszedést: egészen elképesztő dolgokat szedtünk ki a fák közül, az avar alól... Az még „hagyján”, hogy eldobott gumiabroncs,
bevásárlókocsi (!), matrac, új korában felfújható medence és televízió is „előkerült” a zöldterület rejtekéből, de ami igazán nehezen
érthető, hogy ha már valaki veszi
arra a fáradtságot, hogy műanyag
zsákba gyűjti a hulladékot, miért
dobja / viszi be azt az erdőbe?...
Végig aktívan gyűjtötte a szemetet Gálhidi Zoltán, a Tőzegtavaknál
működő Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület titkára is, aki ezt
egyébként – a természetközeli terület egyik legfőbb „védelmezőjeként” – a hétköznapokon folyamatosan megteszi. A szemétszedés
megszervezéséért köszönet illeti a
tőzegtavi lakos Tóth-Pál Evelint, aki
nem csak az esemény meghirdetésével és a szükséges eszközök (szemeteszsákok, kesztyűk) beszerzésével járult hozzá e hasznos közösségi élményhez, hanem párjával

együtt természetesen konkrétan a
hulladék csökkentéséből is kivette
a részét. A Tőzegtavakhoz és a hulladékgyűjtéshez kapcsolódó információ: szelektív hulladéksziget telepítését kérvényeztem a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának vezetőjénél, Somodi
Istvánnál, aki erre ígéretet is tett.
Az alsói közösségi házba december 7-én látogatott el a Mikulás,
leginkább az ötletgazda-főszervező Szabolcs Csilla és segítői jóvoltából. A körzet ezen részén újabb,
hamar népszerűvé váló közösségi
program vette kezdetét december
elsején: az „élő alsói adventi kalendárium” nevet viselő kezdeményezés keretében esténként egy-egy
szépen feldíszített, kivilágított alsói házhoz látogatnak a helyi felnőttek és gyerekek. A szervezés
Kaiber Adrienn, Szabolcs Csillát, és
a Dunakeszi Alsó Keresztény Kör
két képviselőjét, Gulyás Józsefet és
Kovács Endrét dicséri.
Harmincas évei végét járó fiatalembert sodort el a Budapest
irányából Vác felé robogó gyorsvonat az alsói vasútállomáson

december 6-án délelőtt... A sínek
mellett fekvő, magatehetetlen férfi segítségére a vonatra várakozó
közel húsz ember közül mindös�sze egy 18 éves gimnazista hölgy,
Mészáros Anna sietett, aki szakszerűen ellátta a vérző sérülést és kihívta a mentőket, majd a balesetet szenvedő férfi két nő hozzátartozóját bevitte kocsiján a Honvéd
Kórházba...
A fentiekről bővebben is beszámolok majd ingyenes közéleti lapom, a Zöld Alsó karácsony előtt
megjelenő lapszámában. Minden
lakótársamnak áldott, meghitt ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok!
Dunakeszi 7. számú – az alagi és
az alsói városrészt, az alagi majorságot és a tőzegtavi területet magában foglaló – körzetének egyéni önkormányzati képviselőjeként
a benko.tamas.dunakeszi@gmail.
com címen, valamint a +36 20 41
91 533-as telefonszámon is várom
a körzetben élők javaslatait, észrevételeit, kér(d)éseit.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője

Tisztelt Dunakesziek!
ság minél kevesebb ideig legyen
kitéve a kipufugógáz káros hatásainak.
Az intézmények körül megnövekedett forgalom miatt az is
célszerű lenne, ha azok, akik közel laknak az intézményhez, nem
feltétlenül autóval vinnék reggel
gyermekeiket. Sok esetben tapasztaljuk, hogy egyesek kizárólag az intézmény kapujában rakják ki a gyermeket, ezután még
beszélgetnek, telefonálnak. Kérünk mindenkit, akinek olyan
korú gyermeke van, hogy indokolatlan közvetlenül a kapuban
kitenni, vegye igénybe az intézmények körüli közterületeket is,
ahonnan néhány tíz métert gyalogolva a gyermek meg tudja közelíteni a bejáratot. Figyeljünk

oda, hogy az oktatási-nevelési
intézmények körül indokolatlanul és hosszabb ideig ne foglaljunk parkolóhelyet, az intézmény
környékét mielőbb hagyjuk el,
hogy így is zökkenőmentesebbé
tegyük a környék közlekedését!”
Kérem Önöket, hogy kiemelten figyeljünk egymásra, gyalogos-és autós társainkra egyaránt
a veszélyes balesetek elkerülése
érdekében.
A hideg idő és talajmenti fagyok az utak állapotára is hatással
vannak, könnyebben alakulnak
ki kátyúk. Kérem, amennyiben
úthibát tapasztalnak, minél hamarabb jelentsék be a Dunakeszi
App mobilalkalmazáson keresztül helymeghatározással, képpel, hogy a Városüzemeltetési

Osztály kollégái kezelni tudják az
ügyet.
Főtéri adventi vásárunk december 24-ig tart nyitva, hétvégén színpadi műsorokkal és
gyertyagyújtással várnak mindenkit a szervezők. A korcsolyapálya egészen 2020. február 2-ig
nyitva tart.
Áldott, békés ünnepeket kívánok minden dunakeszi lakosnak!

Erdész Zoltán
alpolgármester
a 10. számú körzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
November hónapban folytatódtak a fatelepítések a körzetben. A Zöld Dunakeszi program keretében ezer fát ültetünk,
amellyel a tiszta és egészséges
környezet kialakítása és fenntartása a célunk. A Duna-part és a
Katonadomb után a Malomárokban telepítettünk húsz, majd a
Fő út menten egy hatvanhét tagból álló fasort.
November 18-án a Magyar
Közút megkezdte a Rév úti szikkasztóárkok gépi erővel történő tisztítását, bővítését. A mintegy tíz napig tartó műveletre
azért volt szükség, mert az évek
során az árkok jelentősen feltöltődtek és már nem szikkasztották el megfelelő mértékben az
A téli időszakban is folytatódnak
az időszaki munkálatok. Az időjárástól függően folyamatban vannak az útjavítások, valamint a közterületek faültetési programjai.
Akik az év közben jelezték számomra faültetési szándékukat,
azok igényeit a napokban hajtják végre az Önkormányzat által
megbízott szakemberek. A faültetéssel kapcsolatban az Önök feladata csupán annyi lesz, hogy az
igényeikkel együtt vállalják az ültetett fák gondozását, melyre ezúton is kérem Önöket.

Beruházás

Javában zajlik az SZTK bővítési és
felújítási programja. Az építkezés
folyamán folyamatosan változik
a parkoló területek kijelölése. Az
ezzel járó kellemetlenségeket a
beruházó igyekszik minimalizálni. Az oda érkezőktől türelmet és
megértést kérünk.

Kátyúzás

Az idei kátyúzási keretszerződés

esővizet. Lakossági részről felvetődött az árkok összekötésének
az igénye is, a szakemberek szerint azonban ez rontana a helyzeten, mivel az út folyamatos lejtése miatt a víz nyílegyenesen törne a lentebb álló területek felé,
és az árkok nagy része nem funkcionálna megfelelően.
A hónap folyamán az Uszály
utcában mart aszfaltos útjavítás
történt, a meredek utat az esőzések tették tönkre. A végleges
megoldás itt is a szilárd burkolat
kialakítása lesz.
Fontos célunk, hogy ne maradjon közvilágítás nélküli utca
a körzetben. Az Uszály utca és
az Evező köz közvilágítás-fejlesztési terve már elkészült, a tervek engedélyeztetése folyamatban van. A Csiga utca, Hajó utca
és Szák utca tervei most vannak kidolgozás alatt. Nagyon bízom benne, hogy a jövő évben
az érintett helyeket is bekapcsol-

hatjuk a közvilágítási rendszerbe.
Folyamatosan, lépésről-lépésre
fejlesztjük a városi strandot. Többen jelezték felém, hogy a mobil
wc-k nem megfelelő színvonalúak, hiába takarítják rendszeresen. A szolgáltatás javítása érdekében az önkormányzat épített
mellékhelyiség kialakítására pályázott, magasabb szintű higiénikus körülmények, többek között
baba-mama szoba kerül majd kialakításra. A helyiség az esetleges magas vízállás miatt a parttól
fentebb, a Katonadomb és a földút között helyezkedik majd el. A
fejlesztés a pályázat eredményétől függetlenül célunk. Szintén
a strandhoz tartozó hír, hogy a
közelmúltban kutyapiszok-gyűjtő edényt telepítettek a kutyás
strandra.
Egy besüllyedt aknáról kaptam bejelentést az Alsógödi utcából. Az akna a DMRV kezelésében van, aki elismerte a hibát és

felvette a feladat-listájára az akna
megigazítását.
Szintén a hónap folyamán lakossági kérésre áthelyezésre került egy közlekedésbiztonsági tükör a Schweidel utcában.
Novemberben elkezdődött a
Kiserdő utcai parkoló építése a
régi garázssor helyén. A 123 helyesre tervezett parkoló első sorban a katonadombi nagyrendezvények és a városi szabadstrand
kiszolgálására készül, hogy tehermentesítse a környéket a mindenfelé parkoló autóktól. Végezetül engedjék meg, hogy a Révdűlő minden lakójának áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánjak.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.
Csoma Attila
az 1. számú körzet
önkormányzati képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
megkötése megtörtént. Ezt követően ütemezetten történnek az útjavításokat. Kérem Önöket, hogy
vagy a Dunakeszi applikáción keresztül (Dunakeszi App) vagy a lenti elérhetőségeim egyikén, pontos helyszínmegjelöléssel jelezzék,
ha valahol kátyút találnak, ezzel is
gyorsítva a javítási munkát

Advent

A Főtéren már elkezdődött az adventi időszak, melynek keretében megnyílt a vásár, és a jégpálya, melyen egészen február elejéig lesz lehetőség korcsolyázni.
A városi adventi koszorún szintén
a korábbi évekhez hasonlóan közös adventi gyertyagyújtást is tartunk. Ebbe az eseménybe idén is
bekapcsolódnak a városi óvodák.
A gyerekek rövid műsorral készülnek, és közösen meggyújtják a soron következő gyertyát. Ezekre az

alkalmakra is szeretettel várjuk
Önöket. Remélem, hogy sokakkal
fogok találkozni az adventi időszakban.

Adománygyűjtő akció
Dunakeszin

Az idei évben is megrendezésre
került az adventi adománygyűjtés
Dunakeszin. A felajánlott adományokat december 13-ig a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
valamint a DÓHSZK Bajcsy-Zsilinszky út 32. sz. alatti telephelyén
ügyfélfogadási időben van lehetőség leadni. December 17-ig pedig a főtéri karácsonyi vásár adománygyűjtő faházában várjuk a
csomagokat.
Az adományok szétosztásában a
DÓHSZK család-és gyermekjóléti központ munkatársai lesznek a
segítségünkre. Várjuk szeretettel
az új, vagy megkímélt, jó állapot-

ban lévő, játékokat, illetve minden olyan dolgot, amire Önnek
már nincs szüksége, de más még
hasznát veheti.
Engedjék meg, hogy ezúton is
kívánjak minden kedves dunakeszi polgárnak Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag újesztendőt!
Észrevételeiket, javaslataikat
továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képviselőink jelentik
Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
Az elmúlt hónapban közzétett
beszámolóm óta egyre több lakossági megkeresést kaptam választókerületemből.
Személyesen tájékozódtam a
lakóközösség megkeresése után,
az Újszőlő utcai társasház mögött
a Szőlő közben, közterületen felhalmozott, a lakosságot zavaró
több köbméternyi homok ügyében. A lakosok elmondták, hogy
az enyhe őszi időben gyakorlatilag nem tudták nyitva tartani lakásaik ablakait, mert szél esetén
nagy mennyiségű homok kerül a
lakásaikba. Személyesen bizonyosodtam meg arról, hogy a homokdomb valóban alig néhány méterre helyezkedik el a lakások ablakától, illetőleg az erkélyajtóktól. A
probléma megoldására egyeztetéseket kezdeményezek a homokot elhelyező személy és a társasházi lakások tulajdonosai, illetve
lakói között, valamint a problémát az önkormányzat felé is jelzem.
Személyesen egyeztettem a
Barátság útja 28-30, illetve 32-34-
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es társasház közös képviselőjével,
akivel bejártuk a házak környékét
és ennek során több problémára
hívta fel a figyelmemet.
Jelzése alapján közegészségügyi kérdéseket is felvethet a
nagy mennyiségű galambürülék
problémája.
Továbbadta számomra a lakosság jelzését, mely szerint a
házak melletti műúton, az ablakok alatt parkolnak sokan, mely
elmondása szerint különösen a
földszinten lakókat zavarja. Mivel
nem lakom az adott lépcsőházban, ezért nem tudom megítélni, hogy mennyire lehet ez zavaró, azonban az elmúlt hetekben
a Barátság útja több lépcsőházában élő tapasztalhatta, hogy
a közterület-felügyelet büntetéseket szabott ki a szabálytalanul
parkolókra. A Barátság útja 2830, valamint 32-34-es lépcsőházak szomszédságában, a Barátság
útja túloldalán található parkolóban kétséget kizáróan szabályosan lehet parkolni és személyesen tapasztaltam, hogy e parko-

