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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

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

6 órás virágkötő munkatársat keresünk 
azonnali kezdéssel!
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Fejlesztések és beruházások 2018-ban is

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős 
államtitkára, Dunakeszi országgyűlési képviselője tevékenységével 

jelentősen hozzájárul a város fejlődéséhez

Az egykori 
Szent István 

Iskola 120 éves 
épülete teljesen 

megújul, melyben 
katolikus iskola 

kezdi meg oktató 
tevékenységét 
a nagy léptékű 
átalakítás után 

Dunakeszi  a jövő városa
Az elmúlt évek munkájánAk központi eleme volt A csAládok megerősítése AnyAgi és erkölcsi érte-
lemben egyAránt – hAngsúlyoztA lApunknAk tuzson bence országgyűlési képviselő.  kiemelte, hogy 
A megvAlósuló településfejlesztések céljA is Az, hogy Az itt élő csAládok életminősége jAvuljon, 
bölcsődék, óvodák és iskolák újulnAk meg, ezen túl útépítések és útfelújítások zAjlAnAk, Amelyek 
mind A csAládok megerősítését szolgálják, hiszen hA Az emberek gyorsAbbAn és nAgyobb bizton-
ságbAn jutnAk el A munkAhelyükre, Akkor több idejük mArAd A szeretteikre. tuzson bence hAng-
súlyoztA, hogy A közös összefogássAl megvAlósuló példAértékű fejlesztésekkel bizonyítjuk, hogy 
dunAkeszi A tettek közössége, A jövő városA.

Régi Szent István Általános 
Iskola felújítása

A Szent István Általános Iskola ta-
valy átköltözött a Repülőtéri úti 24 
osztályos, új iskola épületébe, így a 
Táncsics utcai, régi iskola épületet egy 
előnyös megállapodás keretében a Ma-
gyar Katolikus Egyház veszi át iskola-
alapítás céljából. Az 500 millió forint 
kormányzati támogatási összeget az 
egyház több száz millió forinttal egé-
szíti ki, amely lehetővé teszi az épület 
teljes körű felújítását, a tantermek bő-
vítését, és új tornaterem építését. A bő-
vítésnek köszönhetően évfolyamon-
ként 2 osztállyal működő, 8 osztályos 
általános iskola kezdheti meg majd a 
működését. Tavasszal indul a felújí-
tás. A tervek szerint ősszel az épület-
ben megkezdődik a tanítás. A beruhá-
zás további ütemei várhatóan a tanítási 
időszak alatt valósulnak meg.
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Dunakeszi közúti leterheltségét jelentősen csökkenti majd 
a 2x2 sávosra bővülő M2-es autóút, valamint a várost elkerülő, 

az M2-es autóutat és a 2. számú főutat 
-  Dunakeszi és Göd között épülő - összekötő szakasz átadása 

Dunakeszi  a jövő városa
Energetikai felújítás 

a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban

Dunakeszi Radnóti Miklós Gim-
názium teljeskörű energetikai fel-
újítására kerül sor. Az energiahaté-
konyságot célzó beruházás összesen 
800 millióból valósul meg. A projekt 
magába foglalja a hőszigetelést, tető-
szigetelést, kazáncserét, az ablakok 
cseréjét, a radiátorok cseréjét, vala-
mint a légtechnika megújítását.

Energetikai felújítás 
a Dunakeszi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában

2018-ban megvalósul a Dunakeszi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola energetikai felújítása is. A pro-
jekt magába foglalja a hőszigetelést, 
tetőszigetelést, kazáncserét és az ab-
lakok cseréjét.

Új bölcsőde és óvoda épül 
Alagligeten

Hamarosan elkezdődik az új böl-
csőde és óvodaépítése Alagligeten, 
amelyre összesen 730 millió forint 
állami támogatást kapott Dunake-
szi.

Folyamatosan bővülnek 
a sportolási lehetőségeket 

biztosító létesítmények

Dunakeszi a sportok városa is, 
ezért folyamatosan bővülnek a kü-
lönböző sportágaknak helyet adó 
sportlétesítmények. 

900 millió forintból a Magyarság 
Sporttelep mellett megvalósul a Te-
remlabdarúgó csarnok, valamint a 
Fóti úti telephelyen felépül a Kézi-
labda Csarnok. A Duna parton nyílt 
vízi evezőközpont létesítése indul el, 
amely egy 780 millió forintból meg-
valósuló beruházás.
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A MÁV Nagyállomás 
épületének felújítása 

megkezdődik
Az idei évben megkezdődik a 

meglévő állomásépület teljes felújítá-
sa és új épület építése indul el. A léte-
sítmény igazgatási funkciót is kap, a 
tervek szerint továbbra is MÁV utas 
váróként és pénztárként működik, 
de itt kerül kialakításra a Kormány-
ablak is. Mellette egy külön épület-
ben kap helyet a Kormányhivatal és 
a Földhivatal.

Zajlik 
az M2-es autóút  bővítése

Vác és Budapest között 13,4 kilo-
méternyi útszakasz bővítése zajlik, a 
már meglevő 6,2 kilométernyi négy-
sávos szakaszt is felújítják. Az új M2-
est várhatóan 2019 őszén adják át. A 
projekt uniós és hazai forrás felhasz-
nálásával valósul meg. A beruházás-
ban új különszintű csomópontot is 
kialakítanak Dunakeszi északi ré-
szén és Sződligetnél. Fótnál emellett 
félcsomópont létesül Budapest irá-
nyába új fel- és lehajtóágak kiépíté-
sével. 

Elkerülő út épül Dunakeszi 
tehermentesítésére 

Az M2-es projekthez kapcsolódik 
egy további fejlesztés is, ennek során 
új nyomvonalon megépül az M2-es 
autópálya dunakeszi északi csomó-
pontját és a 2-es számú főút Göd és 
Dunakeszi közötti részét összekötő 
út. Ezzel a beruházással lehetővé vá-
lik, hogy a városon átmenő forgalom 
alól mentesüljön Dunakeszi.

Megkezdődik a Rákóczi út 
Szent Imre tértől Határ útig 
tartó szakaszának felújítása 

Megkezdődik a Rákóczi út Szent 
Imre tértől Határ útig tartó szaka-
szának felújítása, nyílt vízelvezető 
rendszerének kiépítése, valamint az 
említett útszakaszhoz tartozó járda 
kivitelezése a páratlan oldalon.

Útfelújítások zajlanak

Megújul a Repülőtéri út, a Berek 
utca, valamint a Hunyadi út a Szé-
chenyi utca és Zápolya utca közöt-
ti szakaszon. Megkezdődik a Barát-
ság út valamint a Lakótelep szerviz 
út felújítása, továbbá a Barátság utca 
9-11. közötti szakaszon a hozzá kap-
csolódó parkolók kialakítása is meg-
valósul.

Járdafelújítások indulnak

Idén is több helyen újulnak meg 
a városban a járdák, amelyek szin-
tén a helyiek életminőségének javí-
tását szolgálják. Megújul a járda a 
Fóti úton, a Hunyadi utcában, a Li-
get utcában, a Széchenyi utcában és a 
Klapka utcában.

Parkolóhelyek építése 
kezdődik

Parkolóhelyek kialakítására ke-
rül sor a Temető utcában, a Dunake-
szi Szakorvosi Rendelőintézet von-
záskörzetében. Parkolóhelyek épül-
nek a Katonadomb - Kiserdő utca 
által határolt területen, a Bercsényi 
utcai orvosi rendelővel szemben, ki-
épül a Szent Imre templom melletti 
parkoló, D. Ordass park körüli par-
koló bővítésre kerül, valamint a Ba-
rátság utca - Nap utca sarok parko-
ló övezetének rekonstrukciója kez-
dődik meg.

Kerékpárútak épülnek

Régen várt beruházás, az 
Eurovelo6, nemzetközi kerékpárút 
Budapest és Dunakeszi közötti, hi-
ányzó szakaszának kiépítése is ha-
marosan kezdetét veszi. Kerékpár-
út építése kezdődik meg a Repülőtéri 
úton a Fóti úttól a Szent István Álta-
lános Iskoláig, az iskola oldalán. 

Dunakeszi a jövő városa

 Dunakeszi 
fejlődéséért évek 

óta együtt dolgozó 
két politikus, 
Dióssi Csaba 

polgármester és a 
város országgyűlési 
képviselője, Tuzson 

Bence ismertette 
az idei terveket, 

akinek nagy 
szerepe van a 

fejlesztési források 
realizálásában

A Bercsényi utcai orvosi rendelőnél 
12 állásos új parkoló teszi kényelmesebbé 

az intézmény megközelítését 
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Megkezdődött a választási kampány

áder jános köztársAsági elnök 2018. április 8-rA írtA ki Az országgyűlési képviselők válAsztását, melynek hivAtA-
los kAmpányA 2018. február 17-én kezdődött. mint közismert 106 egyéni országgyűlési képviselői mAndátum mel-
lett Az országos listán elért eredmények AlApján 93 pArlAmenti hely sorsáról döntenek A válAsztópolgárok. 

Egyéni választókerületben az a 
független vagy pártjelölt indul-
hat jelöltként, akit a választó-
kerületben legalább ötszáz vá-

lasztópolgár ajánlott. Egy választópol-
gár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet 
csak egyszer. A jelölteknek március 5-ig 
kell összegyűjteniük az induláshoz szük-
séges számú ajánlást.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a 
szavazás napját megelőző ötvennyolcadik 
napon a szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről.

A Dunakeszi központú, Pest megyei 5. 
számú választókerület hét településének – 
Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, 
Fót, Göd, Veresegyház – választó polgárai 
szavazhatnak majd a jelöltekről. 

Noha a törvény által meghatározott vá-
lasztási kampány kezdetének időpont-
ja  2018. február 17. volt, de a jelöltségért 
aspirálók közül már ezt megelőzően töb-
ben elkezdték az „előkampányt”, de volt, 
aki mint Tuzson Bence, a választókerület 
regnáló országgyűlési képviselője, a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda kormányza-
ti kommunikációért felelős államtitkára 
mindennapi hivatalos tevékenységét vé-
gezve számos eseményen, programon vett 
részt. 

A politikai versengésben résztvevő - 
már ismertté vált - jelöltek közül pl. Varga  
Zoltán Péter, a Jobbik Magyarországért 
Dunakeszi elnöke, önkormányzati képvi-
selő több témában tartott sajtótájékozta-
tót, szervezett közösségi programot. Ró-
nai Sándor, a Demokratikus Koalíció Pest 
megyei elnöke, a DK-Szolidaritás jelöltje 

közösségi oldalán videofilmben ismertet-
te választási elképzeléseinek egy részét.

Értesüléseink szerint rajtuk kívül biz-
tos, hogy az indulók között lesz a képvise-
lői mandátumért folytatott politikai küz-
delemben dr. Kiss Csaba, az LMP-Új Kez-
det színeiben, Kohut Ákos, a Momentum 
képviseletében. Az Együtt-Korszakváltók 
politikai összefogás jelöltje dr. Vargha 
Nóra.

A kormánypártok, a Fidesz-KDNP szí-
neiben újraindul, a választókerület je-
lenlegi országgyűlési képviselője Tuzson 
Bence.  

Az országgyűlési képviselő-jelöltek 
névsora 2018. március 5-ig – az ajánlá-
sok gyűjtésének határidejéig - minden bi-
zonnyal még tovább bővül, melyről a Du-
nakeszi Polgár 2018. márciusi lapszámá-
ban beszámolunk.

Az országgyűlési képviselő jelöltek 
és a pártok március 5-ig gyűjthetik az ajánlásokat 
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!

A Toldi utcában, a játszótérnél – 
ahogy ígérték, a fagyok elmúltával 
- február 12-én az Önkormányzat 
megkezdte a gyalogátkelő építését. 

A lakosság elégedett az Eurovill 
Kft. munkájával, nagyon gyorsan el-
végzik a javításokat. Ahogy jelez-
tem januárban, lakossági bejelen-
tésre is intézkednek, azonnal keres-
sék őket a hiba észlelésekor. 

Az Eurovill Kft. elérhetőségei: 
telefon: 06 80 980 030, E-mail: 
kozvilagitas@kozvilagitas.hu

A villanyoszlopok cseréje sajnos 
nehézkes, hosszú időbe telik, mert 
az Önkormányzatnak össze kell 
gyűjteni a problémákat, valamennyi 
oszlop cseréjét egyszerre végzi a 
megbízott cég. Remélhetőleg ápri-
lis elejére a Lehár Ferenc utcában ki-
cserélik a megdőlt villanyoszlopot.

A Széchenyi utcában az elmúlt 
hetekben több probléma is nehezí-

tette a közlekedést. A Csomádi utcai 
kereszteződés közelében volt egy 
csőtörés, a javítás elég hamar befe-
jeződött, de az aszfaltozást csak a 
fagy elmúltával végezte el az Elmű. 
A másik probléma nemcsak bosz-
szúságot, hanem kisebb balesetet 
is okozott. A Cseresznyés utca és a 
Meggyes utca között a felezővona-
lon és annak közelében több gödör 
volt, egy különösen mély, amely a 
balesetet okozta. Ezeket az úthibá-
kat február első hetében kijavítot-
ták.

A belső Kossuth utcából több 
lakó is jelezte, hogy néhány au-
tós a Székelykeresztúr és a Kolozs-
vár utca közti szakaszon, ahol seké-
lyebb az út menti árok, az árkon ke-
resztül kihajt a Kossuth utcára. Ezzel 
a szabálytalankodó autósok veszé-
lyes helyzetet teremtenek, melynek 
ők is lehetnek a sérültjei. Az Önkor-
mányzat és a rendőrség figyelmét 
is felhívtam a kihajtás lehetőségé-

nek a megakadályozására. Ezúton 
kérem az autósokat, inkább válasz-
szák a hosszabb, de biztonságos út-
vonalat.