lókban a legtöbb esetben éjjel is
található szabad hely. Kérek mindenkit, hogy szabályosan parkoljon, elkerülve ezzel a bírságot. A
Barátság útja 13-25-ös lépcsőházak Duna felőli oldalához hasonló, gyalogútra irányuló felfestés
javaslatát ugyancsak jelzem az illetékesek felé.
A közös képviselő jelezte továbbá néhány két háztömb körüli zöldfelületek rendbetételének
igényét, melyhez a társasház segítségét is ajánlotta.
Valamennyi leírt probléma
megoldásán folyamatosan dolgozom és az eredményről az adott
probléma felvetőit tájékoztatom.
Jelzem a tisztelt olvasóknak, hogy
soraim írása és megjelenése között is dolgozom, ennek megfelelően, ha a beszámolóm írásakor valamit az idő rövidsége miatt
még nem jeleztem az illetékeseknek, akkor azt természetesen jövő
időben fogalmazom, de a jelzésre
a megjelenésig feltehetően már
sor került.
A Barátság útja 2/B. szám alól

is kaptam megkeresést, de közvetlenül beszámolóm megírása előtt, így az ügyben még csak
most fogok elkezdeni intézkedni.
Elérhetőségeimen továbbra is
várom megkereséseiket. Közvetlen telefonszámom: 06-70-37992-11, elektronikus levélcímem:
zpvarga.dunakeszi@gmail.com
vagy varga.zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok a közösségi médiában, alábbi hivatalos oldalaimon
is: www.facebook.com/zpvarga,
illetve www.twitter.com/zpvarga.
Postai levelet a 2120, Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánkba várok.
Ezúton is kívánok mindenkinek
áldott, békés ünnepeket és boldog új esztendőt.
Varga Zoltán Péter
a 2. számú körzet
önkormányzati képviselője

A szép színésznő és családja két évvel ezelőtt első látásra beleszeretett
városunkba, és azóta is boldogan telnek mindennapjaik

Polyák Lilla: „Már büszke
dunakeszi lakos vagyok!”

Amikor két évvel ezelőtt meglátta férjével, Gömöri András Mátéval Dunakeszin leendő otthonukat, azonnal
beleszerettek a házba, a környékbe és a városba. Büszke arra, ha a település lakói előtt léphet fel, és családcentrikus édesanyaként már nagyon várja a Karácsonyt. Polyák Lilla lapunknak adott interjújában elárulta, ha
lehetne három kívánsága, az az idő, egészség és boldogság lenne.
- Két éve lakik városunkban. Mi az, ami
megfogta Dunakesziben, miért ezt választották férjével új otthonul?
- Amikor keresgélni kezdtünk, fontos volt
számunkra, hogy a színházak viszonylag
gyorsan megközelíthetők legyenek, ezért
a pesti oldal agglomerációjában keresgéltünk, tudva, hogy a hidakon átjutni a reggeli-délutáni dugóban nagyon sok időt elvenne a napjainkból. Hamar leszűkítettük

Együtt a család
néhány városra a listánkat, és a keresendő
ingatlanok közül a mostani házunk volt az,
ami első látásra szerelem volt. Olyan, mint
egy oázis, elrejtve a külvilágtól. Nem volt
kérdés, hogy erre teszünk ajánlatot.
- Az elmúlt időszak több változást is
hoztak az életében. Miként érzi magát
most a bőrében?
- Hiszek a sorsszerűségben, abban, hogy
semmi nem történik velünk véletlenül.
Sem a jó, sem a rossz dolgok. Ahhoz, hogy
a mostani boldogságom minden percét
maximálisan megéljem, kellettek a mélypontok, nehéz és súlyos döntések. Nem
volt könnyű egy húszéves házasságot lezárni, de nem szerettem volna úgy élni,
hogy azt érzem, hogy már nem közösek a

céljaink, álmaink. Igyekeztem ös�szetartani a családot, de egy pontnál racionális döntést kellett hozni és lezárni a múltat. Nehéz időszak volt, és Máté ebben a nehéz
időszakban talált utat a szívemhez. Milyen jó, hogy engedtem
az érzéseimnek! Köszönöm,
boldogok vagyunk!
- Közismert, hogy milyen
családcentrikus.
Mennyire viseli meg,
hogy most a színházi munkái, valamint a
TV2 új napi sorozata a Mintaapák szinte
egy perc szünetet sem
engedélyez az Ön számára?
- Amikor korábban
azt nyilatkoztam, hogy elég
jó vagyok a családi logisztikában, nem számítottam ekkora kihívásra! Húsz éve vagyok a szakmában, de ilyen sűrű őszöm még nem volt. A
szeptemberre gyakorlatilag nem is emlékszem: Mintaapák forgatások, C’est la vie
próbaidőszak a Pinceszínházban, A Szépség és a Szörnyeteg felújító próba a Budapesti Operettszínházban. Szinte csak aludni jártam haza, a gyerekek pedig napokig
nem is láttak. Mire felkeltek, már elmentem, mire hazaértem, már aludtak. Máté és
az édesanyám segítségével azonban ezen a
húzós időszakon is túljutottunk. Azóta elszöktünk kettesben Londonba, hogy kicsit
feltöltődjünk. Az igazat megvallva, fáradtabban jöttem haza, mint ahogy kimentem, de nagyon jól éreztük magunkat. Sokat sétáltunk, aludtunk, és persze jó néhány színházi előadást megnéztünk.
- Gyermekei miként tudtak megbarátkozni azzal, hogy Dunakeszire költöztek?
- Eleinte nem volt könnyű nekik, hiszen iskolát is váltottak, ráadásul külön iskolába írattuk őket, míg korábban
ugyanabba a suliba jártak. Zsombor, a

nagyobbik ingázik, emellett rengeteg edzése van, teniszezik, szóval ő már önjáró, de eleinte meg
kellett szoknia az agglomerációs
létet. Bulcsú imádja a természetet, így az, hogy a Dunapart tőlünk karnyújtásnyira van, neki
maga a csoda! Nagyon szeret itt lakni.
- Egyre többször lép
fel helyi eseményeken.
Mennyire fontos az Ön
számára, hogy Dunakeszi kulturális életében
jelen legyen?
- Büszke dunakeszi lakos vagyok, így,
ha felkérés érkezik, örömmel teszek eleget. A helyi közönségnek énekelni különleges dolog, hiszen a nézők között bármikor felbukkanhat
egy szomszéd, a gyermekem
osztálytársainak szülei, vagy éppen néhány edzőpartner a teremből.
- Közeledik a Karácsony, a Szeretet Ünnepe. Összeállította már az ünnepi menüt?
- Magát a karácsonyt szeretem, mondhatni karácsonymániás vagyok! Hónapokkal korábban kezdek készülődni, kigondolni, ki-mit kapjon, aztán amikor itt
az advent, alig várom, hogy feldíszítsük
a házat. A menüben édesanyám segít, de
van olyan fogás, amit rendelni szoktam. A
halászlé, a rántott hal és a bejgli nem hiányozhat nálunk az ünnepi asztalról.
- Ha lehetne három kívánsága Karácsonykor, ami teljesülhetne, mi lenne az?
- Csupa olyan, amit boltban nem lehet
kapni: idő, egészség és boldogság. Ez most
mind meg van, ezért azt kívánom, minden
maradjon így.
B. Molnár László
Fotó: Kállai Tóth Anett
és Sárosi Zoltán
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Művészeti Életpálya Elismerésben részesült Tuzson-Berczeli Péter

Fekete Péter: Nincsen mértékegység,
amellyel az alkotó munka mérhető lenne
Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára előterjesztése alapján Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter „Művészeti Életpálya Elismerés” kitüntetésben részesítette Tuzson-Berczeli Péter festőművészt, a dunakeszi DunArt Képzőművészeti Egyesület, a MAOE
jeles tagját.

A

rangos elismerést az országos szakmai szervezetek jelölései nyomán – az
EMMI kultúráért felelős
államtitkár javaslata alapján – a tárca minisztere adományozza a magas
színvonalú művészeti tevékenységgel
büszkélkedő művésznek, aki az irodalom, a filmművészet, a képzőművészet, a színművészet és a zeneművészet területén kiemelkedőt alkotott.
- Rendkívüli szakmai elismerés ez
számomra, szívet melengető megbecsülés. Elsősorban a köszönet szavaival szólhatok, hogy Isten érdemeim
felett ajándékozott meg a napi alkotóerővel és szerető-támogató családdal – mondta elérzékenyülve az elismerés átadása után a lapunknak nyilatkozó Tuzson-Berczeli Péter.
- Bár nem a díjakért alkotok, ezzel együtt több jelentős szakmai elismerésben részesülhettem hosszú pályám során, de ez mégis más, mint az
eddigiek voltak, lévén egy összegző
elismerés, amely mögött 35 év munkásság, több száz alkotás, és több
mint háromszáz hazai és nemzetközi tárlat áll. Számomra benne van a
közösség és a pályatársak több évti-

zedes szerető odafigyelése és bíztatása, ami átsegített a műtermi kétely
termékeny magányán. Ez az elismerés a mi közös sikerünk! A családom,
a barátok, a művésztársak, a Dunakesziek, a DunArt Képzőművészeti Egyesület, a MAOE és további tucatnyi szakmai szervezet, a tárlatlátogatók, és végezetül, de nem utolsó

sorban szülővárosom, Marosvásárhely közös sikere. Köszönöm szépen
mindenkinek, aki művészi értékként tekint munkáimra és munkásságomra, segíti kiteljesedését, és hisz
a művészet jobbító erejében – fejezte ki háláját meghatódottan TuzsonBerczeli Péter.
(B. Szentmártoni)

Elhunyt Dr. Örményi László, Dunakeszi díszpolgára
Dr. Örményi László, Dunakeszi díszpolgára, a város első
szabadon választott polgármestere hosszas betegség után
2019. november 6-án elhunyt.
1953. március 23-án született Budapesten. Gyerekkorát Dunaharasztin töltötte, majd ofszet gépmesterként az Athenaeum nyomdában dolgozott.
Az orvosi egyetemet Budapesten
a SOTE Általános Orvostudományi
Karán végezte el.
Ezután a Heim Pál gyermekkórházban műtősként, majd 1981-től
Dunakeszin először, mint a MÁV
TEK Dunakeszi vasút üzemorvosa,
majd körzeti orvosként dolgozott.
1990-94. között Dunakeszi város
önkormányzati képviselője és első
szabadon választott polgármestere
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volt. Ebben a ciklusban több jelentős
bizottság elnökségi tagságát is felvállalta, majd 1995-től jelentős szerepet vállal a hazai Teleház fejlesztési
program megvalósításában és annak
működtetésében.
2001-től visszatért választott hivatásához, dolgozott a budapesti MÁV
Kórházban, a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban, valamint háziorvosként Tatárszentgyörgy községben.
2012-től Németországban kapott
állást egy nagyváros dialízis centrumában, ahonnan 2015-ben nyugdíjba vonult.
Dr. Örményi Lászlótól 2019. de-

cember 2-án vettek végső búcsút a
család tagjai, barátai és ismerősei a
dunakeszi temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint. Dunakeszi Város Önkormányzata a város első szabadon választott polgármestere emléke előtt koszorúval tisztelgett. Nyugodjék békében!

A „jéghegy” csúcsa, és ami alatta van

„A zene tápláló, vigasztaló elixír…”

Városunk kulturális, művészeti életének egyik kiemelkedő oktatási intézménye a Kiváló Tehetségpont elismeréssel is rendelkező Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, melynek tevékenységéről és jövőbeni terveiről Farkas Pál intézményvezetővel beszélgettünk.
– Maradjunk még a túljelentkezésnél…
– Ha egy kissé távolabbra nézünk,
az ilyen jellegű problémák 2023 augusztusára megoldódnak, hiszen elkészül a Művészetek Háza, ahol a
művészeti iskolánk is helyet kap. A
négy szinten elhelyezkedő oktatótermek mellett a110 fős kamarateremben lehetőség nyílik kisebb rendezvények, kamaraestek megtartására
is. A 750 fős hangversenyteremben
pedig a nagy, városi programok mellett az intézmény nagyobb rendezvényeinek lebonyolítására is lehetőség kínálkozik. Az új intézmény átadásáig ígéretet kaptunk státuszbővítésre is.

– A közelmúltban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott Kodály-program záróakkordjaként nagy sikerű hangversenyt adtak a VOKE József Attila
Művelődési Központban a kiemelkedően tehetséges növendékek. Az
intézményben nagy létszámban tanuló fiatalok köréből ez a bemutató
nyilvánvalóan a „jéghegy” csúcsát
jelképezte. Mi rejtőzik a csúcs alatt?
– Nagyon biztos alapokra helyezett kiváló tanári gárda és lelkes szülői támogatással bíró növendéksereg,
– fogalmazott az intézményvezető. –
Örülünk, hogy minden évben újabb
tehetségek bukkannak fel, akik megmutathatják kiemelkedő képességüket, felkészültségüket az iskolán túl
is. Országos versenyeken, tehetségkutatókon érnek el rangos eredményeket, és közülük találkozhattunk
már a Duna Televízió rangos Virtuózok versenyén is. Minden évben
vannak olyan végzős növendékeink,
akik külföldön, vagy idehaza szakiskolákban folytatják tanulmányaikat
s ez mind a négy művészeti ágra érvényes.
– Kérem, sorolja fel ezeket a szakágakat.
– A zene a legnagyobb tanszak,
ezen jelenleg 452 növendék ismerkedik választott hangszerével. A másik legnépesebb a táncművészet, me-

lyen150 gyerek tanul a néptánc, modern tánc és balett tagozatokon. Évek
óta jelen van iskolánkban a képzőművészet is. Régebben a textil- és ruhatervezéssel, szövéssel ismerkedtek, az utóbbi időben előtérbe került
a grafika. Jelenleg a legkisebb létszámú tanszakunk a színművészet. Ez a
négy művészeti ág esetenként szervesen ötvöződik.
– Évek óta azt hallani, hogy egyegy tanévkezdéskor sokszoros a túljelentkezés…
– Fontos számunkra, hogy minden gyermek találkozzon a művészeti képzés lehetőségével, bár jelenleg
korlátozott a létszámkeretünk, nem
tudunk mindenkit beiskolázni. Az
oktató-nevelő munkánk nem csupán
pályára irányításról szól. Nem lehet
minden növendékből művész vagy
zenetanár, viszont az emberi élethez,
az alapműveltséghez, a személyiség
fejlődéséhez hozzátartozik a művészet ismerete, szeretete és művelése. Szeretnénk olyan plusz dolgokat
adni a művészeti nevelés során, amire az általános vagy középiskolában
nincs lehetőség, vagy idő. Sok olyan
növendékünk volt eddig is, akik más
élethivatást választottak, de felnőttként a művészetoktatás hatására eljárnak hangversenyre, színházba,
könyvtárba, mert úgy vélik, az életükhöz mindez hozzátartozik.

– A jövőből térjünk vissza a jelenbe. Mekkora a növendék létszám
valamint a tanári kar?
– Jelenleg 600 tanulónk van, közülük két-három szakosok is vannak. Így a képzésben résztvevők száma felmegy 680 főre. Ezt a létszámot
szeretnénk majd az új helyszínen
ezerre növelni. Jelenleg sem férünk
el a Bem utcai épületben, ezért kihelyezett képzések működnek az általános iskolákban valamint a gimnáziumban és ettől a tanévtől kezdve a
Krisztus Király Katolikus Általános
Iskolában is. Jelenleg negyvenhárom tanárunk végzi az oktató munkát, s majdan a megnövelt tanuló létszámmal párhuzamosan szeretnénk
ötvenre növelni. Természetesen nálunk is vannak főállású tanárok és
óraadók is, köztük olyan nyugdíjas
kollégák, akik értékes munkájukkal
segítik az intézmény munkáját.
– Ha lehet egy művészeti iskolának ars poeticája, hogyan fogalmazná ezt meg?
– Kodály Zoltán ezt már megfogalmazta, amelyet igyekszünk megtartani és követni. „Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden
későbbi tevékenységét, az életnek
olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s
ami benne érték, azt mind meghatványozza.”
Katona M. István
A szerző felvétele
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Régimódi
mulatság
Megelevenedett a történelem pár órára a Dunakeszin
található VOKE Művelődési
Központban. Ma már csak régi
filmeken, megkopott híradós
tudósításokban találkozhatunk azokkal a táncokkal,
amiket november 23-án szombat délután a parkettre varázsoltak a Redit Örömtánc Klub
tagjai.

A

hogy azt sokan emlegetni
Nyolc településről
mintegy
szokták, a zene és a hozzá
150 szenior korú
köthető tánc az, ami legtáncos érkezett
jobban tárolja az emlékeDunakeszire, akik ket. Hiszen elég egy dallam, és azonegyütt ropták nal eszünkbe juthat egy hely, elég
a régi idők táncait

egy pár lépés, és máris beugorhat
egy számunkra kedves személy emléke. Ráadásul az aktív életmód és
rendszeres testmozgás visszafordíthatja az agy öregedésének jeleit. Talán nem meglepetés, de a legerősebb
pozitív hatást a tánccal tudjuk elérni,
amely rengeteg örömhormont képes
felszabadítani. Egy német kutatócsoport legutóbb megállapította, a testmozgás, és azon belül a tánc egyik
legkedvezőbb hatása az, hogy lelassítja vagy akár ellensúlyozhatja is a
mentális és fizikai képességek életkorhoz köthető csökkenését. A tánc
ugyanis bizonyítottan hatékony eszköz ahhoz, hogy test és az elme új kihívásokkal küzdjön meg, különösen
az idősebb korban.
Nos, ha nem is feltétlenül ez volt

Házasságot
kötöttek

2019. október 17. Zsiga Miklós és Vándor Lenke
2019. október 24
Mintler Csaba

és Várhalmi Katalin Zsuzsanna
2019. október 26.
Hernádi Gábor Sándor

és Müller Krisztina

Bozó Attila és Molnár Ildikó
2019. november 07.
Weidlich Károly Tamás

és Eberle Mónika

Barankó András és Rományi Barbara
Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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a cél múlt november 23-án, de azért
ezt sem felejtette el egyik résztvevő
sem. Ugyanis régi idők báli hangulatait idézte fel pár órára a VOKE Művelődési Központ nagytermében az a
rendezvény, amit Radvánszki Edit, a
Redit Örömtánc Klub létrehozója és
vezetője szervezett.
„Sokan mondogatták nekem, hogy
manapság már kevés az olyan bál,
összejövetel, ahol a szeniorkorban
lévő táncosok nemcsak jól érezhetik
magukat, hanem bemutathatják, mit
is tanultak eddig. Ezért találtam ki
és szerveztem meg az első Régimódi mulatságot, amelyre a különböző, más városokban működő klubjainkat is elhívtuk. A különböző csoportok bemutathatják a régi, királyi
udvarokban látott táncokat, a különböző keringőket, polkát és palotást,
amiket tanáraiktól tanultak meg a
klubfoglalkozásokon” – mesélte el
Radvánszki Edit.
A szervező nagy örömére mintegy
nyolc településről úgy 150 szeniorkorú, de táncoslábú klubtag jött össze
Dunakeszin, ahol előbb mindenki
bemutatta, mit is tanult eddig a régi
idők táncaiból, majd a rendezvény
második felében mindenki átadta
magát a tánc örömeinek. Nyíri Márton alpolgármester mondott köszöntőt a résztvevőknek, aki elmondta,
mennyire örül, hogy egy ilyen nagyszabású közösségépítő programon
nem csak dunakeszieket lát, hanem
az ország több településéről érkező
vendégeket is üdvözölhet.
Ahogy Radvánszki Edit kijelentette, bízik abban, hogy a szombati
mulatságon elhangzott dallamok is
szép emlékeket idéznek majd egykor
azokban, akik eljöttek. Fantasztikus
látvány volt, ahogy zárásként mind
a 150 résztvevő eltáncolta a palotást.

Rengetegen jeleztek már vissza különböző fórumokon, hogy milyen jól
érezték magukat. Mészáros Judit például azt írta, nagyon jó volt a rendezvény, és sok, szép táncot táncolhattak el, míg Vaszari Zsuzsanna hozzátette, a csodálatos ruhák igazán illőek voltak a rendezvényhez, hogy a
táncokat már ne is említse. Egy biztos, Radvánszki Edit szerint jövőre
újra megrendezik a Régimódi mulatságot, aminek ismételten Dunakeszi
ad majd otthont.
Azonban a Redit örömtánc Klubnak nem ez volt az utolsó rendezvénye idén, ugyanis november 28-án
ismét a VOKE-ba várták az embereket, ám ezúttal a tánc mellett volt egy
másik célja is az estnek.
„Már eddig is alaposan kivettük a
részünket minden évben a jótékonysági karácsonyi adománydoboz akcióban, ám idén úgy gondoltuk a
VOKE vezetésével közösen, hogy a
különböző adományokon, játékokon
kívül anyagilag is a kezdeményezés
mellé állunk. Azt szeretnénk, ha az
ajándékok mellett azoknak, akiknek
erre a legnagyobb szükségük van, a
karácsonyi vacsora árát is oda tudjuk
adni” – árulta el Radvánszki Edit.
Az elképzelést tett követte, és november 28-án megrendezték a művelődési központban a Jótékonysági
táncestet, melynek fővédnöke Szabó
József egyházügyi tanácsnok volt. A
rendezvényre 1000 forint volt a belépő, ám aki ennél többet szeretett volna juttatni a rászorulóknak, az megtehette, hiszen a helyszínen 5000 forintos támogatói jegyeket is lehetett
vásárolni. A szervezők az est teljes
bevételét, több mint 130 ezer forintot eljuttatták az adománydoboz ötletgazdáihoz.
B. Molnár László

Emléktáblát avatott
a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola épületénél, ahol emléket
állítottak az egykori,
neobarokk
Kalmár
villa múltjának.

A

Emléktábla avatás
z
ünnepségen
Horváthné Szentléleki Katalin, az
alapítvány kurá-

torának elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük
Dióssi Csaba polgármestert.
Első mozzanatként az em-

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő- és
minőségi művirágokkal
• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Minden Kedves
Vásárlónknak
Nagyon Békés
és Boldog
Ünnepeket kívánunk!

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

léktáblát – amely méltó emléket állít az egykor itt élt
Kalmár családnak – Farkas
Pál, a művészeti iskola igazgatója leplezte le.
Budai László, a helytörténet kiemelkedő ismerője
emlékezett a Kalmár családra. Elmondta, hogy a villát a
múlt század negyvenes éveinek az elején építtette Kalmár István kötőmester, akinek a Petőfi utcában volt egy
műhelye, az elkészült villában is létesített még egy műhelyt. A statisztika szerint
a Petőfi utcában kilenc, az
utóbbiban hat alkalmazott
dolgozott.
A család Dunakeszin kevéssé volt ismert, ennek ellenére 1945-ben, az elsőként
megalakult önkormányzati
testületbe Kalmár Istvánt is
beválasztották. A következő, 1948-ban megválasztott
testületbe már nem került
be. Az épületet a műhel�lyel együtt elsők között államosították, a család Pestre költözött, 1948-ban vis�szatértek Dunakeszire és a
Dunasoron vásárolt kis nyaralóban húzták meg magukat. Később sikerült megvásárolni egy kisebb házat a
Petőfi utcában, ami még jelenleg is megvan.
A gépek állítólag elkerültek Óbudára a Szövőgyárba.

A villába pedig szegény családokat költöztettek be. Később itt működött a Szakorvosi rendelő.
Az épület kialakítása hasonlatos néhány Andrássy
úti villaépülethez, valószínű
ugyanaz volt a tervezője.
Kalmár István 1904-ben
született, bátyjánál tanulta a
kötőmesterséget. Sajnos, nagyon kevés az írásos dokumentum.
Annyi bizonyos, hogy az
akkori Budapesti Harisnyagyárban dolgozott, osztályidegenként kizárólag éjjeli
műszakban, ahonnan 1954ben önkényesen kilépett.
Szomorú érdekesség, hogy a
gyárban saját gépeivel is találkozott. Házasságából egy
leány és egy fiúgyermek született.
Jelen volt Kalmár István
unokája Schlosser István, aki
a családi emlékeit elevenítette fel. Az ünnepség után,
a művészeti iskola koncerttermében rövid hangversenyt adott az intézmény néhány növendéke.
Az emléktábla kialakítása Lengyel István szobrásztanár munkája, elhelyezését
az alapítvány mellett Dunakeszi Város Önkormányzata
is támogatta.
Katona M. István
A szerző felvételei
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„Hazát ott találod lovak szemében,
Felszántott föld szagában, gyümölcsök ízében.
A Himnusz bánatában, temetők csendjében,
Apám minden szavában, nagyanyám hitében.”