Köszönettel tartozom figyelmes 
lakótársaimnak a szóbeli és írásbe-
li jelzésekért, észrevételekért. Ké-
rem, hogy ezután is keressenek meg 
minden, közösségünket érintő kér-
déssel.  

 
Bocsák Istvánné

9. számú választókörzet 
képviselője

A 9. számú választókerület hírei

Az elmúlt időszakban lakótársaink-
tól két írásos megkeresés érkezett 
hozzám, melyekben nemcsak a le-
vélírók, hanem a nagyobb közössé-
get is érintő észrevételt, kérést fo-
galmaztak meg, melyek megoldá-
sában azonnal igyekeztem segítsé-
get nyújtani. 

Az egyik arról szólt - noha az idei 
tél igen szeszélyes -, hogy vannak 
olyan lakótársaink, akik a zord idő-
járás ellenére nemcsak sétáltatni 

viszik négylábú kedvenceiket, de 
gyakran keresik fel a kutyafuttatót 
is, amelyben néhány játék, eszköz 
felújításra szorult, amire felhívták 
a figyelmemet. Az eszközök kijaví-
tása érdekében Csopják Anitához, a 
Polgármesteri Hivatal Városüzemel-
tetési Osztály vezetőjéhez fordul-
tam, aki arról tájékoztatott, hogy a 
kilazult csavarokat, és egyéb kisebb 
javításokat elvégezték. Ígéretet 
kaptam arra, hogy tavasszal a teljes 
kutyafuttatót felújítják, amely nem-
csak esztétikailag újul meg, de új já-
tékokat is kihelyeznek. 

Ugyancsak írásban kerestek meg, 
hogy a Meder utcánál – a mozgás-
sérültek számára fenntartott – fel-
festett parkoló jele elkopott, mely-
nek újra festését kérték. Egyúttal 
azt is kérték, hogy a korábban ki-
helyezett táblát pótoljuk. Csopják 
Anita osztályvezető asszony meg-
keresésemre arról tájékoztatott, 
hogy a kedvező időjárás beálltá-

val elvégzik a kért munkálatokat.  
A téli időszak végéhez közeledve a 
védőnőhálózat segítségével össze-
gyűjtjük azokat az írásos dokumen-
tumokat, melyek alapján a szülők 
kérésére gyermekeik nevét feltün-
tetjük tavasszal - a 2017-ben szüle-
tetett gyermekek tiszteletére - te-
lepítésre kerülő születésfa mellet-
ti emléktáblán. A szülők ezirányú 
igényüket közvetlenül részemre 
is eljuttathatják február végéig a  
kz@dkrmg.sulinet.hu címre feltün-
tetve gyermekük nevét, születési 
évét, a szülők elérhetőségét, telefon-
számát, e-mail, és lakcímét. Termé-
szetesen arra is van lehetőség, hogy 
a korábban született gyermekek ne-
vei is felkerüljenek az emléktáblákra 
tavasszal, melyet kérem, hogy a fen-
tiek szerint jelezzék felém. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

A téli időszakban is aktívak lakótársaink 
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Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.

A hónap során felhívta egy 
lakó a figyelmemet arra, hogy 
a Malomárokban az építők a 
nehézgépjárműveikkel folya-
matosan tönkreteszik a lakó-
park útjait, valamint jellemző-
en rosszul kezelik az építkezé-
seken keletkezett szemetet. A 
helyzetet megbeszéltem az il-
letékes osztály vezetőjével, és 
kértem őt, hogy szólítsa fel az 
építőket a terület kitakarításá-
ra, valamint kértem az osztályt, 
hogy a terület átvételekor fi-
gyeljék az útminőséget is. Is-
mét megsürgettem a Malom-
árok lakópark útjainak az átvé-
telét, amely reményeink szerint 
hamarosan megkezdődhet.

Január 9-én lakossági beje-
lentést kaptam, miszerint a Ka-
tonadomb szabadidőparkba a 
tapasztalat szerint szükség len-
ne még egy pingpongasztal te-
lepítésére. A kérést elfogadtuk 
és az asztal beszerzése meg-
kezdődött.

Az elmúlt időszakban több 
utcában kellett eljárnom a köz-
világítási lámpa hibája miatt: 
Északi köz, Munkás u., Szák u. 
Duna sor. A hibák elhárításra 
kerültek, az eddigi tapasztala-
taim alapján a javítással megbí-
zott új cég jobban végzi a mun-
káját, mint az előző.

A Duna sorból levelet kap-

tam, miszerint a Lejtő utcá-
tól északra is folytatni kellene 
a viacoloros sétányt. Szintén 
megkeresést kaptam az Iskola 
utcából, ahol az ott lakó a régi 
aszfaltjárdát szeretné kiváltatni 
viacoloros járdára. Az igénye-
ket továbbítottam az önkor-
mányzat felé, döntés még nem 
született az ügyekben.

Mint ismeretes az önkor-
mányzat fel kívánja újítani a Li-
get utcai körzeti orvosi rende-
lőt. A felújítással kapcsolatos 
első lépésként a február 5-ei 
héten kiköltözött az épületből 
a tüdőgondozó és elfoglalta az 
új helyét a szakorvosi rendelő-
intézetben. A Liget utcai ren-
delő tervezése még zajlik, egy 
közelben lakó levélben jelezte 
felém, hogy több parkolóra is 
szükség lenne a rendelő előtt. 
Kérését igyekszünk figyelembe 
venni a tervezéskor. Amint a ki-
vitelezéssel kapcsolatban lesz 
új fejlemény, értesítem a kör-
zetben lakókat.

Az év első hónapjában há-
rom babacsomagot kézbesítet-
tem három fiatalúrnak. Andort 
és a két Benedeket Isten hozta a 
közösségünkben!

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet 
és ember találkozik

Az idei év tervei és az ehhez 
szükséges költségek biztosítá-
sa ezen sorok írásakor összesí-
tődnek a Polgármesteri Hivatal-
ban. A Városi költségvetésünk, 
várhatóan a következő Képvi-
selő testületi ülésen kerül elfo-
gadásra. Az elfogadott költség-
vetés ismeretében, a későbbi-
ekben részletesen fogok be-
számolni a körzetünket érintő 
fejlesztésekről. Előzetesen any-
nyit közreadhatok, hogy az ed-
digi évekhez hasonlóan idén is 
lesz intézményi felújítás. Ezek 
közül a legnagyobb a Szakor-
vosi Rendelő felújításának pro-
jektje, mely kiemelt kormány-
zati forrással kerül finanszíro-
zásra. De a járda építési prog-
ram is folytatódik. 

A Képviselő-testület január 
25-i döntése alapján egy úgy-
nevezett "okos zebra" kialakítá-
sára kerül sor a Fő úton. A rend-
őrség tájékoztatása alapján a 
városi zebráknál alapvetően 
nem jellemzőek a balesetek. Ez 
alól kivételt képez a Polgármes-
teri Hivatal és a Penny Market 
között áthaladó, Fő úti zebra, 
ezért ezen a helyszínen plusz 
figyelemfelkeltést javasolnak. 
Ide hamarosan megkezdődik 
az okoszebra telepítése, amely 
LED-villogókkal és egyéb figye-
lemfelkeltő eszközökkel segíti 
majd az átkelést. Remélem, ez-
zel csökken a balesetek száma. 

A fagyok elmúltával elolvadt 
a hó és a jég nagy része. Remé-
nyemet fejezem ki abban a te-
kintetben, hogy ezt az idősza-
kot mindenki át tudta vészelni 
balesetek nélkül. 

Az őszi időszak folytatása-
ként haladtak az időszaki mun-
kálatok is. A fagyok elmúltá-
val előbukkannak a régebben 
és az újonnan keletkezett úthi-
bák, melynek felmérése és ja-
vítása szakaszosan, de ezzel 
együtt ütemezetten történik. 
Ezzel kapcsolatban ismételten 
arra kérem kedves lakótársakat, 
hogy az úthibákat jelezzék az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu 

email címen, vagy számomra a 
lenti elérhetőségemen. A köz-
területek faültetési program 
idén tavasszal is – a fagyok el-
múltával – folytatódik egészen 
a rügyfakadásig.

A faültetéssel kapcsolatban 
pedig arra buzdítom Önöket, 
hogy tegyük szebbé környe-
zetünket egy-egy fa ültetésé-
vel. Az ültetést az Önkormány-
zat által megbízott szakembe-
rek végzik el. Az Önök felada-
ta csak az, hogy a kéréseikkel 
együtt vállalják az ültetett fák 
gondozását, melyre ezúton is 
kérem Önöket.

Legutóbb Lilla és Bíborka 
nevű újszülött lakótársainkat 
köszönthettem körzetünk la-
kójaként. Sok boldogságot és 
egészséget kívánok ezúton is 
az egész családnak. Arra buzdí-
tok minden családot, ahova kis-
baba érkezik, hogy igényeljék 
az önkormányzat által biztosí-
tott babaköszöntő csomagot, 
amiben sok kedves ajándék-
kal kedveskedünk a kisbabák 
és szüleik számára. Érdeklődni 
a védőnőknél, illetve a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán lehet.

Igényeiket az alábbi e-mail-
ben jelezzék számomra:

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

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim!
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Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Az év eleje a költségvetés és az aktuális fej-
lesztési tervek megalkotásának, tervezésének 
időszaka, ezért én is felvettem a kapcsolatot 
a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályveze-
tőjével, hogy személyesen, a helyszínen, a La-
kótelep Szívében egyeztessünk a lehetősé-
gekről, a nyári, ősz eleji felújítási tervekről! Az 
egyik legfontosabb a körzetben, hogy foly-
tatódjon a szerviz utak felújítása a Barátság 
úti tízemeletesek környékén. Erről a témáról, 
megnézve a jelenlegi állapotot - s mivel szá-
raz időben jártunk kint, ismertettem osztály-

vezető asszonnyal az esővíz elvezetési problé-
mákat is - abban állapodtunk meg, hogy a tel-
jes szakaszra megtervezik a felújítást, s a vár-
ható költségeket megismerve születik majd 
döntés a következő ütem tartalmi elemeiről. 
Amit én elsődlegesnek tartok, s ezt hangsú-
lyosan kértem is, hogy az esővíz elvezetést 
megoldva, a hosszú bevezető útszakasz min-
denképp szerepeljen ebben a második ütem-
ben, s a kapcsolódó szakaszok, háztömbök, a 
már elkészült utaktól visszafelé haladva kerül-
jenek megvalósításra! Természetesen azt is át-
tekintettük, hogy a parkolóhelyeket hogyan 
lehet e programban bővíteni, kulturáltab-
bá tenni. Ezúton is köszönöm Csopják Anita  
osztályvezető asszony szakszerű, figyelmes 
és átfogó segítségét, mely bizakodással tölt 
el a sikeres megvalósítással kapcsolatban is! 
Ebben a már elvégzett felújítás sikere is meg-
erősíthet minden az ügy iránt elkötelezett és 
érintett lakótelepi polgárt!

Természetesen a kisebb javítások, fejleszté-
sek is folytatódnak majd, hiszen napi szinten 
érkeznek hozzám a levelek, telefonok, ame-
lyek jelzik, hol van szükség a segítségre. Még 
mindig van lehetőség és szükség is újabb ku-
tyapiszok gyűjtő edények kihelyezésére, eset-

leg plusz szemetesekre, padokra vagy ülte-
tendő fákra is a körzetben, ezeket folyamato-
san egyeztetem az illetékesekkel!

Komoly probléma a megszűnt szelektív 
gyűjtő hely pótlása is, többen is foglalkozunk 
ennek megoldásával.

S végül egy örömhír, melyet különösen 
az itt élő hölgyek tapasztalhattak örömmel, 
hogy február elején Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselőnk segítségével, egy egész-
ségügyi szűrőbusz szolgáltatásait vehették 
igénybe ingyenesen azok, akik ezt szerették 
volna! A helyszínen, a Casalgrande tér melletti 
parkolóban, magam is tapasztaltam, hogy na-
gyon sokan érdeklődtek, s vettek részt ebben 
a lehetőségben. Büszke vagyok rá, hogy Du-
nakeszin ebben a körzetben sikerült ezt meg-
valósítani, így az itt élők számára volt a legké-
nyelmesebb lehetőség az igénybevételre!

Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan 
ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehe-
tik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon 
a 0627 542-805 vagy a 06-70-337-16-06 szá-
mon hétköznap 8-19 óra közt számon, levél-
ben a Garas utca 4. szám alatt, s természete-
sen személyesen is!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A lakótelep szíve

Az általam szervezett tavaly év 
végi Határ úti lakossági fóru-
mon több kérés is elhangzott. 
Ezeket azonnal továbbítottam 
a Városházára, a munka elkez-
dődött. A feladatok végrehaj-
tásának státusza a következő: A 
Határ út bejáratánál a 3,5 ton-
nás járműveket kitiltó tábla pót-
lását a Városháza műszaki osz-
tálya megrendelte a Közüzemi 
Kft-től és még január közepén 
kihelyezésre került. A közterület 
felügyelők megvizsgálták a Ha-
tár úti körforgalomnál a kamera-
állást. Két darab kamera figyeli a 
körforgalmat. Az egyik kame-
ra úgy van beállítva, hogy – az 
elhangzott lakossági kérésnek 
megfelelően - beazonosítható-
ak a tiltó tábla ellenére behaj-
tó nehézgépjárművek. A közte-
rület felügyelők fokozott figye-
lemmel fogják kísérni a jövőben 
a csomópontot. Sebességmé-

rés témában a Városháza jelez-
te a rendőrség felé az igényt. Az 
utcában, keresztben elhelyezett 
rácsos víznyelők út szélére való 
áthelyezése is kérés a lakók ré-
széről, ennek napirendre véte-
lére a 2019-re tervezett útfelújí-
tás keretében kerül sor. Ennek 
során oldják meg ugyanis az op-
timális csapadékvíz elvezetést 
is. A járdafelújítás az útépítéssel 
párhuzamosan, szintén 2019-
ben valósul meg. A Rákóczi úti 
kanyarban a vízelvezető rács ja-
vítására a műszaki osztály aján-
latot kért. Tavasszal végzik el a 
javítási munkát.