A

Városi Helytörténeti vetélkedő

22. alkalommal megrendezett vetélkedőre a város
általános iskoláiból és a
Radnóti gimnáziumból érkezett négyfős csapatok adtak számot
helytörténeti ismereteikből, felidézve
Dunakeszi történetének kiemelkedő
eseményeit.
A zsűri tiszteletbeli elnöke, Szakáll Lászlóné, Dunakeszi díszpolgára, a helytörténeti kutatás, és hagyományőrzés „nagyasszonya”, a zsűri
elnöki teendőit, az egykoron az alsó
tagozatos tanulók számára rendezett
helytörténeti vetélkedő egyik megálmodója, Borbély Emma, a
Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár
korábbi igazgatója látta el, aki mellett
olyan kiválóságok értékelték a
versengő fiatalok helytörténeti tudását, mint
Csoma Attila, a József Attila Művelődési Központ igazgatója, Száraz György, a Magyar
Lovaregylet elnöke, Lőrincz Róbert, a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója, Nyíri Márton tanár, társadalmi alpolgármester.
A szép hagyományokkal büszkélkedő vetélkedő házigazdája, dr. Kerekes Dóra, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője volt. A felső tagozatos diákok vetélkedőjét – a
felkészítő tanárok, érdeklődő pedagógusok, szülők mellett – a helyszínen kísérte figyelemmel Dallos Gyula örökös magyar bajnok díjlovagló,
miniszteri biztos, Dunakeszi díszpolgára, aki idén is egy értékes serleget
ajánlott fel, mellette foglalt helyett
Kollár Albin, a Kőrösi iskola nyugalmazott címzetes igazgatója, Dunakeszi díszpolgára, Harangozó Katalin
pedagógus, a felső tagozatos diákok
részére meghirdetett helytörténeti vetélkedő ötletgazdája, a rendezvénysorozat korábbi szervezője.
A nyolc négyfős csapat és az érdeklődők a rendezvény nyitányaként Gedei Zoltán filmjét tekintették meg,
melyben csodálatos képként tárulkozott ki a nézők előtt a gyönyörű Duna-part, a viziélet varázslatos világa...
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Fiatalok Dunakeszi
történelméről

Az Ismerős Arcok gyönyörű dalszövege hűen fejezi ki
az idei Dunakeszi Helytörténeti és Lakóhelyismereti
Vetélkedő legfontosabb küldetését, melyet november
23-án rendeztek a Kőrösi iskolában, melyet az intézmény igazgatója, Kárpáti Zoltánné nyitotta meg.

Ezt követően kezdetét vette a fiatalok versenye, akik „mini előadásából”
nagyszerűen kirajzolódott helytörténeti tudásuk, színes mondatokban
mutatták be a régi Dunakeszin használt eszközöket, az egykori paraszti
világot megidéző kellékeket. De talán
a legizgalmasabb és legnépszerűbb feladat – az idei vetélkedő újdonságaként
– a szabadulószoba titkainak megoldása volt, melynek „jutalmaként” távozhattak a fiatalok az egyébként kulcsra zárt helyiségből. Emellett a kedvenc
feladatok sorában az étlap készítés és
az online feladatok megoldása vitte el
a „pálmát” a diákok körében.
Aki kora délelőttől délután egy óráig figyelemmel kísérte a diákok színvonalas versenyét, az bizton állíthatja, hogy a szervezők és a fiatalok – felkészítő tanáraiknak is köszönhetően - remek rendezvénnyel, tartalmas
programmal ajándékozták meg a jelenlévőket, akik kíváncsiak lakóhelyünk történelmére, értékeire, a felnövekvő generáció lokálpatriotizmussal
is felvértezett tudására. A vetélkedő
színvonalát jelentősen emelte a két „játékmester”, dr. Kerekes Dóra és Kárpáti Zoltánné rendkívül színes és értékes információkkal gazdagító közreműködése.
A nyolc fordulós vetélkedőt értékelő
Borbély Emma a versengő fiatalok fel-

készültsége mellet kiemelte a felkészítő tanárok meghatározó szerepét, és a
szülők támogatását. A zsűri elnöke –
a Városvédő Egyesület egyik alapító,
korábbi tagjaként is – javasolta, hogy
a civil egyesület vándorserleg alapításával segítse elő a vetélkedő még szélesebb körű erkölcsi elismertségét az iskolák körében.
A 22. Dunakeszi Helytörténeti és
Lakóhelyismereti Vetélkedő győztese a házigazda Kőrösi iskola Paradicsomvirágok csapata – Hidasi Veronika, Krámli Zsófi Jázmin, Passa Viktória, Velkovits Emese Sára -, felkészítő
tanáruk, Bogdánné Kristály Mónika.
A dobogó második fokára a Kőrösi
A’LA Csoma négyese állhatott fel, felkészítő tanáruk ugyancsak Bogdánné
Kristály Mónika volt.
Harmadik helyen a Radnóti gimnázium Körtvélyesi királyok csapata végzett, felkészítő tanár, Takács Erika.
A gyerekek fogékonysága mellett a
felkészítő tanár szisztematikus, tudatos, több hetes előkészítő munkája a
siker titka – osztotta meg lapunkkal
Bogdánné Kristály Mónika, akinek a
győztes csapata mellett a másik kvartettje a képzeletbeli dobogó második
fokára álhatott fel.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Advent és karácsony
a régi Dunakeszin
A régi Dunakeszin különös gonddal készülődtek a Jézus születését megelőző ad-venti időszakra, és családi ünnepként ülték
meg a karácsonyt. Az akkori szokások egy része ma is él, mások
helyett új szokások jöttek létre.

A Szent Mihály-templom
és környéke 1932 telén

A

z advent jeles ünnepeit a
régi Dunakeszin is megtartották. Szent Miklós
napján (december 6.) a
gyerekek kifényesítették lábbelijüket, amelybe gyümölcs (alma, dió,
mogyoró, esetleg füge), néha sütemény került. A rossz gyerekek vöröshagymát vagy sütőtököt találtak
a kitett cipőben. Luca napjához (december 13.) Dunakeszin is számos hagyomány köthető: az asszonyok ekkor nem dolgozhattak, nem mehettek át a szomszédba (hogy a tyúkok
otthon üljenek), nem varrhattak (nehogy a tyúkok ne tojjanak). A tyúkokhoz kapcsolódó szokások mellett e napon kezdték az asszonyok
a Lucanaptár vezetését. A december 24-ig hátralévő 12 nap időjárását
jegyezték fel, ebből következtettek
az új év 12 hónapjának időjárására.
Szokás volt csak az aznapi (reggel 6
és este 6 közötti) időjárást feljegyezni, és így jósolni. Lányos házaknál
búzát ültettek Luca napján, amely
karácsonyra kihajtott, így a következő esztendőre gazdag termést ígért.
Mivel advent idejére a családok a
nagyobb mezőgazdasági munkákat
befejezték, sőt, a házakat és a portákat is rendbe hozták, gyakran együtt
ülte meg a rokonság, a barátok ezt
az időszakot. Minden este más családnál gyűltek össze, és közös énekléssel, imádságokkal várták a Jézus-

Karácsonyi ajándék az 1900-as évekből

kát. A szentcsaládjárás („Szállást keres a Szent Család”) karácsonyig tartott, Dunakeszin. Ilyenkor az éppen
soron lévő család befűtötte a tisztaszobát, az ottani nagy asztalból oltárt készítettek, abrosszal leterítették, virággal, gyertyatartóval és a
család szentképeivel, szakrális szobraival díszítették. A vendégek maguk is a Szent Családról készült képekkel érkeztek, majd a következőképpen köszöntek: „Szállást keres a
Szent Család. Befogadjátok-e?”, erre
a fogadó család háziasszonya válaszolt: „Befogadjuk, csak hozzák be!”.
A hozott képet is az oltárra helyezték, majd közös ima és éneklés következett. Szokás volt Dunakeszin,
hogy a szegényebb családokat ilyenkor megajándékozzák (elsősorban
élelmiszerrel), „mintha magának a
Szent Családnak adnának”.
Advent idején a katolikus családok
böjtöt tartottak szerdán, pénteken és
szombaton. Ilyenkor zsír helyett vajjal vagy olajjal főztek, az ételeket pedig tejföllel habarták be. Szokványos
reggelinek számított ebben az időszakban a kukoricakása, majd később a tej/tejeskávé kenyérrel. Karácsony böjtjén az ebéd tejfölös bableves és mézes-mákos guba vagy tészta
volt. Este a déli maradékot fogyasztották el. Zárásként forralt bort ittak,
amelyből a gyerekek is kaptak.
A 20. században Dunakeszin is

megkezdődött a karácsonyfaállítás,
amelyet a fűtetlen szobában helyeztek
el, így sokáig megmaradt. Asztalra állították vagy a gerendáról lógatták le.
A fák mérete rendszerint nem haladta
meg az 1 métert. A karácsonyfatalpat a
pesti piacokon lehetett beszerezni, ennek hiányában azonban takarmányrépát faragtak meg, és abba állították a
fát. Díszként almát, ezüstpapírba csomagolt diót, kalácstésztából készült
figurákat, színes papírból ragasztott
láncot aggattak rá. Az 1930-as évektől
fokozatosan elterjed díszként a füge, a
narancs, az ostya, a szaloncukor, sőt,
ekkortól már több helyütt bolti süteményt és gyertyát is tettek a fára. Természetesen a gyerekek ajándékot is
kaptak.
Karácsony napja a pásztorok miséjével kezdődött, majd a családok otthon
ünnepeltek tovább. Az étkezés ekkor
bőséges volt, húslevest, főtt húst tormával, sült húst vagy kacsát/libát ettek
savanyúsággal, végül rétes és más sütemények következtek. Este a 12-15 éves
fiúk betlehemezni indultak, amelyért
rendszerint pénzt kaptak. Karácsonyi
énekekkel a fiúk és lányok egyébként
is jártak köszönteni, amiért alma, dió,
sütemény járt nekik.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

Csillagszóró megnyújtása
a Petanovits családnál (1940−1941)
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Dunakeszi szemmel
Hegedűs-Gyenge Hajnalkával,
a Veni Vidi Vici Alapítvány
egyik alapítójával beszélgetünk
A Veni Vidi Vici Alapítvány a halmozottan sérült gyermekek részére alapított egy fejlesztő iskolát
Dunakeszin, ahol a 2018/19-es tanévtől kezdődően intézményi kereteken belül, évfolyamonként egy
osztályban kis létszámban történik a fejlesztés és oktatás. Képzett szakemberek bevonásával folyik a munka, a gyermekek igényeire szabott fejlesztői és oktatói munkának köszönhetően az intézményben tanuló gyermekek életminőségei és esélyei hosszú távon javulnak.
tésekről és átadásokról. Ebből pedig
az látszik, hogy a város előre látva
a tendenciát és a jövőben felmerülő
igényeket, időben elindította azokat
a fejlesztéseket, hogy megteremtse a
szükséges férőhelyek számát. Alapelveim között szerepel a rugalmasság. Ez az egyik legnagyobb érték jelen világunkban, hisz a világ nagyon
gyorsan változik, és aki flexibilisen
tud ehhez alkalmazkodni az szerencsés helyzetben van. Tapasztalataim
alapján Dunakeszi lakosai nemcsak
elfogadók, hanem rugalmasak is.
Ha racionálisabban kell megközelítsem a kérdést, hogy milyennek látom Dunakeszit, azt mondanám, hogy egy szuper hely! Jómagam Győrből jöttem, a Duna ott is
kiemelten hangsúlyos volt az életemben. Városunk és a gyönyörű Duna-part összetartozik, számomra ez
a legjobb hely a városban. Teljesen
ki tud kapcsolni, ha kavicsot dobálunk lent a parton Bendegúz fiammal, eszünk egy lángost és közben
nézzük a hajókat.
Az iskola alapító
Hegedűs-Gyenge
Hajnalka szerint
Dunakeszi
lakosai nemcsak
elfogadók, hanem
rugalmasak is

- Hajnalka, magánemberként milyennek látja Dunakeszit?
- Úgy látom, hogy egy dinamikusan fejlődő város és rugalmasan képes alkalmazkodni az agglomerációs városokra jellemző kihívásokhoz.
Értem ez alatt a hirtelen megnövekedett népesség számot, ami magával hozta a nagyszámú gyermekszületést is, minek következtében hirtelen sok bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyre lett szükség. Egymás
után hallom és olvasom a híreket az
új óvoda és bölcsőde építésről, bőví-
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- Miért jött létre a Veni Vidi Vici
Alapítvány és mi a célja?
- Az alapítványunk működésében
tanuló különleges kisdiákok - ma talán Dunakeszin már mindenki által
ismert - egy úgynevezett szociális integrációban tanulnak, ahol ép és sérült gyerekek egy iskolában tanulnak, így lehetőséget kapnak a találkozásra. Mielőtt belevágtunk a projektbe, rengeteg kutatást és külföldi
tanulmányt néztünk át, hogy mi a
kulcsa a közös életnek: a rugalmasság. Véleményünk szerint kiemelten
fontos és fejlesztendő feladat, hogy

a fogyatékkal élő gyerekeket minél
hamarabb az épek közé integráljuk.
Ennek megvalósításában országos
példák szeretnének lenni. Alapítóként, sérült gyermekekkel, az oktatásukkal, valamint társadalmi elfogadtatásukkal foglalkozom, így kiemelten fontos szerepet tulajdonítok a rugalmasságnak. Hiszek abban, hogy a
békés együttélés kulcsa: hogy fogadjuk el egymást és alkalmazkodjunk.
Dunakeszin szerencsére mindezek
megvalósulnak. Amennyiben időnként falakba ütközöm, ott rám hárul a feladat, hogy rugalmas és elfogadó legyek.
- Milyen területeken érzi, hogy további fejlesztésekre van szükség?
- Bendegúz kapcsán egy picit
más típusú az életünk, mint egy átlag családnak, emiatt nagyon fontos számunkra az akadálymentesség. Mindenkinek nyilvánvaló, hogy
az akadálymentesség, nem csak a
kerekesszékesek, hanem a kismamák és az idősebb emberek miatt is
nagyon fontos. Alapvetően minden
megközelíthető, azonban vannak
olyan útszakaszok, ahol sajnos nem
lehet eltolni a babakocsit vagy a kerekesszéket. Továbbá a jól frekventált
helyeken vannak mozgássérülteknek külön fenntartott parkolók, de
bizonyos utakon sajnos nagyon nehéz megállni. Itt külön szeretném elmondani, hogy a mozgássérült parkolóknak a jelentősége abban rejlik,
hogy közel legyen a megközelítendő épület és minél kevesebbet kelljen a kerekesszékesnek az autók által is járható úton eltöltenie. Ez azért
fontos, mert a kerekesszék sokszor az

– válaszol a polgármester
autók holt terében van, emiatt azonban sajnos nehezen észrevehetők.
Azt szoktam mondani, hogy „bár fontos,
hogy az utak akadálymentesek legyenek, a
fejekben lévő akadálymentesség sokkal
többet ér”.
Rovatunkban ismét Dióssi Csaba
polgármestert kérdezzük: Milyen
módon támogatja az Önkormányzat a sajátos nevelési igényű gyerekek intézményi ellátását?
- Támogatásunkkal, a 2018 szeptemberében megnyíló Krisztus Király Katolikus
Általános Iskola befogadta a Veni Vidi Vici
Alapítvány különleges gyermekeit, megfelelő helyszínt és tantermet biztosított működésükhöz. A halmozottan sérült gyermekek oktatásának egyik megoldási lehetősége
a szociális integráció, ami azt jelenti, hogy a
halmozottan sérült és az ép gyermekek egy
intézményben, de külön tanteremben tanulnak. Mindkét csoport diákjai a tanórák
keretében a saját tantervük alapján és a saját ütemükben tanulnak, viszont szünetekben, folyosón, udvaron, ebédlőben, ünnepségeken mégis találkozhatnak. Az oktatásban nagyon kevés lehetőségük van ezeknek
a gyerekeknek arra, hogy az épekkel együtt
tanuljanak, városvezetésünk támogatja a
gyermekek integrációját, hogy mind együtt
lehessenek, és az épek elfogadják a sérült
gyermekeket. Az alapítvánnyal és az egyházi iskolával együtt hisszük, hogy ez a felállás
mindkét csoport életét és értékrendjét pozitív irányba mozdítja. Célunk, hogy minden gyermek a legmegfelelőbb nevelési intézménybe járhasson és ez természetesen a
sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekre
is vonatkozik. Az óvodás korú gyermekek
esetében is meg kell oldani, hogy városunkban helyben biztosítsuk számukra megfelelő helyszínt és a fejlesztéshez szükséges feltételeket.
- Valóban új óvodai csoportok indulhatnak sajátos nevelési igényű gyermekeknek?
- Dunakeszin kiemelt helyen kezeljük
nevelési intézményeinket. Az önkormányzati óvodai férőhelyek száma 2010-2019-re
17%-os, míg az összes óvodai férőhelyek
száma a kilenc év alatt összesen 28%-os férőhellyel növekedett.
Eddig a sajátos nevelési igényű (SNI)
gyermekeknek Dunakeszin nem volt biztosított a speciális csoport, így más távo-

Dióssi Csaba polgármester:
célunk, hogy minden gyermek a legmegfelelőbb nevelési intézménybe járhasson
labbi településekre kellett járniuk. Az SNI
csoportok létrehozásának célja, hogy a
gyermekeknek a városunkban, itt helyben
biztosíthassuk a megfelelő fejlődéshez
szükséges feltételeket és egyéni igényekre szabott nevelésben részesülhessenek.
Ennek érdekében a Dunakeszi Tankerületi Központtal közösen kezdeményeztük két új óvodai csoport indítását a János utcai Tagóvodában (Eszterlánc Óvoda), megkönnyítve ezzel az SNI gyermekek integrációját.
Tekintettel arra, hogy 2020 szeptemberében megnyitja kapuit az új, Alagligeten
épülő óvoda, így - amennyiben az állam
támogatja a fent említett lehetőség megvalósulását – a város a János utcai Tagóvodát kifejezetten az SNI gyerekek számára
tenné elérhetővé. Jelenleg a kis és középső csoportos korú gyermekeket érinti a
helyzet, akiknek az Eszterlánc Óvoda helyett a szüleik által választott másik nevelési intézményben (akár az újonnan épülő óvodában) biztosítana helyet az Önkormányzat.
- Ön is fejlesztendő területnek érzi városunk akadálymentesítését?
- Igen, természetesen és valóban nemcsak a mozgássérültek zavartalan közle-

kedése miatt, hanem az idősek és a kismamák számára is fontos, hogy városunkban
könnyen eljuthassanak oda, ahova szeretnének. Ennek érdekében évek óta elkezdtük és jelenleg is folyamatosan zajlanak a
szükséges járda, út, átépítések, valamint az
intézményi átalakítások. Az új építésű területek és intézményeink pedig természetesen már évek óta megfelelnek az uniós
jogszabályoknak. A járdaépítési program
keretében kizárólag olyan járdák épülnek,
amelyek már az akadálymentesítés követelményeinek is megfelelnek.
Polgármesterként tudom, hogy a településfejlesztés az a feladat, amely sosincs elvégezve, így az akadálymentesítés kapcsán
is vannak korszerűsítésre váró területek,
helyszínek és épületek. Érezzük ennek sürgető felelősségét és arra törekszünk, hogy
mielőbb könnyen megközelíthetővé váljon városunk minden pontja, mely így városunk minden lakosának megkönnyíti a
mindennapok közlekedését. Dunakeszi a
Mi városunk, értünk, mindannyiunk öröméért és megelégedettségért épül.
Ez úton szeretném megragadni a lehetőséget, minden Dunakeszi lakosnak áldott,
békés karácsonyi ünnepet és örömökben
gazdag Újesztendőt kívánjak.
Sziráki Helga
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Huszadik
alkalommal
rendezték meg december
1-jén a jótékony célú adventi zenei áhítatot a gyönyörűen felújított, immár
hetvenöt éves Jézus Szíve
Templomban. Ezúttal szólóének és kórusmuzsika
gyönyörködtette az Isten
házába érkezett híveket.

M

int sok éve már,
most is jelen volt Dr.
Lányi Cecília főorvos asszony, a templomépítő Lányi Ferenc unokája. Ez
alkalommal Ő és unokája, Kásler
Károly Miklós gyújtották meg az
adventi koszorú első, bűnbánatot
jelképező gyertyáját.
A hagyományoknak megfelelő-
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Adventi
zenei áhítat
en, most is jelen volt Szakáll Lászlóné, Lujzi néni, aki több mint huszonnégy évig vezette az általa
1995. február 5-én alapított templomi Harmonia Sacra énekkart.
A képzeletbeli karmesteri pálcát
mostantól átadta utódjának, Balogh Györgyinek.
A műsorvezető, Balatoni Ágota bemutatta a vendégként szereplő

péceli Coelestis Regina énekkart,
melyet Kis Zsuzsanna orgonaművész vezényelt, s aki annak idején,
”dunakeszis” lévén, hangszeres tanulmányai kezdetén a templom orgonáján gyakorolt. Ez alkalommal
több énekkari és szólószám orgonakíséretét is ellátta.
Az elmúlt vasárnap volt Krisztus
Király ünnepe, mely lezárta az egyházi évet. Advent első vasárnapja –
Adventi Domini – az új egyházi év
kezdete, ekkor kezdjük várni az Úr
eljövetelét.
A koncerten elhangzó művek is
a várakozás hangulatát erősítették. Először a Harmonia Sacra kórus Nádasdy Kálmán „Kihez az Úr
elküldé angyalát…” kezdetű énekkel Lányi Cecíliát köszöntötték,
majd két részletben előadott műsorukban többek között elénekelték
Haydn „Az Úrra hagyjad útad…”
kezdetű művét.
A péceli kórus műsora előtt Kiss
Zsuzsanna elmondta, hogy az egykori itteni templomi énekkarával
fellépett Pécelen s az erről készült
fotó látható a Jézus szíve templom
történetét bemutató könyvben. Ez
volt az egyik indíték, hogy most
szerepelnek a koncerten. Kórusa a
háború után alakult meg a péceli
egyházközségben. Egyik énekesük
63 éve tagja az énekkarnak. Műsorukban többek között Schubert
és Palesztrina műveket szólaltattak
meg, majd elénekelték az egyik legszebb, Istent dicsőítő 150. zsoltárt.
A kórusok műsorát – egy hasonlattal élve – szinte adventi koszorúként fonta körbe Lökösházi Mária énekművésznek, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasának
műsora. Négy részletben gyönyör-

ködhettünk énekhangjában. Nagyszerű előadásában elhangzott többek között Esterházy Pálnak, a magyar barokk kiemelkedő alkotójának Harmonia Coelestis című
művéből három tétel, majd egy
angol karácsonyi dal s talán a legszebb, Max Reger Mária bölcsődala. A művésznő egyébiránt Kiss
Zsuzsanna leánya.

Dr. Lányi Cecília és unokája
Szádoczky Károly plébános, címzetes apát kifejezve köszönetét az
előadásért, úgy fogalmazott, hogy
felemelte lelkünket az énekmuzsika. A várakozás lelki életünk része, az egykori hívek négyezer évig
várták a Messiást, míg sok szenvedésen át beteljesült a várakozás. Pál
apostolt – aki a rómaiak börtönében várta a végzetet – idézte, aki
ezt mondta: „Örvendezzetek szüntelenül az Úrban…” Haláláig megőrizte bizakodó hitét.
A zenei áhítatot – amely Dunakeszi Város Önkormányzata és a
Jézus Szíve templom támogatásával jött létre – az összkar műsora
zárta, melynek utolsó számaként
Händel: Örvendj világ című műve
hangzott el.
Katona M. István
A szerző felvételei

IDÉN IS KÖZKEDVELT
az adventi vásár és a jégpálya
Az adventi várakozás ünnepi díszébe öltözött Dunakeszi főtere, ahol november 29-én, péntek este hat órakor elsőként Iklódy-Szathmáry Eszter műsorvezető, a Dunakeszi Programiroda munkatársa, majd Szabó József, a körzet
önkormányzati képviselője, egyházügyi tanácsnok köszöntötte az Önkormányzat nevében a IV. Béla király térre
kilátogató közönséget.

A

kedves hangvételű megnyitót követően Polyák Lilla énekesnő gyönyörű hangját, és a csodálatos dalokat
élvezhették a dunakesziek.
A Sport Magic Egyesület szinkronkorcsolya csapatának Juvenile csoportja és a VSD jégkorong szakosztály ifjú párducai idén is sikert
arattak a jégpálya körül felsorakozott szülők,
testvérek, barátok, érdeklődők körében.

solhattak az érdeklődők, akik később a csillogó tekintetű kicsinyekkel együtt állták körbe a
hatalmas adventi koszorút a Városházánál, melyen Szabó József egyházügyi tanácsnok, a rendezvény házigazdája a Piros Tagóvoda ovisaival együtt lobbantotta lángra az első gyertyát.
A tér megtelt a családokkal, barátokkal, ismerősökkel, akik kedvükre válogathattak a finom sülteket, forralt bort- és teát, kürtöskalácsot, különleges lángost kínáló standok választékából, de azok sem panaszkodhattak, akik
kedvelik a házi készítésű kolbászt, disznósajtot,
és egyéb finomságokat, mert ők is igényük és
ízlésük szerint vásárolhattak az ínycsiklandozó
kézműves termékekből.