Alagligetről érkezett még ősz-
szel kérés az átmenő forgalom 
felmérésére. Tavaly év végén 
megtörtént a több helyszint 
érintő, rendőrhatósággal közö-
sen tett helyszíni bejárás. A ha-
tóság megküldte az állásfogla-
lását, amely szerint a Brusznyai, 

Czédli és Gérecz utcákban a for-
galomlassító útküszöbök tele-
pítését nem javasolják, mivel 
a forgalom nagysága ezt nem 
indokolja. Amennyiben még 
úgy érzik a lakók, hogy problé-
mát jelent az esetleges átmenő 
gépjármű forgalom, kérem je-
lezzék, és más módon – pl. se-

bességméréssel – fogjuk meg-
akadályozni a megengedettnél 
nagyobb sebességgel történő 
közlekedést.  

Több fórumon is olvashattak 
arról a képviselőtestületi dön-
tésről, amely szerint – a gya-
logosok áthaladását érzékelő 
szenzorokkal és aszfaltba beépí-
tett led-villogókkal üzemelő - 
ún. „okoszebrát” tervez telepíte-
ni az önkormányzat a Fő úton a 
Polgármesteri Hivatal előtt. Vár-
ható, hogy a városvezetés más 
helyszínek alkalmasságát is meg 
fogja vizsgálni, én elsőként az új, 
Repülőtéri úti iskola előtti gya-
logos átkelőhelyet ajánlom a fi-
gyelmükbe. 

 
Tisztelettel:

Thoma Csaba
8. számú  választókörzet  

képviselője

A lakosság kérte – az önkormányzat megoldotta

Csopják Anita 
osztályvezető 
és Seltenreich 

József 
önkormányzati 

képviselő
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Immár 5 éve hunyt el Dr. Fűzi József, „A Mi Dokink”    

Döntés a Soros terv ideológiájáról

Dr. Füzi József családorvos 
„A Mi Dokink” 2013. októ-
ber 31-én rendelés közben 
lett rosszul. A váci kórház-
ba szállították, ahol kol-
légái hosszasan küzdöt-
tek életéért, megmenteni 
azonban nem tudták. 

2010-ben Dunakeszin az 
év orvosának választották. 
A halálát követően emlé-
kére a Tábor utca és Fa-
zekas Mihály utca közötti 
szakasz elnevezésével kap-
csolatban Dr. Füzi József 
utca elnevezésének kérel-
mét nyújtottam be, mivel 
a Rendelő a Tábor utca 56. 
alatt található. Az előző-
ek eredményeként mun-
kásságáért posztumusz Dr. 
Bayer Emil Díj kitüntetés-
ben részesítette a Képvise-
lő-testület.  

A későbbiekben ismét 
Dióssi Csaba polgármester 
úrhoz fordultam Dr. Fűzi 
József utca elnevezésének 
kérelmével. A T. Képviselő-
testület jóváhagyta az utca 
névváltoztatását. A tör-
vény szerint 5 évnek el kell 
telni az elhalálozást köve-
tően, hogy az utca elneve-
zése megtörténhessen.    

2018. elején emlékezte-
tőt nyújtottam be, mivel 
Dr. Fűzi József elhalálozá-
sának az idei esztendőben 
lesz az 5. évfordulója. 

Érdeklődésem az utca el-
nevezésével kapcsolatos 
határidő végett történt. A 
beadványt a Jogi Osztály 
vezetője felé is benyújtot-
tam.

-Az egyik Klapka utcai 

hölgy kérte segítségemet, 
mivel a Klapka utcai gya-
logos felüljáró alatt a talp-
fákat az „eső kimosta”. A 
szemle igazolta, hogy a 
talpfák alatt a köveket is-
meretlen személy(ek) ol-
dalra dobták. Hogy milyen 

okból, csak találgatni lehet. 
Az osztály illetékesének 
gyors intézkedését kér-
tem a MÁV felé, ill. a talp-
fák alatt s mellett az erede-
ti állapot visszaállítását. Pár 
nappal később a MÁV-osok 
kint voltak a helyszínen és 
történt is valami, mely ke-
vésbé mondható végleges 
helyreállításnak  

- Szintén egy Klapka ut-
cai lakó kérte intézkedé-
semet, mivel 2 db szeme-
tes kihelyezését szeret-
né. A Klapka utca 46. előtti 
KRESZ tábla oszlopán és a 
Klapka-Kádár utca találko-
zásánál lévő gyalogos át-
kelőhely közelében. A ké-
relemmel a polgármeste-
ri hivatalhoz és a Közüzemi 
Kft-hez fordultam

-Útlezárásra volt szük-
ség a Tábor - Hunyadi ke-
reszteződésében, mivel 

az útestben lévő tűzcsap 
meghibásodott. Érdeklő-
désemre Morvai János ki-
rendeltség vezető tájékoz-
tatott, hogy a keresztező-
désnél lévő közművek mi-
att került valaha az úttest 
alá a tűzcsap 

 A részleges helyreállí-
tást aznap, de a végleges 
vagyis az aszfaltozási mun-
kálatok elvégzése az időjá-
rás függvénye 

- Legutóbb ígéretet kap-
tam, hogy a Bajcsy Zsi-
linszky út felújítása vé-
geztével megkezdődhet 
a Kossuth L. utca rekonst-
rukciója. A Bajcsy Zs. út rö-
vid idő alatt, jó minőség-
ben elkészült, ezért a Kos-
suth L. utca rekonstrukci-
ójának várható időpontja 
felől érdeklődtem. A Kos-
suth L. utcával kapcsolat-
ban a páros számozású ol-
dal viacolorozását is meg-
jegyeztem. A rekonstruk-
cióval egy időben érdemes 
lenne a város egységes ar-
culatának kialakítása érde-
kében a járdaépítést is el-
végezni 

-Az aszfaltozott utcák ál-

lapot felmérésének ered-
ményéről kérdeztem mail-
ben az illetékest Egyben a 
következő 4 utca újra sző-
nyegezését kértem:  

1. Rákóczi utca elejétől, a 
Kálmán és a Báthory közöt-
ti szakasz 2. Klapka utca, a 
Zápolya és a Gyártelepi alul-
járó közötti szakasz 3. Zalán 
utca, a Kölcsey és a Klapka 
utca közötti részen 4. Klapka 
utca eleje „zsákutca”  

-Beadványban több ké-
relemmel kapcsolatban 
emlékeztettem az osztály 
illetékesét a 2017. év végi 
ígéretére. 1. A Bajtárs és Tá-
bor utca sarkon szegély-
csere és az úttest torkola-
tának szélesítése 2. A kb: 
1,5 m2 terület aszfaltozá-
sa a Vasvári Pál utca 15. sa-
rokingatlan közelében. A 
terület a kérelmező járdája 
és az úttest közötti rész. 3. 
A Királyhágó utca 31 előt-
ti K szegélyek helyreállítá-
sa ugyan megtörtént, de 
a szegélyek melletti aszfal-
tozást nem végezték el 4. A 
Mányoki Ádám téri szelek-
tív hulladékgyűjtő sziget 
elbontása, helyette a gya-
logos közlekedés érdeké-
ben járdaépítés kialakítása

-Az EL-MŰ Szolgáltató Kft-
vel a közvilágítás karbantar-
tási szerződés – közös meg-
egyezéssel – megszűnt! A 
feladatot a továbbiakban az 
Eurovill Kft. vette át

Tisztelettel:
Hircz Tamás

6. számú 
választókörzet 

képviselője  

Dunakeszi Város Képviselő-testülete január 
25-i ülésén kinyilvánította, hogy nem kíván 
Dunakeszin olyan szervezeteket, amelyek 
a város életét a lakosság által demokrati-
kus úton megválasztott Képviselő-testület-
től elkülönülve akarja érdemben befolyá-

solni, vagy akár a lakosság összetételében 
a természetestől eltérő mértékű változást 
előidézni. Egyúttal a Képviselő-testület el-
utasította a Soros terv ideológiáját, amely 
lebontaná a határkerítést és bevándorló 
országgá tenné Magyarországot, ami Du-

nakeszire is negatív hatással lenne. Az Ön-
kormányzatnak meg kell védenie hazánkat 
és városunkat, mert nekünk Magyarország 
és Dunakeszi az első.

Dunakeszi Város Önkormányzata

11Dunakeszi Polgár
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Új gépekkel és új helyszínen 
folytatja gyógyító tevékenységét 
a városi tüdőgondozó intézet

Az intézmény koráb-
bi, Liget utcai épüle-
tét még idén felújít-
ják, ahol majd a há-

rom házi orvosi körzet rendelője 
mellett az éjszakai orvosi ügye-
let kerül elhelyezésre, és átme-
netileg a mentőközpont, amíg 
az új, négy állású központ nem 
készül el – jelentette be a meg-
nyitón Dióssi Csaba polgármes-
ter. Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő kiemelte: Az Egész-
séges Budapest program ke-
retében nyolc éven belül 700 
milliárd forintot fordít a kor-
mány a főváros és a környező 
települések egészségügyi intéz-
ményeinek fejlesztésére, mely-
ből már idén 1,7 milliárdot kap 
Dunakeszi a Szakorvosi Rende-
lőintézet bővítésére, felújítására. 

-A városi Önkormányzat szá-

mára az egyik legfontosabb fel-
adat a házi orvosi és a szakorvo-
si ellátás megszervezése és ma-
gas színvonalú működtetése. 
Dunakeszi átlagon felüli város, 
melynek polgárai számára át-
lagon felüli szolgáltatást kíván 
biztosítani az Önkormányzat – 
mondta Dióssi Csaba.

A polgármester elmondta, 
hogy a 2014-ben kezdődő ön-
kormányzati ciklus elején öt 
évre szóló programot dolgoz-
tak ki, melyet szakterületekre 
és évekre lebontva lépésről lé-
pesre valósítanak meg. Ennek 

jegyében újították fel a Szakor-
vosi Rendelőintézet külső hom-
lokzatát, cserélték ki a nyílás-
zárókat, a belső gépészetet. Fo-
lyamatosan megújul a város va-
lamennyi orvosi rendelője, a 
Szakorvosi Rendelőintézetbe 
költözött Tüdőgondozó Intézet 
Liget utcai épülete is kibővül, 
megújul. 

-A Tüdőgondozó az új hely-
színen sokkal kulturáltabb, tá-
gasabb környezetben, és ráadá-
sul korszerű, új gépekkel tud-
ja fogadni a lakosságot, amit 
rendkívül kedvező változás-
ként élünk meg. Az előnyök kö-
zül kiemelném, hogy a vizsgá-
latra érkező betegeket elkülöní-
tettem tudják fogadni, közvet-
len kapcsolatot lehet teremteni 
a szakorvosi ellátással. A Tüdő-
gondozó „nemcsak átköltözött”, 
hanem az elavult, több évtize-
des gépeket sikerült újra, kor-
szerű cserélni, és immár digitá-
lis képalkotó rendszer szolgálja 
a dunakeszieket – hangsúlyoz-
ta a polgármester, aki a lakosság 
türelmét kérte az átmeneti zsú-
foltságért, amely Liget utcai ren-
delő felújítása után, a mentők és 
az éjszakai ügyelet átköltözése 
után szűnik meg.  

Beszámolt arról is, hogy még 
az idén felújítják és bővítik a Li-
get utcai rendelőt, ahol a jelen-
leg is működő két házi orvo-
si rendelő mellett megnyitják 
majd a harmadikat is, ha befe-
jeződik a Malomárok lakópark 
fejlesztése. Ugyancsak ott helye-
zik el az éjszakai orvosi ügyele-
tet és átmenetileg a mentőköz-
pontot, amíg nem készül állami 
beruházásban a négy állásos új 
mentőközpont.  

Dóssi Csaba szólt arról is, 
hogy a szakorvosi rendelő tel-
jes körű korszerűsítésének lehe-
tünk tanúi. – Tuzson Bence ál-
lamtitkárnak úrnak köszönhe-
tően 1,7 milliárd forint állami 

támogatást nyertünk az intéz-
mény teljes körű felújítására, új 
gépek vásárlására, parkoló épí-
tésére, és egy újabb szint ráépí-
tésére, amit önkormányzatunk 
200 millió forinttal egészít ki – 
jelentette be a polgármester, aki 
köszönetet mondott a Tüdőgon-
dozó Intézet főorvosának és a 
Szakorvosi Rendelőintézet igaz-
gatójának, és valamennyi egész-
ségügyi dolgozónak a dunake-
sziekért végzett áldozatos tevé-
kenységükért.  