A hidegre fordult időjárás sem szeghette az adventi vásárra kilátogatók kedvét,
mert a szervezők idén is több melegedővel készültek, melyeket körbeállták a forralt bort-, és teát kortyolgató társaságok,
akik jó hangulatáról – a baráti beszélgetések mellett – előbb Pomázi Zoltán, majd Szabó Ádám gondoskodott…

A VSD ifjú párducai
A korábbi évekhez hasonlóan idén is mind
a négy adventi hétvégén tartalmas programokkal, kulturális műsorral, gyertyagyújtással
várják az ünnepi várakozás idején a főtérre kilátogató vendégeket a szervezők.
A kicsik nagy örömére, Dunakeszire december 1-jén kétszer is ellátogatott a Mikulás a József Attila Művelődési Központba, hogy a városban élő gyermekeket megajándékozza kedves műsor keretében. Idén sem maradhatott a
főtéri lufihajtogatás sem, ahol a gyerekek sokasága vette körbe a fehér szakállú Mikulást.
A IV. Béla király főtéren, idén elsőként a színpadon fellépő Piros Tagóvoda műsorának tap-

S egymásba „ölelkezve” követik egymást az
ünnepi hétvégék, melyeken – immár évek óta –
a város óvodáinak és iskoláinak kedves hangvételű, ünnepi műsora mellett egyházi személyiségek adventi gondolatai teszik teljessé az
ünnepi várakozás lélekmelengető élményét.
Idén is több neves előadóművész és együttes
– többek között Szandi, Auth Csilla, Eszményi
Viktória és Heilig Gábor, a Bon-Bon Együttes –
szórakoztatta a főtérre kilátogatókat, akik számára minden bizonnyal maradandó élményt
jelent majd december 21-én, a Kaláka Együttes
adventi koncertje a Szent Mihály templomban.
Advent negyedik vasárnapján 16.20 órakor lobban fényre a negyedik gyertya a Városháza előtt elhelyezett gyönyörű koszorún. Az
egy hónapon át tartó adventi vásár kulturális
programmal zárul, melynek keretében decem-

ber 22-én a Kiskalász Zenekar és a Desperado
Együttes műsorát élvezheti a közönség.
A főtéren kiépített fedett jégpályán folyamatosan hömpölyög a korcsolyázók boldog sokasága. A jégpálya egészen február 2-ig fogadja a
korcsolyázókat, akik számára biztosítják a korcsolya bérlés lehetőségét is. A jégpálya nyitva
tartása az alábbiak szerint alakul: hétköznap:
14:00-20:00, hétvégén és tanítási szünetben:
10:00-21:00. Az 5 év alatti gyermekeknek ingyenes, Dunakeszi lakcímmel rendelkező lakosoknak 500 Ft-ot kell fizetniük a jégpálya használatáért, míg a nem Dunakeszi lakcímmel
rendelkezőknek 1000 forintot.
Dunakeszi lakói idén is a fergeteges szilveszteri bulival inthetnek búcsút 2019-nek, és önfeledten köszönthetik az újesztendőt a főtéren. Az
ünnepi műsor – melynek házigazdája, Benkő
Tamás önkormányzati képviselő – este negyed
kilenckor indul. SZABIEST kezdi a programot,
majd UNIQUE, az ABBA SISTERS, CAIRO, DJ
DOMINIQUE, BESTIÁK, DJ THOMX lesz a jó
hangulat „felelőse”, miközben éjfélkor látványos
tűzijátékban gyönyörködhetnek a dunakesziek,
akiknek ezúton is kívánunk sikerekben gazdag
BOLDOG ÚJÉVET!
(Vetési)
Fotó: sunnyphoto.hu,
Kolos Ferenc, KesziPress
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Termelői kispiac
a város peremén
A kézműves termékek, a házi készítésű finomságok kedvelőit péntek délutánként igazi ízbomba fogadja a repülőtér parkolójában, ahol a sátrak
alatt egymás mellett sorakoznak a sajtot, kolbászt, tepertőt, savanyúságot, friss zöldséget, gyümölcsöt, tojást, és még sok egyéb ínyencségeket kínáló termelők standjai.

S

zántai Zoltán Zuglóból jár ki hetente a repülőtéri kispiacra, joghurtokkal, krémtúróval, sajttal várja a
vásárlókat.
– A kezdetekkor én voltam az első, aki
sajtjaimmal megjelentem itt – mondja mosollyal az arcán. – Szívesen járok Dunakeszire, mert jó és fizetőképes a vásárlóközönség. Itt három-négy sajtos van, és mindenkinek megvan a vásárlóköre.
Környezetről, az árusitás feltéteiről beszélgetve, elégedetten mondta; - Örülök,
hogy hamarosan elkezdődik a kispiac kiépítése, lesznek wc-k, kézmosó helyiségek,
mert most minden árus magával hozott alkoholos kéz fertőtlenítőt vesz igénybe.

Kovács Zsuzsa és Pethő Krisztián

A tejtermék készítő gazda elújságolta,
hogy napjainkban csak két tehene van, ám
a jelentős kereslet hatására újabbakat vásárol, hogy lépést tudjon tartani a sajtkedvelő vásárlók igényeivel.
A szomszéd pultnál igazi ínycsiklandozó házi kolbász, tepertő, önmagát kínáló
szalonna várta a házi, igazi magyaros ízek
kedvelőit, melyeket egyenesen a Békés megyei Békésről szállítanak Dunakeszire –
árulta el a pult mögött serénykedő csinos
fiatal hölgy.
– Családunk ismerősei, barátai készítik
ezeket a finom termékeket, amiket mi értékesítjük a fővárosban és itt Dunakeszin
is – avat be a családi vállalkozás részleteibe
a Budapesten elő Molnár Tímea, aki jó érzéssel jelenti ki, hogy nagy a forgalom, ami
az ünnepek közeledtével folyamatosan növekszik.
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- Szeretünk ide járni, de ezzel együtt szeretném, ha újra megnyílna a Barátság úti
piac is, mert nagyon jó és kellemes hely volt
– emlékszik vissza a „hőskorra” a Gyártelepen élő Sas Sándor, aki feleségével rendszeresen vásárol a repülőtéri kispiacon.
– Én pl. imádtam az ott vásárolt savanyított káposztát. Isteni volt, csodájára jártak
– mondja nosztalgiázva... – De ide is szívesen jövünk, mert kiváló házi készítésű
termékeket forgalmaznak, amiket az üzletekben nem lehet megvásárolni – hangzik
a szép korú férfi elismerése, mert – mint
fogalmaz – itt a pult mögött olyan emberek állnak, akiknek a munkája benne van
a gyümölcsben, a húsban, a sajtban, mindenben, amit itt megvásárolhatunk. –
Emellett az is vonzó, hogy a piacnak semmi mással össze nem hasonlítható hangulata van – hangzik az elismerés.
Ugyanezt erősíti meg Zeke Tamás is,
aki Pásztóról hozza hetente a házi készítésű disznósajtot, kolbászt, szalonnát, natúr és fűszeres sajtokat, krémsajtokat. –
Számomra érték, hogy sikerült személyes
hangvételt kialakítani a vevőkkel, ezért is
sok a visszatérő vásárló. De az is nagyon
szimpatikus, hogy sok a fiatal, kisgyermekes család is, akik együtt fedezik fel a piacot – mondta.
A standokon sorakozó termékek sokrétű és bő választéka, az árusok és a péntek
délutáni szürkületben folyamatosan érkező vásárlók színes egyvelege, a magával ragadó piaci hangulat arról árulkodik, hogy
a Kispiac ötlete telitalálat volt.
- Valós lakossági igényt elégít ki ez a kispiac, melynek infrastruktúráját, a kiszolgáló helyiségek, wc-k, mosdók, parkolók
kiépítését hamarosan elkezdi az önkormányzat, melynek költségeire 185 millió
pályázati támogatást nyert, amit 37 millió
forint önrésszel egészít ki – tájékoztatott
a körzet önkormányzati képviselője. Pethő Krisztián elmondta: - Kiépül a víz- és
szennyvízhálózat, fedett elárusító helyek
és egy közösségi tér, amire ugyancsak nagy
az igény, hiszen a termelők és a vásárlók
példaértékű közösséget alkotnak. Az elmúlt időszak bizonyítja, hogy ennek a kis-

piacnak itt van létjogosultsága – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő, aki köszönetet mondott Kovács Zsuzsának, hogy
a város számára létrehozta ezt a „közkincset”, amit folyamatosan ápol.
- Nagyon büszke vagyok, de elsősorban nem magamra, hanem a termelőkre,
akik mindvégig bíztak bennem, elfogadták a meghívásomat, az egyszerű körülményeink ellenére hétről hétre itt vannak.
De ugyanilyen elismerés illeti a vásárlókat is, akik télen, nyáron velünk piacoznak,
itt szerzik be az ízletes kézműves termékeket, zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, húsárut, egy szóval mindent, ami a családi asztalra, vagy a kamrába kerülhet – ezzel közvetlenül támogatják a helyi és környékbeli
kistermelők fennmaradását - mondta Kovács Zsuzsa, aki azt is megosztotta velünk,
hogy a vásárlók kényelmi szolgáltatást is
igénybe vehetnek: – Honlapunkon, a www.
kispiacdunakeszi.hu-n minden termékünk
fel van listázva, össze lehet hasonlítani a választékot és az árakat. Vásárlóink bevásárló
listát készíthetnek, az így leadott rendelést
összekészítve vehetik át a csomagolós asztalnál pénteken itt a kispiacon. Így nagyon
gyorsan el lehet intézni a hétvégi bevásárlást, ennek ellenére a vevők többsége semmi
pénzért nem hagyná ki a kóstolók, a válogatás és a beszélgetések élményét – osztotta
meg tapasztalatait Kovács Zsuzsa, a Kispiac
ötletgazdája, aki évek óta lelkesen szervezi a
vásárlók és termelők heti találkozásait.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ünnep előtt
a Guttmann Borházban
Az év legmeghittebb ünnepére, karácsonyra készülünk, melyen a lelki feltöltődés,
a szeretetteljes családi együttlét élményét fokozzák a közösen elköltött finom ételek, sütemények, a jó hangulatú beszélgetések közben elkortyolgatott a jó minőségű borok. Idén is ellátogattunk a térség egyik legismertebb borászához, Guttmann
Vilmoshoz, aki Dunakeszin és a környező településeken lévő birtokain termelt szőlőből állítja elő díjnyertes borait.
- Az utolsó találkozásunk óta
egy esztendő telt el, „megrakodva
búval és örömmel”. Bizonyára Ön
is így van ezzel? – vetem fel vendéglátómnak, a Guttmann Borház tulajdonosának, aki „kisebb
szakmai előadásban” mutatja be
a szőlőtermelés és a borkészítés
felemelő, ám olykor nem kis izgalmat is magával hozó folyamatát.
- Jól mondja szerkesztő úr, Petőfi gyönyörű sorai szinte mindig
aktuálisak, de idén különösen. Bőven jutott ki ebből is, abból is.
- Kezdjük talán az örömteli eseményekkel, melyek gazdálkodását és személy szerint Önt is érintették. Mik voltak ezek?
- Csemegeszőlő termesztésben
értem el minden várakozásomat
felülmúló sikereket. A Pölöskei
muskotály annyira szép volt, hogy
csodájára jártak az emberek. Dunakeszi egyik legnagyobb kereskedője így nyilatkozott: „Amikor
megtudják a vevők, hogy megjött
a szőlő, megostromolják a boltot.”
Így volt ez a káposztásmegyeri üzletben is. Ilyen szép, és jó minőségű szőlőt a termőre fordulás évében tudtam szüretelni, annak pedig már harminc éve. A pulton
drágábban adták a viszonteladók,
mint az import szőlőt, aminek én
nagyon örültem, mert megkaptam
a tisztességes pénzemet. De annak is örültem, hogy a vásárlóknál a fogyasztói tudat jelentősen
fejlődik.
- Fogyasztók mindinkább elismerik a minőséget az árban is…
- És a magyart!
– Borszőlőnél is hasonló tapasztalat mondható el? A hírekből úgy tudjuk, hogy országosan
kimagasló minőséget szüreteltek.
- Hála az égnek, ez nálam is így
volt. A fürtök szépek, egészségesek voltak, magas cukortartalommal. Sokat tettem és költöttem ennek érdekében. Úgy vélem, hogy
a vevők a bor minőségében sem
fognak csalódni - mondja elégedett szakmai büszkeséggel, mi-

közben kóstolót tölt kedvenc borából. - Az új Zweigelt borommal
– folytatja a zamatos bor kortyolgatása közben - máris beneveztem
a legjobb új borok országos versenyére, ahol ezüstérmes kategóriába sorolták. Húsvétra ez aranyosabban fog csillogni, remélhetőleg. Az örömbe azonban egy kis
üröm is vegyül, a termés 25 százalékkal kevesebb lett, és ez fájdalmasan érinti gazdaságunkat. Néhány tartály üresen maradt, s a
tartósított mustra sem jutott elegendő termés.
- Mi az oka a terméscsökkenésnek?
- Tavaly a tőkék egy kicsit túlteremték magukat, kifáradtak és
az is igaz, hogy idén volt a regeneráció éve. S ezen kívül az időjárás
szélsőségességei is kedvezőtlenül
hatottak. A növény, a szőlő korrigálta magát. Ez természetes folyamat, ugyanis jellemzően egy kimagasló, úgynevezett spontán év
után jön egy kihagyó év. Érdekes
módon ez az almánál tízszer tipikusabban jelentkezett, mint a szőlőnél.
- Ez milyen hatással van a borforgalomra?
- Örömteli dolgok közé kell sorolnom a borforgalom kedvező alakulását. A Rozé és a fehérborok elfogytak, mire az új elkészült. A Pest megyei borversenyen
is aranyérmes minősítést kapott
a Kertesi Mélyrubin Zweigelt boromból a vevők nagy örömére egy
elfogadható mennyiségű áthúzódó készletem van, ebből tudunk
adni. Mire ez elfogy, az új ennek
nyomdokába lép.
- A 25 százalékos termés kiesésen kívül van-e valami, ami kedvezőtlenül, érzékenyen érintette a
gazdaságát?
- A nagyon hosszan tartó, forró indán nyár rendkívüli módon
megnehezítette a borászkodást. Az
erjedés ugyanis hő termelő biokémiai folyamat. Az erjedő must hőmérséklete 25 fok fölé nem emel-