Tuzson Bence, a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős állam-
titkára, a térség országgyűlési 
képviselője kiemelte; mindenki 
számára érték családja és saját 
egészsége, ezért különösen fon-
tos, hogy korszerű orvosi esz-
közök, gépek segítsék a gyógyí-
tó, megelőző orvosi tevékenysé-
get. - Ez az intézmény 1984 óta 
szolgálja a dunakesziek mellett 
a környéken élőket -, gödieket, 
fótiakat is -, amely a fejlesztés-
nek köszönhetően képes meg-
felelni a 21. század kihívásai-
nak. Az elmúlt időszakban a vi-

déken élők egészségügyi ellátá-
sára több mint ötszázmilliárdot 
költöttünk el. Nagyon sok vidé-
ki kórház megújult, de a köz-
ponti régió, Budapest és környé-
ke ebből kimaradt, ezért indult 
el az Egészséges Budapest prog-
ram, melynek megvalósításá-
ra a következő nyolc évben 700 
milliárd forintot biztosít az ál-
lam. Ennek keretében újul meg 
a dunakeszi Szakorvosi Rende-
lőintézet is, amelyre a kormány 
döntése alapján 1,7 milliárdot 
ad az állam – húzta alá Tuzson 
Bence, aki fontosnak nevezte az 
orvosok, az ápolók anyagi és er-
kölcsi megbecsülését is.  

A Szakorvosi Rendelőintézet 
(SZTK) átalakítása után tága-
sabb és komfortosabb betegvá-
ró fogadja a pácienseket, amely 
lehetővé teszi, hogy a betegek és 
a szűrésre érkezők külön vára-
kozzanak.

A Tüdőgondozó Intézet feb-
ruár 12-től az SZTK földszint-
jén üzemel, és a 30/308-53-44-
es telefonszámon érhető el.

(Vetési)
Fotó: Ligeti Edina

február 12-től A fő úti szAkorvosi rendelőintézetben folytAtjA gyógyító, megelőző tevékenységét A városi tüdő-
gondozó intézet, Amely Az új helyszínen új, korszerű gépekkel fogAdjA A vizsgálAtrA érkező pácienseket. 

A Tüdőgondozó vezető főorvosa, dr. Kontz Katalin mutatta be 
az új gépeket Tuzson Bencének, Dióssi Csabának, 

dr. Pál Miklósnak, az SZTK igazgatójának 
és Erdész Zoltán alpolgármesternek
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Lezárult a közétkeztetéssel 
kapcsolatos vizsgálat 

Önkormányzati támogatás védőoltásokra

Pont került a városi közétkeztetéssel kaPcsolatban ki-
robbAnt vitA végére. mint ismeretes, Az önkormányzAt 
teljes körű vizsgálAtot rendelt el, mely A közelmúlt-
bAn lezárult. ennek eredményéről Dióssi csaba Polgár-
mester Adott tájékoztAtást.  

2016. jAnuár ótA lehetőség nyílik 
igényelni dunAkeszin Az oltási 
támogAtást, mely 15 000 forint ke-
retösszegen belül hozzájárulást 
nyújt A 14 éven Aluli gyermekek 
nem kötelező védőoltásához. A 
két év AlAtt 1345 csAlád vette 
igénybe A támogAtást, Ami Azt 
jelenti, hogy összesen 1721 gyer-
meket oltottAk be, mely Az önkor-
mányzAt részéről összesen közel 
tizenkilenc millió forint támoga-
tást jelent.

Testületi ülésen szü-
letett a határozat a 
vizsgálatról. Ugyan-
is a közétkeztetés 

minősége rendkívül fontos, 
és a városvezetés mindent el-
követ, hogy a szülők elégedet-
tek legyenek gyermekeik ét-
keztetésével, hangsúlyozta a 
polgármester. Természetesen 
ez olyan terület, ahol folya-
matosan keresni kell azokat 
a pontokat, ahol javítani le-
het a szolgáltatás minőségén. 
Ugyanakkor fontos tartani a 
kapcsolatot a szolgáltató cég-
gel, amely egyébiránt Magyar-
ország piacvezető, megfele-
lő szakmai háttérrel rendelke-
ző vállalkozása. A közétkez-
tetés városunkban kiemelten 
fontos kérdés, hiszen az ösz-
szes bölcsődés, óvodás és isko-
láskorú gyermek a szolgáltató 
által biztosított ételt fogyaszt-
ja, és nem mindegy, hogy mi-
lyen a minőség. Nagyon szigo-
rú jogszabályok alapján törté-
nik az ellátás. Az élelmiszerek 
beszerzésétől, feldolgozásától, 
kiszállításától kezdve szabá-
lyozva van, hogy milyen éte-
lek, milyen fűszerezéssel ké-
szíthetők. S az is meghatá-
rozott rend szerint történik, 
hogy hányszor kell gyümöl-

csöt, zöldséget, főzeléket, húst, 
adni. 

A tavalyi év második felé-
ben történt az a problémás szi-
tuáció, amikor a gyümölcsből 
kukac került a mákos tésztá-
ba. Ez az eset feltüzelte a köz-
véleményt, így az üggyel az 
önkormányzat is foglalko-
zott. Korábban is folyamatos 
volt a rendszeres szülői kós-
tolással egybekötött ellenőr-
zés, és a városvezetés szemé-
lyesen is figyelemmel kísér-
te az ételek minőségét. Mind-
emellett a közegészségügyi 
élelmezési ellenőrök is rend-
szeres vizsgálatokat tartot-
tak. Az említett eset kapcsán a 
képviselő-testület külön ellen-
őrzést kért a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivataltól 
(NÉBIH), hogy mérjék fel, mi-
szerint a jogszabályokat folya-
matosan betartja-e a szolgál-
tató cég. Felkértek egy diete-
tikust is, mint független szak-
értőt, hogy vizsgálja meg az 
ételek minőségét. Mindezeken 
túl szerveztek egy nagyobb 
létszámú szülői kóstoltatást 
és több alkalommal kikérték a 
gyermekek véleményét is. 

A vizsgálatsorozat eredmé-
nyét a testület elé tárták. A 
NÉBIH ugyan talált hiányos-

ságokat, de összességében a 
jogszabályoknak megfelelőnek 
ítélte az élelmiszerkészítést és 
osztályozta a konyhák műkö-
dését is. A dietetikus javasol-
ta, hogy a jövőben különbsé-
get kell tenni a bölcsődések és 
az óvodások étkeztetése kö-
zött, hiszen a bölcsődében van-
nak olyan gyermekek, akiknek 
inkább pépesebb ételeket kell 
adni. Összességében megfele-
lőnek találták a rendszert, s az 
átlagostól a jóig adtak osztály-
zatokat. A szülői kóstoltatás 
résztvevői jelezték, hogy sze-
rintük is megfelelőek voltak 
az ételek, de felhívták a figyel-
met, hogy például a különböző 
krémleveseket szeretik a gye-
rekek, s alkalmanként lehetne 
több rántott hús is.

Mindezek szerepeltek a je-
lentésben, így megállapította a 
testület, hogy a szigorú magyar 
jogszabályi környezetnek meg-
felelő a beszállító által nyújtott 
élelmezés, de felhívták a figyel-

met azokra a hiányosságokra, 
amelyek a különböző részterü-
leteken jelentkeztek. Jó néhány 
dologban történt is változtatás. 
Annak külön nyomatékot ad-
tak, hogy Dunakeszi átlagon 
felüli város, így átlagon felüli 
szolgáltatást kívánnak nyújta-
ni és nyilván ennek megfelelő 
a szolgáltató felé történő elvá-
rás is. Az önkormányzat dön-
tött arról, hogy a szerződésben 
egy külön pontot helyeznek el, 
amibe azon túlmenően, hogy 
a mostani hiányosságokat fel 
kell számolni, új vizsgálatot is 
kérnek majd. Egyrészről meg-
nyugtató az, hogy a vizsgála-
tok megfelelő végkövetkezte-
tést fogalmaztak meg, de min-
dig dolgozni kell azon, hogy 
folyamatosan javuljon a köz-
étkeztetés, mert a gyerekek fej-
lődése szempontjából ez a leg-
fontosabb, összegezte végezetül 
Dióssi Csaba polgármester.  

Katona M. István
Fotó: KesziPress

A támogatás alapelve szerint a keret-
összeg erejéig több oltás beadásához 
is igényelhető a pénzbeli támogatás, 

akár különböző időpontokban benyújtott ké-
relmek útján is. A gyermek törvényes képvi-
selője a saját belátása szerint kiválasztott vé-
dőoltásra vonatkozó kérelmet az arra rend-
szeresített formanyomtatványon nyújthatja 
be, amelyhez mellékelni kell a házi gyermek-
orvos igazolását az oltás beadásáról és a védő-
oltás megvásárlásáról szóló gyógyszertári bi-
zonylatot.

A házi gyermekorvosok szakvélemé-
nye alapján az alábbi fertőző betegségek el-

leni nem kötelező védőoltásokat támogatja 
az Önkormányzat: rota vírus, bárányhimlő, 
gennyes agyhártyagyulladás, valamint a kul-
lancscsípés okozta agyvelőgyulladás.

Az eddigi tapasztalatok szerint a lakosok 
körében a bárányhimlő elleni oltás a legnép-
szerűbb.

A támogatás igényléséhez szükséges nyom-
tatvány az alábbi oldalról tölthető le: 

http://dunakeszi.hu/thumb/file.
php?fn=Dokumentumok/ugyintezesszocialisol
tasitamogatskerelem.pdf
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Szabó Katalin, 
a Dunakeszi 

Programiroda 
vezetője 

és munkatársai 
a számos 

különleges 
meglepetéssel 

ajándékozták meg 
a közönséget 

az önkormányzat 
jóvoltából

Adventi hétvégék, Újévi koncert, Jégmajális

bár még előttünk vAn A tAvAszi 
nApforduló, de A korcsolyA-
pályA bezárásávAl befejeződ-
tek a téli szezonra tervezett 
kulturális és sPort renDezvé-
nyek. ezek központjA A fő tér 
volt s a ProgramiroDa lelkes 
csaPata gonDoskoDott arról, 
hogy újdonságokkAl is meglep-
jék A kilátogAtó csAládokAt. 

Tél végi szezonmérleg

Nyilván nagyon sokan 
tudják, hogy Dunakeszi 
2017-ben ünnepelte vá-
rossá avatásának 40. év-

fordulóját. Ennek megfelelően a ta-
valyi év az eddigiekhez képest még 
gazdagabb és színesebb volt mind 
a beruházások, mind pedig a prog-
ramok tekintetében, fogalmazott 
Dióssi Csaba polgármester. „Jó volt 
látni, hogy milyen sokan vesznek 
részt a városi eseményeken, ami iga-
zolja számunkra, hogy jó úton hala-
dunk, a pozitív visszajelzésekből pe-
dig erőt és ötleteket merítünk. Idén 
is megvalósuló tervekben gazdag év 
elé nézünk, így arra bíztatok min-

denkit, figyeljék ajánlóinkat, és láto-
gassanak el rendezvényeinkre, nem 
fogják megbánni!”

A téli időszakra több újdonság-
gal készült a Programiroda, mond-
ta Szabó Katalin, az iroda vezetője. A 
jégpálya harmadik alkalommal tele-
pült a IV. Béla király térre, közismert 
nevén a Fő térre, s ezúttal nagyobb 
felülettel várta a látogatókat. A sze-
zonnyitó ünnepségen Füredi Niki 
énekesnő előadása mellett egyéni és 
csoportos korcsolya-produkciókat 
mutattak be az UTE korcsolyázói. 

Ezzel együtt a téren elkezdődtek 
az adventi hétvégék, s a karácsonyi 
hangulatot világító díszekkel, rén-
szarvasokkal és egy hóemberrel pró-
bálták közelebb hozni a gyermekek-
hez. Jó ötletnek bizonyult az új deko-
ráció, rengeteg család készített közös 
fényképet. A szabadtéri programok 
mellett a VOKE József Attila Műve-
lődési Központban is több rendez-
vénnyel – köztük a hagyományos vá-
rosi mikulás ünnepséggel és adventi 
koncerttel – várták a lakosságot.

Az év utolsó eseménye a szilvesz-
teri buli volt a zsúfolásig megtelt Fő-
téren. Az este első felében főként a 
kisgyermekes családok látogattak ki, 
majd ahogy egyre közeledett az éjfél, 
úgy telt meg a tér fiatalokkal, időseb-
bekkel. Az újesztendőt köszöntő tű-
zijáték ismét nagy sikert aratott. 

Az idei első emlékezetes kulturá-
lis esemény az immár hagyományos 
Újévi Koncert volt a művelődési köz-
pontban, melyre már december kö-

zepén elkeltek a belépőjegyek. A kor-
csolyapálya egész januárban üze-
melt, és ahogy a megnyitó újdonság 
volt, úgy a záróeseményt is rendha-
gyó módon tartották meg. „Büszkék 
vagyunk rá, hogy Dunakeszi adha-
tott otthont a Jégmajálisnak, ame-
lyet a Fiatal Családosok Klubjával 
közösen szervezett az Önkormány-
zat”, hangsúlyozta az irodavezető. A 
rendezvény célja elsősorban az volt, 
hogy bemutassák a családoknak, té-
len, a hidegben is lehet a szabadban 
jókedvűen sportolni, mozogni. Egy-
úttal az idei téli olimpiára, azon be-
lül is a magyar indulókra hívták fel a 
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Koncert Nőnap alkalmából

A z előző években Du-
nakeszi Város Ön-
kormányzatának fér-
fi tagjai egy apró fi-

gyelmességgel köszöntötték 
városunk intézményeinek női 
dolgozóit a nemzetközi nőnap 
alkalmából, ezen kívül a lakos-
ságáról sem feledkeztünk meg, 
ugyanis a városvezetés egy üd-
vözlőlappal kedveskedett min-
den Dunakeszin élő hölgynek. 
Idén új meglepetéssel szeret-
nénk köszönteni a nőket, asz-
szonyokat. Március 9-én, pén-
teken a Dunakeszi Szimfoni-
kus Zenekar nőnapi koncert-
jét hallgathatják meg városunk 
hölgyei a VOKE József Atti-
la Művelődési Központban. A 
jegyek 2500 forintba kerülnek, 
azonban minden Dunakeszi 
lakcímmel rendelkező nőnek 

a Nőnap alkalmából Dunake-
szi Város Önkormányzata in-
gyenesen biztosítja a részvételt. 
A koncerten a zenekar mellett 
fellépnek a Fővárosi Operett 
Színház művészei: Bordás Bar-
bara, Oszvald Marika, Peller 
Károly és Boncsér Gergely.