kedhet, mert az káros lesz a születendő borra. Amikor a borház belső hőmérséklete 20 fok, akkor ezt
nagyon nehéz betartani. Minden
fortélyra, szakmai tudásra szükség volt, hogy ez mégis sikerüljön
– lebbenti fel a borászkodás árnyasabb oldalát is a kertészmérnök.
- Elismertségét, szakmai tudását jól példázza, hogy nemrég
cikksorozata jelent meg a Kertészet és Szőlészet című szakmai
lapban Az idős szőlőtermesztés ökonómiája címmel. Gondolom, hogy az adatgyűjtést az óta
is folytatja.
- Igen, Szűcs Mihály nyugalmazott minisztériumi főosztályvezető-helyettes barátommal, aki a
számítástechnika világában otthonos, feldolgozzuk ezeket az adatokat, elemezzük, értékeljük.
- És mit mutatnak a számok?
Az agrárolló vészesen tágul, vigyázni kell, hogy szét ne szakadjon.
- Sajnos így van. A költségek szüntelenül emelkednek. A
munkabéren kívül a közteher, az
anyagköltség, az üzemanyag, a növényvédő szerekről nem is beszélve. Egy kilogramm szőlő előállítása ebben az évben körülbelül 160
forintba kerül. Azt is tudni kell,
hogy 1,67 kilogramm szőlőből van
egy liter kétszer fejtett jó minőségű bor. A boron belül csak a szőlő
ára 260 forintot képvisel. Boraink
többségét 500 forintért értékesítjük, így könnyen ki lehet számolni, hogy a szőlőművelés, a feldolgozás, a palackozás, a működés
egyéb költségei és a különböző
közterhek, adók megfizetése után
literenként milyen szerény nyereséget tudunk elérni. Mindig mondom, hogy ez az én nyugdíj kiegészítésem. Évente közel 2400 órát
dolgozom, melynek fizetsége bizony a minimálbér alatt van.
- Így különösen adódik a kérdés, hogy akkor mi hajtja, ösztönzi Önt? Hetvenévesen sem pihen,
megszállottan dolgoznak felesé-

gével, és munkatársaival együtt,
hogy a Guttmann Borház megőrizze vezető szerepét a régióban.
Fáradtságos munka, kevés nyereség, akkor miért?
- Nekem a szőlőtermelés, a
borászkodás örökszerelem marad! De emellett azért is csinálom,
mert nekem a kis pénz is pénz.
Ezt a kérdést már nekem feltették a munkások is, de mindegyiknek azt válaszoltam: kis pénz is
pénz. Van tisztességes nyugdíjam,
de nyugdíj kiegészítésnek ez nagyon jó. Mint mondtam, ezt szeretem, ezt tanultam, ez az életem,
ez a mindenem. Hogyha ezt nem
tudom megcsinálni, akkor nincs
tovább. Ady Endrét tudnám idézni: „Csupán addig élek, /Amíg a
szívemből /Felfakad az ének;”…
Nekem még szívemből felfakad
a vágy, hogy ezt csináljam. De az
nagyon nagy öröm, hogy sok embernek boldogságot és örömet
szerzek. Jólesik, amikor azt mondják: Vili bácsi, Isten éltesse sokáig, hogy sokáig igyuk ezt a jó bort,
akkor én azt mondom, hogy ez
minden fáradságot megér. Talán
egy kicsit stréberesen hangzik – de
igaz -, annak is örülök, hogy a jelentős áfa befizetésemmel tudom a
költségvetést segíteni.
- Mindannyian az esztendő legszebb ünnepére, karácsonyra készülünk. Mi szerepel a Guttmann
Borház ünnepi kínálatában?
- Három borra már megkaptuk
az engedélyt, a legfontosabbra a
Zöld Veltelinire, a Zalagyöngyére
és a Rozéra. A muskotályra – abból sajnos kevés van – és a Királylánykára megkértem az engedélyt,
amit valószínűleg karácsonyig
megkapok. Boraink minősége kiváló, mindegyiket jó szívvel ajánlom vásárlóiknak, melyek közül
is szeretném kiemelni a nem idei,
hanem az öreg Kertesi Mélyrubin
Zweigeltet. Ez a legkedveltebb borunk, ez nyerte el leginkább vásárlóink megelégedését.
Vetési Imre
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VOKE József Attila Művelődési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. www.vokejamk.hu • Információ: 06-30/618-6833

programajánló
Újévi koncert a Dunakeszi Szimfonikus
Zenekarral
Január 10. péntek 19:00 óra
Farkas Ferenc Bérlet 3. előadása
Fergeteges évköszöntő gálaműsor kiváló
előadóművészekkel.
Karmester: Farkas Pál
Jegyár: 2000 Ft
Információ: 30/618-6833, dkszimfonikus@
gmail.com
„Válótársak” című előadás
Január 14. kedd 19:00 óra
Dunakeszi Teátrum szervezésében
Jegyár: 3900,- Ft
Információ: 30/618-6833
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Mogács Dániel önálló estje
Január 16. csütörtök 19:00 óra
„Emberfej” avagy a kicselezett mindennapok
címmel
Dumaszínház szerevezésében
Jegyár: 3600,- Ft (vásárlás: elővételben www.
dumaszínhaz.jegy.hu)
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési
Központ
Információ: 30/618-6833
Német nemzetiségi est Nemzetiségek
Klubja
Január 22. szerda
Megemlékezés a magyarországi németek
kiutasításáról 1946.január 18.
Információ: 30/618-6833, 06-30/951-9243

Január 23. csütörtök 18:00 óra
Honismereti klub:
Cser Lajos előadása
a magyar Szent Koronáról.
Helyszín: VOKE József Attila
Művelődési Központ
Információ: 30/618-6833
Játékos tudomány:
Mókás fizika interaktív kiállítás
Január 27-február 2. hétfő-vasárnap
10:00-18:00 óráig
Jegyár: csoportos:600,-,
diák/nyugdíjas:800,-, felnőtt: 1200,- Ft
Információ:
30/618-6833

Állt a bál
a VSD-nél!
Természetesen mindezt szó szerint és
csakis pozitívan értjük. A VSD-nél időről
időre egyre színvonalasabbak a programok, mindig igyekeznek valami újdonsággal előrukkolni. Az év végéhez közeledve azonban egy hagyományos báli
mulatságra gyűjtötték össze a sportkedvelőket, a Dunakeszin élő sportolókat, sportbarátokat.

A

II. VSD Sportbál
idén is teltházasra
sikerült, a rendezvényen Dióssi Csaba polgármester és a Sportigazgatóság vezetője, Seltenreich József is tiszteletét tette. Edzők,
szponzorok, kísérők mellett sok lelkes szülő is a bálozók között volt. A VSD elnöke,
Temesvári István nyitotta meg
a bált, köszöntötte a résztvevőket, értékelte az évet és egy
egy kedves ajándékkal köszönte meg a szakosztályvezetők

egész éves munkáját. A hivatalos báli programban Mogács
Dániel humorista ragadta magához a szót, gondoskodva a
féktelen jókedvről. Étel, ital,
evés ivás és finom falatok következtek, hogy legyen mit kitáncolni magukból a szórakozni vágyóknak.
A selfie kép elmaradhatatlan kelléke már a sportbálnak.
A számtalan vicces kiegészítőt
látva folyamatosan állt a sor a
gépezet előtt, a vendégek nem
győzték kapkodni a viccesebb-

nél viccesebb fejfedőket, fejdíszeket. Ki rendőrnek, ki bohócnak öltözött, de a VSD-seknek
hála kendó sisakban is lehetett „fotózkodni”, cheerleader
pompommal és hokiütővel a
kézben. A nevetés konstans része volt a bálnak. Most már
bizton állíthatjuk, hogy nincsen sportbál selfie gép nélkül!
Az evés-ivás-selfie gépezés után a táncos lábúaké volt
a főszerep, a zenét DJ biztosította. Volt 80-as és 90-es évek
zenéje is és kívánni is lehe-

tett. Az izgalmak tombola formájában csúcsosodtak, lehetett nyerni aláírt Fradi mezt,
volt válogatott röpi, futsal és
kézilabda mezt is. Sportutalványt, coachingot és elektromos sövénynyírót ajánlottak
fel a sporthoz közeli szponzoraink, akiknek ezúton is köszönjük a nagylelkűségüket.
Mit is mondhatnánk még? „Jövőre, Veletek, ugyanitt!” Hajrá
Dunakeszi! Hajrá VSD!
Mészáros-Schöffer
Zsuzsanna
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Boldogságot jelentő tánc
A Dunakeszi Nyugdíjas Klub tánccsoportja a „Mindenki névnapján” görög tánccal szórakoztatta a
népes ünneplő közösséget, és a klub szépszámú közönségét. A csoport tagjai már öt éve együtt táncolnak, rendszeresen fellépnek a nyugdíjas klub rendezvényein, sok meghívást kapnak és örömmel
szerepeltek a 2018-ban és 2019-ben a Vasutas Nap rendezvényein.

A képen balról
jobbra, a második
sorban: Kecskés Éva,
Szénási Ilona,
Erdős Erzsébet,
Tardi Éva.
Az első sorban:
Lipniczky Annamária,
Tar Erzsébet,
dr. Radvánszky
Etelka

A

tánccsoport az elmúlt két
évben részt vett az országos Nyugdíjas Ki Mit Tud
Fesztiválon, ahol kiemelt
aranyérmet nyertek a kán-kán tánccal. Az idei évben pedig arany minősítéssel jutalmazta a görög táncukat a fesztivál zsűrije. Ugyancsak külön díjat és két első helyet értek el a
Zuglói Önkormányzat által rende-

zett amatőr táncversenyen, valamint
a Fórumház Egyesület rendezésében
a Mikulás Kupán.
A dunakeszi klub rendezvényein
is rendszeresen szerepelnek, s reméljük, hogy a 2020-ban megrendezendő Nyugdíjas Ki Mit Tud Fesztiválon
is részt vesznek és egy újabb tánckoreográfiával, mellyel a korábbi évekhez hasonló sikert érnek el.

Eladó IKEA
konyhabútor!
Érdeklődni
a +36-30-498-4749-es
telefonszámon lehet.

Téli-nyári
gumi csere!
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Mint megtudtuk, szabadidejükben
sokat próbálnak, újabb táncokat tanulnak. A táncokat Lipniczky Annamária tanította és koreografálta.
Nyugdíjas éveiket megszépíti a
mozgás és a tánc öröme, és ezt igyekeznek átadni unokáiknak, családtagjaiknak és mindenkinek ajánlják.
Persze egy 4-5 perces koreográfia
megtanulásához heteken, hónapokon keresztül kell gyakorolni, időt,
fáradtságot nem kímélve, de örömmel teszik.
Mint érdeklődésünkre elmondták
a mozgás és a tánc lényegét az alábbi
idézet fejezi ki legjobban:
„Mi a tánc? Csak a szavak nem tudják leírni. Ezt érezni kell, látni kell,
vagy részt kell venni benne. A zenei mozgások és az egész test számára előnyösek, fáradtságot, stresszeket
enyhítenek, érezni erejét… a problémák már nem tűnnek komolynak, a
harmónia a lélekbe települ.”
(B. Szentmártoni)

Sikerek útján az asztalitenisz élet

Volentics Anna már
két éve listavezető
Dunakeszi legújabb kori asztalitenisz életét 2009-ben, a
Kinizsi egykori játékosa Bartinai Péter élesztette újra,
aki 2017-ig szakosztályvezetőkét irányította. Lindner
Ádám 2011-ben került a dunakeszi csapatba, jelenleg ő a
szakosztályvezető, vele beszélgetek. Ádám tavaly a serdülő, az idén ifjúsági lány válogatott edzője, Extraligás
játékos Pécsen.
- Látványos és gyors fejlődésen esett át a csapat?
- Igen, 2014-ben a Pest megyei bajnokságban kezdtük,
majd a 2016-17-es bajnoki évben NB III-ban folytattuk, a
következő évben az NB II-ben
szerepelt a csapat, és a 2017-18as évtől NB I-ben játszunk. Az
első évben ötödikek lettünk, jelenleg úgy néz ki, hogy az őszi
szezont 6. helyen zárjuk.
- Hogyan sikerült a 2019-es
év?
- Elmondhatom fiataljaink
egyre jobb és jobb eredmé-

nyeket mutatnak fel. Januárban a 14 éves Volentics Anna
Utánpótlás Budapest Bajnokságon egyéniben és párosban
is aranyérmes lett. Márciusban
az Országos Újonc Csapatbajnokságban a fiúk másodikok
lettek (Oroszki Péter, Szlivka
Norbert, Lindner Zétény, Lovas Csongor összeállításban).
A serdülőknél is ezüstérmes
lett csapatunk (Vándor András, Oroszki Péter, Káder Benedek összeállításban). Májusban Mohácson az Országos
Utánpótlás Bajnokságon, az U