Bízunk benne, hogy minél 
többen elfogadják az Önkor-
mányzat és Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő meghí-
vását. 

Természetesen az eseményen 
bárki részt vehet! A jegyek át-
vehetők illetve megvásárol-
hatók a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán félfogadási 
időben vagy a művelődési köz-
pontban. 

Dunakeszi 
Programiroda

figyelmet, és mindenkit buzdí-
tottak a szurkolásra.

A jégpályán december 6. és 
február 4. között mintegy 15 
ezren korcsolyáztak. Ebbe nem 
számít bele az a sok ezer isko-
lás, akik hétköznap délelőttön-
ként vették birtokba a jeget. 
Az iskolák hetente, az osztá-
lyok pedig óránként váltották 
egymást. Újdonságként hétfő, 
szerda és péntek délután a Vá-
rosi Sportegyesület jégkorong 
szakosztályának szuper mini 
korosztályos csapata tartott 
edzést. A kis apróságok a sze-
zon végén egy hoki torna kere-
tében bemutatták, milyen so-
kat fejlődtek. 

Idén a Négy Évszak Training 
Kft. építette és üzemeltette a 
jégpályát. A munkatársak ar-
ról számoltak be, hogy a legna-
gyobb érdeklődés a téli szünet 
ideje alatt és a decemberi hét-
végéken volt.  Januártól már a 

rendszeresen visszatérő bará-
ti társaságoké és családoké volt 
a jég. Sokan idén tanultak meg 
korcsolyázni. A kisgyerekek 
mellett a felnőttek is kipróbál-
ták ezt a sportot, főleg azok a 
szülők, sőt, nagyszülők, akik a 
gyerekeket kísérték el és meg-
unva a várakozást, korcsolyát 
béreltek és jégre merészkedtek. 
Sokan dicsérték a pályát körül-
vevő dekorációt és elismeréssel 
szóltak az üzemeltetők profiz-
musáról. Összességében emlé-
kezetesen és jól sikerült az idei 
téli időszak. 

A rendezvények befejeztével, 
ahogy szokás, a Programiro-
dán megtartották az éves ki-
értékelést. Ezt megelőzve, még 
decemberben a polgármester 
úrral közösen megfogalmaz-
ták az újabb ötleteket. Felmér-
ték, hogy a tavalyi tapasztala-
tok alapján miként szeretnének 
változtatni a programokon, 
körvonalazták az idei terveket, 
felmérve azt is, hogy milyen 
igények érkeztek a lakosság ré-
széről. Sokan megmosolyog-
ják, hogy január közepén már 
a mikulás ünnepség fellépő-
in gondolkodnak, de például a 
tavaszi, nyári időszak előadóit 
már hónapokkal ezelőtt össze-
állították. „Nehéz lenne felül-
múlni a tavalyi, jubileumi évet, 
de nem is ez a cél. Azonban 
abban már most biztosak va-
gyunk, hogy 2018-ban sem fog 
unatkozni Dunakeszi lakos-
sága. Idén is lesz számos meg-
lepetés, például rögtön az első 
szabadtéri sportrendezvényre, 
a Futakeszire is sok újdonság-
gal készülünk, de a Repülőnap 
és a Duna-parti strand helyszí-
ne is sok meglepetést tartogat a 
lakosság számára.

Az Önkormányzat és a Prog-
ramiroda célja idén sem vál-
tozott. Jó dolgokat szeretnénk 
létrehozni, közösséget építeni, 
olyan rendezvényeket szervez-
ni, ahol jól érzik magukat az 
emberek.

Várunk mindenkit idén is 
nagy szeretettel, kövessék a du-
nakeszi.hu programnaptárját, 
illetve Facebook oldalainkat, 
valamint program összeállítá-
sainkat, melyeket a Dunake-
szi Polgár hasábjain is mindig 
megtalálhatnak majd” mondta 
végezetül Szabó Katalin.

Katona M. István
Fotó: Ligeti Edina

és Vörös István
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A Madarasi 
Hargita 

téli arca

erdélyi testvérvárosunk, 
székelykeresztúr önkormány-
zAtA meghívásárA február 
elején Dunakeszi város kül-
Döttsége Dióssi csaba Polgár-
mester vezetésével kétnaPos 
látogAtást tett A székely te-
lePülésen, Ahol egyeztették 
az ez évi kulturális Progra-
mokat, nemzeti ünnePeink kö-
zös megünnePlését, a néPtánc 
találkozókat, a Diákok csere-
üdültetését. 

A méteres hóval borított 
Madarasi Hargita közel-
ségében elterülő székely 
kisváros időjárása ke-

mény téli arcát mutatta, ám amilyen 
zord és hideg volt a természet „öle-
lése”, annál melegebb fogadtatásban 
volt része az anyaországból meghí-
vott hét testvérvárosi küldöttség tag-
jainak a vendéglátók szeretetét, ba-
rátságát élvezve. 

Rafai Emil, Székelykeresztúr pol-
gármestere örömét fejezte ki, hogy 
Dunakeszi delegációja Dióssi Csa-

ba polgármester vezetésével látoga-
tott el hozzájuk, akivel rendkívül 
eredményes tárgyalásokat folytat-
hattak a két évtizede fennálló tar-
talmas testvárosi együttműködés ez 
évi programjairól. Az immár éven-
te ismétlődő „hagyományos” prog-
ramok, a magyar nemzeti ünnepe-
ink, a Petőfi évfordulók közös mél-
tatása, a Dunakeszi Városi Néptánc 
Esten és a Sóskúti Néptánc Feszti-
válon kölcsönösen fellépő néptánc-
csoportok programjainak egyezteté-
se mellett terítékre került a dunake-
szi diákok erdélyi nyári jutalom tá-
boroztatása is, melyet huszonegy éve 
folyamatosan finanszíroz Dunakeszi 
Város Önkormányzata. Ezt az életre 
szóló, élményekben és emlékekben 
gazdag nyári tábort a nemzeti össze-
tartozás megbonthatatlan köteléke-
ként erősítik erdélyi barátaink is. A 
jutalomként nyaraló diákjaink meg-
ismerhetik Erdély gyönyörű földraj-
zi és épített szépségeit, történelmét, 
eleink bátor helytállását, a mester-
emberek szakértelmét dicsérő cso-
dálatos alkotásokat, az évszázado-
kon át örökített és féltve őrzött nép-
művészet kincseit.  

Rafai Emil polgármester rend-
kívül nagyra értékelte Dióssi Csa-
ba polgármester kedves gesztu-
sát, aki felajánlotta, hogy Dunake-
szi balatoni üdülőjében szeptem-
ber első hetében örömmel fogadják a 
székelykeresztúri diákokat, akik szá-
mára a magyartól eltérően egy hét-
tel később kezdődik a tanítás. Az új-
donságnak számító program szer-
vezése is a testvérvárosi kapcsolato-
kért felelős tanácsnokunk, Kárpáti 
Zoltán feladata lesz, aki ezt örömmel 
vállalta. 

A látogatás jó alkalmat kínált arra 

is, hogy a dunakeszi küldöttség tag-
jai kicseréljék tapasztalataikat a 
Székelykeresztúron vendégeskedő 
kisváros hat magyarországi testvér-
városának delegációival is.

A Dunakeszi Polgárnak nyilatko-
zó Rafai Emil elmondta, hogy szá-
mukra mindig különleges élményt 
jelent, ha nemzeti ünnepeinkre az 
anyaországból érkezett testvérvá-
rosok delegációval együtt emlékez-
hetnek. Történelmi múltunk és ki-
váló nagyjaink emlékének ápolása 
mellett kiemelt figyelmet fordítanak 
a kulturális és sportkapcsolatokra, 
a nyári kistérségi napokra. A helyi 
közösség életében kitüntetett helyet 
foglal el a tradicionális disznótor is, 
amely a magyarországi küldöttségek 
számára különleges gasztronómia és 
kulturális élményt jelentett. 

A rendezvénynek két fő célja van; 
az egyik, hogy az embereket kimoz-
dítsuk a mindennapos taposó ma-
lomból, a szürke hétköznapokból, 
néhány kellemes órával megörven-
deztessük őket. Másik célunk, hogy 
a globalizálódó világunkban ápol-
juk népszokásainkat, hagyománya-
inkat, mutassuk meg, hogyan ké-
szül el egy tradicionális étel, hogyan 
kell feldolgozni a sertést. Szeretnénk 
megmutatni gyermekeinknek, hogy 
mit ettek, hogyan táplálkoztak őse-
ink, hiszen napjainkban szinte isme-
retlen ez a gasztronómiai kultúra, 
mivel mindent készen vásárolunk az 
élelmiszerüzletekben. Ez a rendez-
vény ma már a nagy többségnek kü-
lönleges élményt jelent, mert kihal-
tak falvaink, ezzel együtt ez a kul-
túra, ez a hagyomány is feledésbe 
merülhet. Már pedig mi ezt nem sze-
retnénk – mondta érdeklődésünk-
re Rafai Emil, aki szerint az így fel-

Hét testvérváros 
találkozója székelykeresztúron
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Temesvári István, a Dunakeszi Böllérek "csapatfőnöke" és helyettese, Turányi 
Balázs vette át a Legfinomabb töpörtyűért járó díjat Rafai Emil polgármestertől

dolgozott sértésből készített orjale-
ves, kolbász, hurka, tepertő, toros-
káposzta fogyasztása semmi máshoz 
nem hasonlítható gasztronómiai él-
vezetet nyújt.

Ez a nap a gasztronómia és a kul-
túra, a közösségi kapcsolatok ápo-
lásának az ünnepe, melyre van, aki 
a farsang temetésének látványáért, 
mások egy finom forralt bor mellet-
ti baráti beszélgetésért, megint má-
sok a hagyományos ízekért látogat-
nak el a rendezvényre, melyre nagy 
örömünkre, hét magyarországi test-
vérvárosunkból is érkeztek baráta-

ink, akikkel hol Székelykeresztúron, 
hol náluk, mindig jó érzés találkoz-
ni. Fontosnak tartjuk a lelki, baráti 
kapcsolatok ápolását, egymás tevé-
kenységének a megismerését, mely-
nek tapasztalatait mindannyian ka-
matoztathatjuk mindennapi mun-
kánk során – hangsúlyozta a ven-
dégszeretetükben felülmúlhatatlan 

Székelykeresztúr polgármestere, 
Rafai Emil, aki gratulált a jubileu-
mi X. Disznótoron első alkalommal 
résztvevő Dunakeszi Böllérek sze-
repléséhez, akik Temesvári István 
vezetésével elnyerték a Legfinomabb 
töpörtyű díjat.

Dunakeszi küldöttséget veze-
tő Dióssi Csaba polgármester is el-
ismeréssel beszélt a több évtizedes 
testvérvárosi együttműködésről, a 
diákok, a fiatalok számára mara-
dandó élményt jelentő színvonalas 
programokról. A gasztronómiai ren-
dezvény vonzerejét látva elképzelhe-

tőnek tartja, hogy Dunakeszi is ott-
hont adjon egy ilyen programnak, 
amely a városban élők számára min-
den bizonnyal különleges élményt 
jelentene. 

A hagyományok, az értékek 
ápolását mi is követendő példá-
nak tartjuk, ezért külön is köszön-
jük székelykeresztúri testvérváros-
unk meghívását, vendégszeretetét – 
mondta Dióssi Csaba, aki – míg Ben-
kő Tamás önkormányzati képviselő 
kispályás labdarúgó tornán jeleske-
dett a csapat tagjaival – magyaror-
szági polgármester társaival meg-
hódították a méteres hóval borított, 
1801 méter magas Madarasi Hargi-
ta csúcsát, a székelyek Szent hegyét.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Laura nővér elis-
mert gazdasági 
szakember - köz-
gazdasági egye-

tem, multi cégek, külke-
res pálya, amerikai cég 
jelentette pályaívét a do-
monkos rendbe való be-
lépése előtt - míg Fóris 
Ferenc szintén gyakor-
ló és sikeres üzletember. 
A KETEG – Keresztény 
Társadalmi Elvek a Gaz-
daságban egy alterna-
tív közgazdasági irány-
zat, amely az Egyház tár-
sadalmi tanításán felépí-
tett gazdasági rendszert, 
értékközpontú gazdasági 
szemléletet jelent. 

Előzményét a fiatal 
közgazdászokat tömörítő 
ALTERN csoport jelenti, 
amelynek tagjai külföldi 
forrásokat ismertek meg, 
olasz, amerikai, spanyol 
központokat, ahol napja-
inkban is az egyház tár-
sadalmi tanításán alapu-
ló közgazdaságtant mű-
velik. Az ALTERN cso-
porttal kapcsolatban meg 
kell említeni a szellemi 
hátteret adó tekintélyt, 
a magyar közgazdaság 
tudomány egyik legna-
gyobb alakját, Dunakeszi 
Díszpolgárát Dr. Kindler 
József professzort. 