11 éveseknél: 2. Lovas Csongor, U 13-évesknél 3. Oroszki
Péter. Serdülőknél Volentics
– Szántosi Dávid (Szarvasi
ASE) vegyes páros nyert. Párosban Volentics Anna Balogh
Kírával (Békési TE) ezüstérmet szerzett. A serdülő EB-t
Ostravatában rendezték és ott
Volentics Anna egyéniben a 32
között esett ki.
Az őszi szezonban október
11-13. közt Bükön szerepeltek
versenyzőink. Országos ranglista versenyen U 11 évesek között Lovas Csongor ezüst, Lindner Zétény bronzérmet vehetett
át. Volentics Anna serdülő párosban aranyérmes, egyéniben
ezüstérmes és ifjúsági párosban bronzérmet hozott. Orosházán október 27-28-án Pintér Tibor Országos Ranglista verseny U 11 éveseknél Lovas Csongor arany, Volentics
Anna serdülő párosban arany
és serdülő egyéniben bronzérmes lett. November 2-3-án,
Celldömölkön ifjúsági korosztályos versenyen Volentics
Anna egyéniben és párosban is
ezüstérmes lett. A fiúknál Kishegyi Ákos Ócsai Máté (Ceglédi VSE) párosban aranyérmesek lettek.
- Látom, hogy az idős játékosok, egykori NB I-sek lejárnak ide edzeni.
- Szívesen látjuk őket, jól érzik itt magukat. Nyugdíjasaink hétfő – szerdán és pénteken délután jönnek le, a legidősebb a 85 éves Burka István,
őt követi a 80 éves Serényi János. A nőknél lejár az 1968ban Dunakeszi NB I-es csapatában szereplő, Máchler Gabriella és Venczel Hajnal. Hétfőnkét Klampár Tibor is lejön, ő
hét évig volt az edzőm.
- A nagyszerű eredmények

mögött kitűnő és eredményes
edzői gárda áll?
- Igen. Dr. Fest Ágnes, Lovas Dániel, Katona Gergely,
Oroszki Viktor, ifj. Jeszenszki
János és Bartinai Péter segíti a
mindennapi munkánkat. Hét
minden napján edzést tartunk,
jelenleg közel ötvenen járnak
le, három csoportban tarjuk a
foglalkozásokat.
- A 2020-as év tervei?
- Szeretnénk a 2019-2020as NB I-es bajnokságban első
négyben végezni. Második csapatunk NB III-ban szerepel,
jelenleg a második helyen áll,
örülnék, ha sikerülne feljutniuk az NB II-be. Igaz az első játékosunk Wagner Viktor súlyos
sérülést szenvedett, hónapokra kidől. A 2. helyen álló csapatunk tagjai: Wagner Viktor,
Volentics Anna, ifj. Jeszenszki
János, Oroszi Péter, Kecskés József. A harmadik csapatunk
Pest megye I/A, negyedik csapatunk Pest megye I/C osztályban játszik, itt szerepel Szabó Gabriella szervátültetett, ő
az idei világjátékokon asztaliteniszben egyéni és párosban
ezüstérmes, vegyes párosban
bronzérmes lett. 2020. januártól Volentics Anna vezeti a serdülőknél az országos ranglistát (2018-ban az újonc listát
is vezette). Szlivka Norberttől,
Oroszki Pétertől, Lovas Csongortól, Lindner Zéténytől várok jó eredményt, valamint,
hogy Kishegyi Ákos ifjúsági játékosom bekerüljön az országos ranglistán az első négybe.
Vándor András ifi játékosunk
Vácon NB II-es csapat tagja,
tőle is előrelépést várok.
- További sikereket kívánunk!
Solymosi László
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Sikeres, és eredményes esztendőt zártak:
Huller, Eszes és a többi atlétával
A Dunakeszi Magyarságban az atlétikai szakosztály
hivatalosan 1928-ban alakult meg – 91 éve. Az elmúlt
évtizedek alatt nagyszerű eredmények sorozatát mutatták fel, a 2019-év az egyesület életében jó év volt.
Maracskó Pál és Orosz Ákos edzők értékelték.
- A sikeres évek 2016-ban kezdődtek?
- Az előző években atlétáink
igen magasra tették a mércét –
mondta Maracskó Pál, aki már
1978 óta vezeti az atléták edzését,
évtizedeken át sikeresen. - Kezdődött 2016-ban Eszes Dániel 110 gáton, majd 2018-ban Huller Dániel 400 méteres gáton volt ifjúsági
korában Európa legjobbja. Huller
az ifjúsági olimpiára is kvalifikálta magát Buenos Airesbe, ahol 400
gáton előkelő második helyen ért a
célba. Szakosztályunk két kiemelkedő sportolója versenyszámában
megdöntötte az ifi korosztály országos csúcsát, majd Eszes 2018ban dr. Baji Balázs junior 110 méteres gátfutó országos csúcsát adta
át a múltnak. Elmondhatjuk egyesületünk az ország egyetlen olyan
atlétikai szakosztálya, amelynek
két ifjúsági Európa bajnoka van.
- Hogyan készültök fel?
- Dunakeszi VSE atlétika szakosztályában, öt csoportban hét
edző segítségével és irányításával készülnek fel atlétáink a magas
szintű megmérettetésekre. A fiatalabb atléták alapmozgásokat tanulják, míg a top atlétáink már országos- és nemzetközi szintű versenyekre készülnek.
- Elmondható, hogy a 2019 is jó
év volt?
- Igen! Ebben az évben a Magyar
Atlétikai Szövetség is elismerte a
munkánkat és kiemelt gátas szakosztállyá emelt minket. Ez igen
megtisztelő, mert az országban
csak három szakosztály van így
kiemelve. Az eredményeket nézve,
a teljesség igénye nélkül csak a legjobbakat említeném. Eszes Dániel
utánpótlás korú atléta lett, ami a
gát magasságának növelésével jár,
ezen már felnőtt korú atléták is
megméretettnek. Svédországban
megrendezett korosztályos Európa-bajnokságon, első évesként két
fordulóig tudott jutni, amivel nagyon elégedettek voltunk. Két év
múlva még ugyanebben a korosztályban fog versenyezni. Huller
Dániel hasonló utat járt be, ő is
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korosztály lépett junior korú lett,
ami szintén gátmagasság emelést
jelentett. Svédországban a korosztályos
Európa-bajnokságon,
mint U 20-as atlétáknál, egyetlen
2001-es születésű atlétaként került döntőbe és elképesztő eredménnyel 7. helyezést ért el. Gátvonalon Almási Olivér eredményei
igen figyelemre méltóak. Társaival az egész évet végig versenyezte
az EYOF –on való indulás jogáért.
Sajnos egy tizeddel most nem ő bizonyult jobbnak, de eredménye
erőt és motivációt adott neki, hogy
a 2020-ban Kenyában megrendezésre kerülő U 20-as világbajnokságon ott lehessen. Olivér, társaival együtt ifjúsági országos csúcsot futott sprintváltóban. Bizakodásra ad okot Szenderffy Dániel
U 23-as hármasugrónk edzésen
nyújtott munkája. Lovistyék Bálint 400 m-es gátfutónk Hullerrel
együtt készül és kiváló, így kiváló
eredmény születhet a közös munkából.
- Fiatalabb atléták már kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek?
- Igen. A serdülő és újonc atléták igen szépen szerepeltek a korosztályos Országos bajnokságokon – mondta Orosz Ákos edző,
aki egykoron kitűnő atlétikai
eredményekkel büszkélkedhet. Almási Emese, Olivér húga távolugrásban és ötös ugrásban (váltott
lábú szökdelés) folyamatosan szép
eredményeket ért el. Emese távolugrásban az országos diákolimpián aranyérmes, Országos bajnokságon ezüstérmes lett. Szűcs Tamás 300 méteren 4, ötös ugrásban
ezüstérmes, és bronzérmes lett
gátfutásban. Újonc Összetett Atlétikai Bajnokságban első helyen
végzett Szűcs Tamás, Bodrogi Levente, Kabda-Erdélyi Ádám és Kovács Péter összeállításban csapatunk.
- Támogatók?
- Ebben az évben folyamatosan
támogatta felkészülésünket a Tímár Vaskereskedés Kft., és nagy
örömünkre szolgál, hogy a Ma-

Eszes Dániel, Huller Dániel,
Lovistyék Bálint, Almási Olivér, Szenderffy Dániel
gyar Atlétikai Szövetség és a Dunakeszi Önkormányzat közös beruházásaként megvalósult az
ugró- és dobó pálya a Magyarság
sporttelepen. Ezúton is köszönjük, igyekeznek atlétáink nagyszerű eredményeikkel is megköszönni. Szeretnénk ezt az eredményes

munkát tovább folyatni és a 2023ban Budapesten megrendezésre
kerülő Világbajnokságra, Dunakeszi atlétákat kvalifikálni.
- Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Solymosi László

A VSD labdarúgócsapat őszi
szereplése - ahogyan
Kecskés Zoltán edző értékeli

Magyarországon is Európa
tetején Stefán Ildikó
és Kozsán Balázs
Idén Magyarországon, Monoron összesített pontszámok alapján a dobogó második helyén végzett a 47. European Wado-kai Cup versenyen a Magyar Nemzeti Válogatott. 12 arannyal, 16 ezüsttel és 17 bronzéremmel
zártunk Svájc mögött.

E

sorok megdobogtatják a
sportág kedvelőinek szívét, de Dunakeszi lakosainak e hír még több örömöt

magas fölénnyel győzött, így a
világbajnoki cím után az Európa-bajnoki kupák száma is
gyarapodott.

„Túl vagyunk az őszi szezon utolsó mérkőzésén, amelyen a csapat sikeresen vette az előttük álló akadályokat, hiszen a tabella második helyet sikerült megszerezni a bajnokságban” – foglalta össze röviden Kecskés
Zoltán, az MLSZ Pest megye I. osztályban szereplő VSD
labdarúgócsapat edzője az együttes őszi teljesítményét értékelve.
- Tulajdonképpen a szezon első
A legtöbb gólt mi lőttük és
és utolsó harmada kicsit nyög- a legkevesebbet is mi kaptuk,
venyelős volt, valahogy nehe- úgy gondolom, hogy ez igen
zen pörögtünk fel. A bajnok- bíztató. Természetesen ismeStefán Ildikó, a Kata 36 years+ kategóriában aranyéremmel végzett

ság közepén, viszont elég jó teljesítményt nyújtottunk, ahol
nyolc meccsből hétszer győztesen hagytuk el a pályát. Azt lehet mondani, hogy a csapat végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. A bajnokság
közepe felé kialakult a csapat
is, hiszen sok új játékos érkezett nyáron. Szerencsére idővel
ők is remekül beilleszkedtek és
összeszoktak a „régiekkel”. Az
előzetes várakozásnak megfelelően úgy érzem, hogy egy sikeres fél szezont zártunk. Az
igaz, hogy nem állunk a dobogó első fokán, de a 2 pontos
hátrány reményt ad a tavaszi jó
folytatásra.

rem a csapat gyengéjét és a téli
felkészülésen azon fogunk dolgozni, hogy megerősítsük a
csapatot akár olyan játékosokkal is, akikkel sikeresen kivívhatjuk a hőn áhított első helyet. A tavaszi szezonra a vetélytársak Dunakeszire jönnek, ami ugyancsak reményt
ad, hiszen a legtöbb hazai győzelmet a mezőnyben mi arattuk. Idegenbeli játékunkon kell
egy kicsit javítanunk. A téli felkészülés kemény lesz, már január elején elkezdjük az edzéseket, öt magasabb osztályú
edzőmérkőzéssel készülünk a
tavaszi szezonra – összegzett a
szakember.

tartogat, hiszen városunk két
élsportolója is hozzájárulhatott
a fenti sikerekhez, mivel az európai versenyről a 12 aranyból
két érem, két kupa, Dunakeszire ért haza.
Luxemburg, Svájc, Franciaország és Portugália után várva
várt esemény volt hazai pályán
látni versenyzőinket. A lelátó
tele volt, fergeteges hangulatban drukkoltak sportolóinknak a vendégek, olykor a versenyzők is egymásnak. A lendület és a jókedv egész nap kitartott.
Az angliai Világkupán csúcsokat hódító karatékáink
eredményeit évek óta követjük.
Stefán Ildikó, a Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE vezetője, valamint Kozsán Balázs, a
Nóva Sportegyesület versenyzője, a Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjas, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium éltanuló diákja most is
remekelt.
Faragó Tibor sensei felkészítésének köszönhetően Ildikó Kata 36 years+ kategóriában aranyéremmel végzett, Balázs szintén I. helyen zárt Kata
16-17 éves juniorok közt, ahol
5:0, 4:1, 5:0 –ás eredménnyel,

Hatalmas öröm volt látni nemzeti zászlónkat lobogni dunakeszi versenyzőink vál-

Kozsán Balázs is a dobogó
legfelső fokára állhatott fel

lán, a dobogó tetején. Rég álmodott álmok váltak valóra,
hiszen itthon, a tatami széléről
élhettük át végre azt a különleges élményt, hogy élőben figyelhettük a küzdelmeket, melyek sikeresen zárták a WadoKai-Karate sportévadot.
Gratulálunk a szép eredményekhez, várjuk a folytatást!
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