A KETEG intézmé-
nyes formában 2010 
óta létezik, jelenleg a 
Corvinuson, a Debreceni 
Egyetemen és a Sapientia 
Szerzetesi Hittudomá-
nyi Főiskolán történik az 
oktatása, továbbá folya-
matban van az értékköz-
pontú gazdasági szemlé-
let középiskolákban tör-
ténő megismertetése is. 

A KETEG sikerét jelzi, 
hogy a tavalyi évben a Jo-
seph Ratzinger Vatican 
Alapítvány és a madri-
di Francisco de Vitoria 
Egyetem által az év elején 
kiírt Expanded Reason 
Award nemzetközi pá-
lyázat „tanítás” kategóri-
ájának díját – 367 pályá-
zó és 30 ország közül – a 
KETEG képzés és misz-
szió kapta meg. 

A KETEG újdonsága, 
hogy a közgazdaságtan, 
a filozófia, a teológia és a 
társadalomtudományok 
oktatása együttesen törté-
nik. A fő elv, hogy az em-
ber alany, nem pedig erő-
forrás. Már a görög filozó-
fiában is az a gondolkodás 
nyert teret, hogy a mate-
riális világ az értékhierar-
chia alján van, míg az er-
kölcsi értékek a legmaga-
sabban. A gazdaság célja a 
közjó, a gazdaságot erköl-
csi alapokra kell helyez-
ni, mert az ember erkölcsi 
lény, az erényetikai érték-
rendű ember pedig etikus 
gazdasági rendet ered-
ményez. Szent II. János 
Pál pápa Reconciliatio et 
paenitentia című apostoli 
buzdításában a közösségi 
bűnök közé sorol minden 
olyan cselekedetet, vagy 
mulasztást, amely a köz-
jót és annak feltételeit sérti.  

 A profit jó dolog, de 
csak eszköz és nem végső 
cél. A közjó és annak lét-
rehozása a fő cél, ez a fi-
lozófia azonban szembe-
megy a fősodratú, a jelent 
meghatározó közgazda-
sági gondolkodással. 

Dr. Lakatos 
István Antal

jAnuár 24-én este A keresztény értelmiségi-
ek szövetsége meghívásárA A voke-bAn tAr-
tották meg nAgy érdeklődéssel kísért közös 
előAdásukAt dr. bAritz sAroltA lAurA nővér 
és fóris ferenc, A keteg munkAtársAi. egy Al-
ternAtív közgAzdAsági gondolkodás AlApjAit 
ismerhette meg A közönség, Amely gyorsAn 
terjed hAzánkbAn és Az egész világon. 

Dr. Baritz Laura nővér: 
A profit nem cél, 
hanem eszköz
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Egy program a sok közül: Kárpáti Zoltánné 
igazgató és Szlobodnyikné Sas Ilona tanárnő

hAmArosAn itt A tAvAsz, mely hA-
gyományosAn Az áltAlános iskolAi 
beirAtkozás és A következő tAnév 
előkészítésének Az időszAkA. ebből 
az alkalomból kerestük fel kárPáti 
zoltánnét A dunAkeszi kőrösi csomA 
sánDor általános iskola igazgató-
ját, hogy mondjA el, milyen szAkmAi 
kínálAt jellemzi iskoláját, és hogyAn 
készülnek fel A következő tAnévre. 
A szAktAnácsAdóként pest megye és 
budApest iskoláit is jól ismerő ve-
zető Az AlábbiAkbAn foglAltA össze 
gondolAtAit.

Szakmai és infrastrukturális 
fejlesztések a kőrösi iskolában

Iskolánk a Duna-parti lakótelep szívé-
ben fekszik, így ennek a városrésznek 
kulturális és sport központja is. Fenn-
állása alatt számos hagyományt te-

remtett, megalapozta hírnevét a városban 
és annak környékén. Iskolánk szellemisége 
a befogadásra épül, és mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy sokoldalú nevelé-
si környezetet teremtsünk tanítványaink 
számára. Hagyományaink közül kiemelke-
dik a Sportiskolai képzés, valamint az ez-
zel is összefüggő Sportoló Példaképek prog-
ram. Iskolánk magas szintű néptánc okta-
tást folytat, ami a Városi Néptánc Gála al-
kalmával mutatkozik meg szemléletesen. 
Lelkes pedagógusainknak kéthetente rend-
szeres túrázásra, természetjárásra várják az 
érdeklődő gyerekeket és családokat. Városi 
szinten is jelentős események az Iskolagalé-
riánkban megvalósuló kiállítások és az ál-

talunk szervezett Városi Helytörténeti Ve-
télkedő. Élő testvériskolai kapcsolatot tar-
tunk fenn a székelykeresztúri Petőfi Sán-
dor Általános Iskolával, mely egyedülálló 
lehetőséget teremt tanítványaink számá-
ra erdélyi magyar gyerekekkel való meg-
ismerkedésre, közös programok megvaló-
sítására. Mindezek mellett nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy szakmai munkánk 
eredményeként a „LanguageCert” Nemzet-
közi Angol Nyelvvizsga hivatalos gyermek-
felkészítő intézményi címet viseljük, euró-
pai eTwinning minősítéssel rendelkezünk 
és Örökös ökoiskola vagyunk. Tanítványa-
ink kiemelkedően szerepelnek az országos 
tanulmányi és sportversenyeken, és külön 
büszkeség számunkra, hogy több Világ- 
és Európa bajnoki versenyző és olimpikon 
sportpályafutása indult iskolánkból.

A következő tanévben két osztályt szeret-
nénk indítani, egy közoktatási típusú sport-
iskolai osztályt és egy sakkpalota program-
mal működő osztályt. Előbbiben a mozgás-
kultúra célirányos, szervezett fejlesztése, a 
mindennapi testedzés igényének kialakítá-
sa, a testi, szellemi és lelki nevelés egyensú-
lyának megteremtése áll a középpontban, 
utóbbiban a logikus gondolkodásra ösztön-
zésre, a beszéd- és kommunikációs kész-
ség fejlesztésére, a kreativitás és a vizuális 
kultúra fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. 
Mindkét osztályban már első évfolyamtól 
kezdve, először szakkörként, később tan-
óraként, biztosítjuk a választható idegen-
nyelv-oktatást német és angol nyelvből.

A következő tanévben fontos és jelentős 
változás lesz, hogy iskolánk a Dunakeszi 

Kinizsi Futsal Klub bázisiskolájaként fog 
részt venni a sportág utánpótlás nevelésé-
ben. A kidolgozott képzési program nagy 
hangsúlyt fektet a labdás ügyességfejlesz-
tésre, mely bizonyítottan jótékony hatás-
sal van a gondolkodásra, összpontosítás-
ra és a gyors reagáló képességre. A képzés-
hez kapcsolódóan iskolánkban két olyan 
TeqBall asztal is felállításra kerül, melyet 
Lionel Messi is használ, és melynek játékos 
fejlesztő hatását valamennyi tanulónk ki-
próbálhatja. 

Mindemellett hatalmas előrelépést jelent 
majd számunkra a már tavasszal elkezdő-
dő épület felújítás, melyet az önkormányzat 
fog megvalósítani. Az energiahatékonysági 
célú felújítás keretében új szigetelést kap az 
iskola egész teteje, kicserélik az összes ab-
lakot és hőszigetelő burkolatot kap a teljes 
épület, így egy külsőleg is megújult iskola 
várja majd a diákokat szeptemberben.

Az iskola aulája a Barátság úti 
lakótelep kulturális szentélye 
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Menni vagy maradni: 
az itt a kérdés!
A nAgycsoportos gyermekek szüleinek egyik legnAgyobb dilemmájA: mArAdjon A lurkó még egy 
évet Az óvodábAn, vAgy kezdje meg Az iskolát? karDos évával, A vArázshíd tAnodA AlApítójávAl és A 
kincsem sziget óvodA fenntArtójávAl beszélgettünk A témáról és A köztes lehetőségről.

– Iskolába menjen, vagy óvodában 
maradjon a gyermek? Ön szerint mi 
az ideális megoldás?

– Az elmúlt 5 év során azt tapasztal-
tam, hogy a szülők ennél a kérdésnél 
elbizonytalanodnak. Olyan óriási sza-
kadék tátong az óvoda és az iskola kö-
vetelményrendszere között, amely ne-
hezen hidalható át a mai intézményi 
keretekben. Szükség lenne egy olyan 
iskolaelőkészítő évre, amely a kész-
ségeket, képességeket megalapozza, 
a már meglévőket pedig mélyíti – mi 
erre biztosítunk megoldást a Varázs-
híd Tanodában, Dunakeszin. Ezt az 
iskolaelőkészítő évet a 6. életévét betöl-
tött gyermekeknek hoztuk létre, több 
szakember bevonásával készített peda-
gógiai programmal. Egyediségre töre-
kedtünk, amelyben a mozgásra építve 
csoportos tevékenységekkel, heti témá-
kat dolgozunk fel.

– Többet kap egy gyermek, ha 
iskolaelőkészítőbe megy, mintha óvo-
dában maradna?

– Mindenképpen. A képességeket és 
készségeket fejlesztő foglalkozások és 
a mindennapi mozgás (úszás, és funk-
cionális edzésprogram) mellett, nagy 
hangsúlyt kap a kommunikáció és a 
sok beszélgetés. A reggeli beszélgető 
körök során a pedagógus képet kap a 
gyermekek lelki állapotáról, a kicsik 
pedig megtanulják kifejezni érzelmei-

ket, problémáikat, illetve, hogy máso-
kat is fontos meghallgatni. Egyedülálló 
módon a tanulás módszereit is megis-
mertetjük a gyermekekkel, hogy az is-
kolában már a nekik megfelelő mód-
szerekkel tanulhassanak. Alapul véve 
a gyermekek egyéniségét és az életko-
ri sajátosságaikat, a Tanodában, 2x90 
perces játékos, mozgásos, vagy adott 
esetben alkotó, cselekedtető foglalko-
zásokat valósítunk meg. Emellett nagy 
hangsúlyt fektetünk a tehetséggon-
dozásra. 

– A mozgás kiemelt része a prog-
ramjuknak. Ez tudatos döntés volt?

– Természetesen. Látni kell, hogy a 
mozgásnak milyen nagy szerepe van 
az idegrendszeri fejlődésben és ezál-
tal az iskolaérettség megalapozásában. 
A keresztirányú mozgások, egyensúly, 
finommotorika fejlesztésében dön-
tő szerepet játszik a mozgáson alapuló 
fejlesztés, ezért is igyekszünk mindezt 
biztosítani a gyerekeknek hetente több 
alkalommal a vízi mozgásfejlesztéssel 
és a funkcionális edzésprogrammal.

– Mi a helyzet az idegennyelv okta-
tással? 

– Nekünk az a tapasztalatunk, 
hogy hosszútávon a gyerekek rengete-
get profitálnak abból, ha már kisgyer-
mekkorban megismerik az adott nyelv 
dallamát, ritmusát, hangzását. Nálunk 

a napi szintű angol foglalkozások szin-
tén a közös cselekvésen, cselekedteté-
sen alapulnak, így az itt tanultak hosz-
szú távon is elősegítik az angol nyelv-
tanulást.

– Hogyan írná le az ideális cso-
portot? 

– A lehetőségekhez képest érde-
mes olyan helyet választani, ahol ala-
csonyabbak a csoportlétszámok, és 
több pedagógus van egy időben a gye-
rekekkel. A Tanoda programjában ez 
annyit jelent, hogy két óvónő és egy 
tanító közös, összehangolt munkájá-
ra építünk, így biztosítva a Nemzeti 
Alaptanterv által megfogalmazott ki- 
és bemeneti követelményeket. Kutatá-
sok is igazolják, de mi is azt tapasztal-
juk, hogy 16-20 fő az ideális csoport-
létszám.

– Kinek lehet hasznos az iskola elő-
készítő? 

– Célunk az átmenet biztosítása az 
óvoda és az iskola között, ezért minden 
általános iskola előtt álló gyermeknek 
ajánljuk, hiszen a legfontosabb, hogy a 
gyermekek személyisége, értelmi, ér-
zelmi és testi fejlettsége biztonságot és 
stabilitást kapjon.

– Mit tanácsol a nagycsoportos óvo-
dás gyermekek szülei számára? 

– Édesanyaként és szakemberként is 
azt gondolom, hogy az intézménynek, 
amit a szülő választ – legyen az óvo-
da, tanoda, vagy iskola – a gyermeke-
ket kell alapul vennie és a gyermekek 
fejlődését kell szolgálnia. A személyes 
tapasztalati tanácsom, hogy adjanak 
gyermeküknek biztos alapokat, a bol-
dog, magabiztos és sikeres gyermek-
korért! 

(X)
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Bölcsődék és óvodák 
nyári nyitva-és zárva- 
tartásának időpontjai

dunAkeszi város önkormányzAtánAk képviselő-testülete Az Aláb-
biAk szerint döntött A bölcsődék nyári zárvA tArtását illetően:

• Kincsem utcai Bölcsőde 
és Fóti úti Bölcsőde:
2018. július 2-től július 27-ig zárva
nyitás: 2018. július 30.

• Garas utcai Bölcsőde:
2018. július 30-tól augusztus 24-ig 
zárva
nyitás: 2018. augusztus 27.

A zárva tartó bölcsődék 
részéről ellátást igény-
lő kisgyermekek foga-
dását előzetes egyezte-
tés alapján a nyitva tar-

tó bölcsődék közösen és kölcsönösen 
biztosítják. A Garas utcai Bölcsőde, 
mint legnagyobb intézmény fogad-
ni tudja a két kisebb bölcsődéből az 
igénylő gyerekeket, a két kisebb böl-
csőde pedig az együttes nyitva tar-
tás idején fogadni tudja a Garas utcai 
Bölcsődéből érkező gyerekeket.

A magas óvodai létszámokra, a 
nyári óvodai ellátás igényének jelen-
tős mértékű növekedésére való te-
kintettel június utolsó teljes hetéig 
minden óvoda nyitva tartásáról dön-
tött a képviselő-testület. Ezt követő-
en felváltva 4-4 hétig tartanak zárva, 

kivéve a DÓHSZK János utcai, vala-
mint Posta utcai tagóvodáját, ame-
lyek a célszerű intézményi kihasz-
náltság érdekében 8-8 hétig tarta-
nának zárva. Az ügyeleti ellátást az 
óvodák kölcsönösen biztosítják úgy, 
hogy a nagyobb csoportszámú óvo-
dák közül egy időben egyszerre há-
rom tart nyitva. A fentiek figyelem-
bevételével, a DÓHSZK igazgatójá-
val, valamint óvodai szakmai igaz-
gatójával történt egyeztetés alapján 
a nyári karbantartási, felújítási és 
nagytakarítási szünet az alábbiak 
szerint alakul:

ÓVODA NEVE ZÁRVA TARTÁSA ELLÁTÁST BIZTOSÍTJA
Eszterlánc Óvoda 2018.07.02-07.27. Alagi Tagóvoda

Alagi Tagóvoda 2018.07.30-08.24. Eszterlánc Tagóvoda

János utcai Tagóvoda 2018.07.02-07.27.
2018.07.30-08.24.

Piros Tagóvoda
Játszóház Tagóvoda (ügyelet)

Posta utcai Tagóvoda 2018.07.02-07.27.
2018.07.30-08.24.

Alagi Tagóvoda
Eszterlánc Óvoda (ügyelet)

Gyöngyharmat Tagóvoda 2018.07.30-08.24. Játszóház Tagóvoda
Meseház Tagóvoda 2018.07.02-07.27. Piros Tagóvoda

Piros Tagóvoda 2018.07.30-08.24. Meseház Tagóvoda
Játszóház Tagóvoda 2018.07.02-07.27. Gyöngyharmat Tagóvoda

Radnótisok országos futsal sikere
dunAkeszin nAgy népszerűségnek örvend A futsAl, melynek A dunAkeszi kinizsi nb ii-es felnőtt- és korosztályos csA-
pAtAi mellett városunk iskolábAn is rengeteg diák hódol. nem véletlenül érdemelte ki – sok más sportág művelői-
nek is köszönhetően -, hogy dunAkeszi A sportok városA.

Legfrissebb bizonyság e 
rangos címre, hogy a 
Dunakeszi Radnóti Mik-
lós Gimnáziumban ta-

nuló diákok és testnevelő tanárok 
sportszeretetének, a futsal magas 
fokú művelésének köszönhetően 
az iskola futsal csapata egészen az 
országos döntőig menetelt. 

Mint azt Krix Antalné testne-
velő tanártól megtudtuk a Rad-
nóti Gimnázium IV. korcso-
portos futsal csapata Dunakeszi 
és Pest megye képviseletében a  

Diákolimpia Döntőjében a 18. he-
lyen végzett, amire a fiatalokhoz 
hasonlóan a felkészítő testneve-
lő tanárok, Krix Antalné és Majer 
Tamás is nagyon büszkék. 

A csapat tagjai: Alul balról 
jobbra: Simon Balázs Bálint, Mező 
Dezső, Gyüre Károly, Kleics Mar-
cell. Felül: Majer Tamás, Csaba 
Áron Farkas, Balázs Boldizsár, 
Kónya Gergely, Stósz Norbert, Kó-
nya András, Marshall Eliot Ferenc, 
Krix Antalné 
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Óvodapedagógusi 
ÁLLÁS Dunakeszin

„Vasút a gyermekekért” Alapítvány 
Dunakeszi Óvodája (2120 

Dunakeszi, Mindszenty sétány 2.)  
óvodapedagógusokat 

keres nyugdíjba készülő kollégák 
helyére 2018. augusztus végi 

munkakezdéssel.
A jelentkezéseket telefonon vagy 

email-ben várjuk önéletrajzzal 
a következő elérhetőségeinkre: 
telefon: 0627-546- 335, email: 
vgya.ovi.vezeto@gmail.com

Apróhirdetés
• NÉMETTANÍTÁST vállal diplomás tanár 
sok éves tanítási tapasztalattal alapfoktól 
felsőfokig: felkészítés felvételire, érettségi-
re, nyelvvizsgára, beszédkészség fejlesz-
tése, passzív nyelvtudás felfrissítése. Tel.: 
20/330-6620.

Legfontosabb 
a balesetek megelőzése
gyAlogosok, kerékpárosok, gépjárművezetők számá-
rA fontos A bAlesetmentes közlekedés. mindenki Azért 
indul el otthonról bármilyen célból, hogy épségben, 
egészégben hAzA is érkezzen csAládjA körébe. Akár köny-
nyebb, Akár súlyosAbb bAlesetet szenvedni egyAránt A 
megszokott nApi életritmust felborítjA, A legrosszAbb 
esetben pótolhAtAtlAn veszteséget is jelenthet.

Súlyos baleset történt a mi-
nap Dunakeszin, a Fóti út 
75. számnál lévő gyalo-
gos átkelőhelyen. A mint-

egy 50 kilométeres sebességgel 
közeledő gépjármű vezetője nem 
adta meg az elsőbbséget a járdá-
ról lelépő két fiatal számára. Egyi-
kük könnyebben, míg társa súlyo-
san megsérült. A mentők perce-
ken belül kiérkeztek, szakszerűen, 
gyorsan ellátták a sérülteket, majd 
mindkettőjüket kórházba szállí-
tották. Időközben a rendőrség is 
megérkezett s elkezdték a helyszí-
ni szemlét. 

Az olvasók megkönnyebbülé-
sére elmondjuk, hogy ezúttal sze-
rencsére nem valódi baleset tör-
tént. A Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Közlekedésrendészeti 
osztálya és Balesetmegelőzési bi-
zottsága rendezett „Szimulált va-
lóság” elnevezéssel bemutatót a 
sajtó képviselőinek. A figyelem-
felkeltő akció célja volt a közleke-
dési szabályok betartására, a gya-
logosok közlekedésbiztonságá-
nak növelésére történő felhívás, 
az őket érintő balesetek megelőzé-
se érdekében. A szimulált baleset-
tel a gyalogosok figyelmét azzal is 

felhívták a zebrán történő körül-
tekintő átkelésre, hogy a két fiatal 
fülhallgatón zenét hallgatott s ez 
elvonta a figyelmüket a közeledő 
gépjárműről. 

A bemutatót követően kérdé-
sünkre  Dr. Ménkű Szilvia rendőr 
alezredes, a Közlekedésrendésze-
ti osztály vezetője elmondta, hogy 
a közelmúltban megnövekedett 
gyalogos balesetek tették szüksé-
gessé a figyelemfelkeltésnek ezt a 
módját. 

– Pest megyében nagyon sok a 
gyalogos baleset. Januárban a 125 
sérüléses balesetből 22 gyalogo-
sokkal történt, és ebből sajnos öt 
halálos kimenetelű volt. A tavalyi 
év hasonló időszakában csak két 
halálos gyalogos baleset volt. Per-
sze még egy is sok, annyinak sem 
kellene lenni. Úgy gondoltuk, fel 
kell hívni mind a gépjárműveze-
tők mind a gyalogosok figyelmét 
arra, hogy sokkal óvatosabban és 
figyelmesebben közlekedjenek az 
utakon. 

– Mi a jellemzőbb, a gyalogos 
vagy a gépjárművezető hibájából 
történő baleset?

– Elsősorban a gépjárműveze-
tők hibájából történnek az esemé-
nyek. A 22 balesetből hatot okoz-
tak gyalogosok, a többi a vezető-
ké. Főként az elsőbbség megadá-
sának elmulasztása történik, de 
van sebességhatárok túllépéséből, 
figyelmetlen irányváltoztatásból 
adódó baleset. 

– Miért pont Dunakeszit vá-
lasztották a bemutatónak?

– Igazából a 2-es főút veszélyez-
tetett és kiemelt forgalmú. Próbál-
tunk olyan helyszínt találni, ahol 
ugyancsak jelentős a forgalom. Ez 
a bemutató idén az első volt. Mi-
vel a balesetmegelőzés a fő profi-
lunk, sokféle eszközt igénybe ve-
szünk, hogy segítsük csökkente-
ni a baleseteket. Van honlapunk, 
facebook oldalunk, készítettünk 
animációs kisfilmeket a kerékpá-
ros és a gyalogos közlekedés kap-
csán, sajtóközleményeket adunk 
ki, iskolákba, óvodákba, nyugdí-
jas klubokba megyünk előadá-
sokat tartani, Mivel Dunakeszin 
elég sok a kerékpáros, az ő figyel-
müket felhívom a láthatóság, a 
közlekedési szabályok betartásá-
ra saját maguk és a gyalogosok 
testi épségének megóvása érdeké-
ben. Minden tőlük telhetőt meg-
teszünk annak érdekében, hogy a 
közutakon minél kevesebb legyen 
a baleset.  

Katona M. István
A szerző felvételei 
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Domoszlai Gábor, 
a Keszi Channel Kft. 

tulajdonos ügyvezető 
igazgatója 

Domoszlai Gábor: „A jövőt nem lehet megállítani”
20 éves a Keszi Channel!
dunAkeszin A városi televíziózás kezdeti lépései 32 évvel ezelőttre dAtálód-
nAk, Amikor egyesületi formábAn elkezdte működését. Az ön áltAl képviselt 
műszAki-közgAzdAsági irányultság hogyAn lépett kApcsolAtbA A városi tájé-
koztAtássAl? – kérdeztük domoszlAi gábortól, A jubiláló keszi chAnnel kft. tu-
lAjdonos ügyvezető igAzgAtójától.

- Az 1980 évek második felében a 
tájékoztatási korlátok feszegetése és 
az akkor újnak számító magánvál-
lalkozási formák alakítása, a televí-
ziózás megvalósításának technikai 
menedzselése és üzleti működteté-
se tartott a tájékoztatás területén in-
kább, mint maga a tájékoztatási tar-
talom.

- A Keszi Channel nem csak Du-
nakeszin, hanem Versegyházon, 
Gödön és Fóton is rendelkezik ká-
beltelevíziós csatornával. Mi inspi-
rálta a növekedést, a városhatár át-
lépését?

- Amikor a kábeltelevíziós hálóza-
tok intenzív fejlesztése történt a tér-
ségben, mint területi értékesítési ve-
zető dolgoztam a T-Kábel Magyar-
ország Kft-nél. Nagyon vonzó volt 
a szerződő felek részére, ha a csator-
nákat helyi műsorral bővítve kínálta 
az elosztó. Mi ezt az igényt elégítet-
tük ki a Keszi Channel révén, így si-
került a mostani négy városban mű-
ködő rendszert üzemeltetnünk.

- A Keszi Channel miért nem fog-
lalkozik filmes riportok készítésé-
vel, mint más helyi televíziózással 
foglalkozó műsorszolgáltatók?

- Kiváló szakemberekkel meg-
próbáltuk a tájékoztatás e szeletét 
is. Itt említeném meg többek között 
Hildebrand Istvánt, aki az Egri csil-
lagok, Egy magyar nábob, Kárpáti 
Zoltán filmek operatőre is volt. Hír-
adóinkat ő öntötte végső formába. 
Szakembereink, nem csak a filmes 
technológiában, hanem a kiegyen-
súlyozott tájékoztatásban is remek 
munkát végeztek, de a politika ezt 
nem tudta értékelni. Néhány hónap 
alatt beláttam, hogy majdnem lehe-
tetlen mindenki számára megfele-
lő városi tartalmakat filmre vinni 
és visszaálltunk a kizárólagos keres-
kedelmi tevékenységre. Nyugodt és 
prosperáló évek következtek a mű-
ködésben.

- Hogyan befolyásolta a helyi tá-
jékoztatást, a helyi kábeltelevízió-
zást a technológia fejlődése?

- Csak az utókor fogja igazán lát-
ni, hogy a berobbanó technológiai 
forradalom milyen gyors változta-
tásokat kényszerített ki a XXI. szá-
zad első két évtizedében. A televízi-
ózásról, mint alapvető helyi tájékoz-
tatási rendszerről átállt a társadalom 
a mobileszközök használatára. Lé-
pést tartva a korral, már több éve ki-
fejlesztettük mobil applikációinkat, 
mely a Keszi Channel és Veresinfo 
néven tölthető le az App store-ból és 
Play áruházból. A Dunakeszi Kini-
zsi Futsal médiapartnereként siker-
rel próbáltuk ki az élő, egyenes adá-
sú mobilapplikációs meccsközvetí-
tést is.

- Milyen a fogadtatása a mobil-
eszközökön történő hírszolgáltatás-
nak?  

- Mivel a „technológia fejlődése 
nincs tekintettel az emberre” és „a 
jövőt nem lehet megállítani”, egy-
re többen használják elektronikus 
és mobil tájékoztatási rendszerein-

ket. Úgy szoktam mondani, mi zseb-
be visszük az információt. A hír és 
információ push üzenet formájában 
azonnal megérkezik a felhasználó-
hoz és tartalma is azonnal látható. 
Úgy értékeljük, hogy az elsők között 
és időben léptünk a fejlesztések e te-
rületein.

- Hol érhető el és milyen műsor-
tartalommal rendelkezik most a 
Keszi Channel, miért érdemes fi-
gyelemmel kísérni?

- Elérhetőek vagyunk négy vá-
ros16 ezer lakásában kábeltelevíziós 
csatornáikon. Elektronikus felülete-
ink a www.keszichannel.hu, www.
dunakeszisport1.hu, Keszi Channel 
Facebook profil. Mobil eszközeink 
a Keszi Channel és Veresinfó app-
likációk. Televíziós csatornánkon 
szerdánként láthatók a Dunakeszi 
Kinizsi Futsal mérkőzései, a Heted-
hét Magazin a váci kistérség hírei-
vel. Csütörtökön a Veresi Városi Te-
levízió híradója, sport, kulturális és 
vallási magazinja a rendszeres prog-
ram. Szombaton, vasárnapi ismét-
léssel a Váci Egyházmegye Híradó-
ja látható. Híreinket magunk szer-
kesztjük. Többet és gyorsabban sze-
retnénk adni, talán egy kicsit más 
szemlélettel is, mint a megszokott 
tájékoztatási portálok. Úgy érzéke-
lem, olvasóink, nézőink számának 
növekedése visszaigazolja tevékeny-
ségünket.

(X)
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„Itt állunk megrendülten, mert 
egy váratlan pillanat örökre ma-
gával ragadott. Nem voltunk fel-
készülve erre. Bár tudtuk, hogy 
egyszer ez meg fog történni, 
mégsem gondoltuk, hogy ez az 
egyszer, már most lesz. Talán so-
sincs olyan pillanat, ami jó len-
ne, ami megfelelő lenne az ilyen 
fajta elengedésre. Itt állunk és 
emlékezünk… Feri bácsi, Rád 
emlékezünk!

Elmentél egy olyan helyre, 
ahol emberi hang már el nem 
érhet. Ez a távolság megszólítja, 
előhívja a régi emlékeket, gyer-
mekkori éveket.

1989-ben 10 éves voltam, ami-
kor beválasztottál a zenekar-
ba. Emlékszem a közösen töltött 
percekre, évekre és mindeköz-
ben szívem egyre jobban telik 
meg szeretettel, szemem köny-
nyekkel.

Gyermekeidként búcsúzunk 
Tőled. Köszönünk Neked min-
dent! Köszönjük a sok élményt, 
a zene szeretetét, a közös mun-
kát, a rengeteg percet, órát, amit 
ránk áldoztál, hogy taníts min-
ket. Emlékszünk mindenre, ami 
Te voltál a mi életünkben, egy ki-
csit a második apánk.”

Annak jár a legnagyobb kö-
szönet és dicséret a sok sike-
res koncertért, akinek az arcát 
Önök a legkevesebbszer látták, 
hiszen egy karmester a koncer-
tek alkalmával elsősorban a ze-
nészei felé fordul. Így fordult 
Tóth Ferenc karnagy több mint 
45 éven, szinte egy életen át, ze-
nekara, a Dunakeszi Koncertfú-

vósok felé. A zenekar tagjai na-
gyon jól ismerték ezt az arcot. Ki 
közelebbről, ki távolabbról látta 
őt az elmúlt évtizedek számta-
lan próbáján és fellépésén. Több, 
mint 1000 alkalommal. Ha órá-
ban számoljuk, talán ötezer-
nél is több jön ki. De nem is le-
het valójában az órákat, perce-
ket számolni és számon tarta-
ni, mert ezek mind olyan aktív 
munkával voltak kitöltve, amit 
nehéz elképzelni is. Hangsze-
reléssel, kottaírással, másolás-
sal, tanítással és szervezéssel tel-
tek Tóth Ferenc, Feri bácsi min-
dennapjai. Ez az az idő - és ennél 
még jóval több -, amit zeneka-
ra Tőle az elmúlt években ka-
pott. Ez az idő nem volt hiába-

való, hiszen a fúvós zeneiroda-
lom ismert és kevésbé ismert 
darabjainak tucatjait tanulták 
meg tanítványai és adták elő, 
vendégszerepeltek nyolc külföl-
di országban és Magyarország 
számos városában. Több díjat is 
magukénak tudhatott az amatőr 
fúvószenekarok között orszá-
gos szinten is elismert, Kiemelt 
Aranydiplomával minősített 
Dunakeszi Koncertfúvósok. Az 
együttesnek 1 kazettája és 3 CD-
je jelent meg, 3-szor szerepeltek 
a Bartók Rádióban. Tóth Ferenc 
a 90-es évek közepén Dunakeszi 
díszpolgára lett, majd 2012-ben 
a „Dunakeszi Városért Plakett” 
kitüntető címet kapta meg.

Tóth Ferenc 1949. február 13-
án született Budapesten. Zenei 
tanulmányait 1959-ben a fővá-
ros, IX. kerületi zeneiskolájá-
ban kezdte. 1963-1967-ig a Bu-
dapesti Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakiskola és Gimnázium 
növendéke volt, 1967-től a Buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Főiskola hallgatója. 1970-ben 
szerzett rézfúvós tanár diplo-
mát. Két éves sorkatonai szolgá-
lat után 1972-ben kezdett taní-
tani a Dunakeszi Zeneiskolában 
egészen 2009- ig. Már 1972-ben 
megszervezte és vezette a zene-
iskola fúvós együttesét, később 
fúvószenekarát. 1990-től a Du-
nakeszi Fúvószenekari Egyesü-
let művészeti vezetője lett. 1999-

ben fúvószenekari karmesteri 
diplomát szerzett. 2007-ben át-
esett egy komoly betegségen, ez-
után már nem tért vissza taníta-
ni, nyugdíjba vonult. 2017 júni-
usáig volt a Dunakeszi Fúvósze-
nekari Egyesület karmestere és 
művészeti vezetője, amikor is az 
egyesület úgy döntött, hogy a to-
vábbiakban pihentetőbb és nyu-
galmasabb nyugdíjas éveket biz-
tosítanak karmesterüknek és új 
karmesterrel folytatják a mun-
kát, reménykedve abban, hogy 
Feri bácsi továbbra is figyelem-
mel kíséri és segíti a zenekar to-
vábbi munkáját.

Nehéz megfogalmazni mind-
azt, amit nekünk jelentettél. So-
kat gondolkodtam azon, mi le-
hetne a legkifejezőbb szó, de 
csak annyit mondhatok: Kö-
szönjük. Köszönjük Neked azt a 
sok jót és szépet Feri bácsi, amit 
Tőled kaptunk! Hiányozni fogsz 
nekünk! De tudom, hogy ugyan-
akkor mindig velünk leszel. Ve-
lünk leszel a gondolatainkban, 
szívünkben és a közös zenélése-
inkben, ami Nélküled nem létez-
ne most. Köszönjük Neked ezt 
az életre szóló ajándékot, amely 
örökre összeköt minket, ahogy 
mindaz, amit Tőled tanultunk, 
és amit általad, Veled együtt él-
hettünk meg! 

Nyugodj békében!

Zsukk Andrea

Tisztelettel meghívunk mindenkit, aki ismerte és szerette
2018. február 22-én (csütörtökön) 18 órára 

Tóth Ferenc Karmester Úr búcsúztatójára,
amit a VOKE József Attila Művelődési Központ színháztermében 

(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) tartunk.

Közreműködnek a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai 
és a Dunakeszi Koncertfúvósok.

„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.”

Kodály Zoltán 

45 évet töltött zenei pályán tanárként, karmesterként, művészeti vezetőként. 
2018. január 31-én, életének 69. évében hunyt el. 

Itt állunk megrendülten
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Peti Sándor: 
Nyolcadik 

alkalommal 
mutatkozik be 

a kiállításon az 
egyesület teljes 

tagsága

DunArt tárlat a VOKE-ban 
téli gAlériA címmel rendez kiállítást A dunArt képzőművészeti egyesület A voke józsef AttilA mű-
velődési központbAn. A tárlAton – melynek megnyitójA február 16-án volt – Az egyesület művé-
szeinek új AlkotásAit tekinthetik meg Az érdeklődők. A kiállításról peti sándor fotóművésszel,  
Az egyesület elnökével beszélgettünk.

– A tagok egyéni tárlatait több al-
kalommal láthattuk már eddig is. A 
teljes létszámot felvonultató kiállí-
tással ritkábban találkozhatunk. 
Mi ennek az oka? 

– Először 2011-ben két kiállítást – 
tavaszit és télit – rendeztünk a műve-
lődési központban. Ekkor még nem 
volt meg a Galériánk. Attól kezd-
ve, hogy megkaptuk az épületet, ta-
vasztól őszig ott tudtunk egyénileg 
bemutatkozni, de mivel nincs fű-
tés, maradt a téli közös bemutatko-
zás, DunArt tárlat címmel. Most elő-
ször kapta kiállításunk a Téli nevet, 
s a teljes tagság zömében új munká-
it mutatjuk be. A festők, grafikusok, 

textilesek, fotósok, tűzzománc készí-
tők mellett szobrászok is állítanak 
ki, köztük meghívottként Lengyel 
István is jelen lesz két alkotásával. A 
nézők átfogó képet kaphatnak arról 
is, mit képvisel az egyesület. A mű-
velődési központ kiállítóterme telje-
sen megújult s végre megérkezett a 
korszerű világítástechnika, mellyel 
most találkozhat először a közön-
ség. Kiállításainkat annak érdekében 
szervezzük, hogy közösségi értékte-
remtő tevékenységgel ösztönözzük a 
Dunakeszihez kötődő művészek al-
kotói fejlődését, ezáltal is színesítve a 
város által kínált programokat, ren-
dezvényeket. 

– Ki rendezte és ki nyitotta meg a 
kiállítást?

– A tárlatot mi rendezzük, de na-
gyon sok segítséget kaptunk az ilyen 
irányú nagy tapasztalatokkal rendel-
kező Harangozó Katalintól is. A vá-
ros művészeti életére úgy tekintünk, 
mint egy nagycsalád izgalmas prog-
ramjára, amiben mindenki partner 
lehet, függetlenül attól, hogy milyen 
területet képvisel. Így fontos szá-
munkra a közösség figyelme, támo-
gató együttgondolkodása is.  Jelen 
kiállításunk megnyitója ismét egy 
nagyszerű lehetőség volt arra, hogy a 
város közéletiségének, a hivatali élet-
nek egy másik arcát is megismerjük. 
Talán nem mindenki tudja, hogy 
Imre Zsolt a Dunakeszi Járási Hiva-
tal vezetője egyben kiváló zenész is, 
akitől a vizuális művészetek sem áll-
nak távol.  Így szakmailag is érdekes 

és izgalmas gondolatiságot tükrözött 
az ő megnyitói közreműködése.  

– Az idei évre mit tervez az egye-
sület?

– Tavasszal nyit a Galéria, ahol az 
októberig tartó időszak alatt több 
egyéni kiállítás is lesz. Tagjaink idén 
augusztusban is szerepelnek a ha-
gyományos Nyári tárlaton és ott le-
szünk önálló sátorral a szeptemberi 
Dunakeszi Feszten egyaránt. 

– Ha távolabbra tekintünk, mi-
lyen hosszabb távú célokat fogal-
mazhat meg? 

– Közösségünk további fejlődése 
érdekében szükséges lenne a Fő úti 
DunArt Galériánk felújítása, bőví-
tése. Igyekeztünk jól kihasználni az 
épület nyújtotta lehetőségeket. Ön-
erőből megszépítettük, elektromos 
rendszerét is alkalmassá tudtuk ten-
ni, hogy galériaként használhassuk.  
Azonban több mint öt év távlatá-
ban az épület állagából következtet-
ve nem látok esélyt arra, hogy igen 
komoly ráfordítás nélkül korszerű-
síteni, bővíteni lehetne. Így ismét az 
önkormányzat segítségét, támoga-
tását szeretnénk kérni. Dunakeszi 
már egyáltalán nem alvó város. Igen 
gyors ütemben fejlődik. Talán már 
most gondolnunk kell arra, hogy 
olyan galériára lenne szükség, ahol 
biztonsággal meg lehetne alapozni a 
város jövőbeli művészeti közgyűjte-
ményét is.  

Katona M. István
A szerző felvétele és archív 

Archív 
felvételünk 

az egyesület első, 
2011-es közös 

kiállításán 
készült 
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Március 1. csütörtök 18 óra
FFAMI Gála

Március 2. péntek 19 óra
Karneváli hangulat a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral.

A Farkas Ferenc Bérlet IV. előadása.
Műsor: Dvorak: Karnevál nyitány, Gershwin: Egy amerikai 

Párizsban,
Ravel: Bolero

Jegyár: 1.800.-Ft

Március 3. szombat 18 óra
Dunakanyar Hangja Tehetségkutató énekverseny döntő

Március 5. hétfő 19 óra
Dumaszínház: Vihar a biliben.

Kovács András Péter önálló műsora.
Jegyár: 3.100.-Ft

Március 8. csütörtök 19 óra
L’art Pour L’art Társulat: Halványlila gőz

Jegyárak: 3.000-3.600.-Ft

Március 10. szombat 20 óra
Dunakeszi teátrum: 

Bereczki Zoltán – Álomkép koncert
Jegyárak: 3.200-3.800.-Ft

Március 11. vasárnap 10.30 óra
Mazsola és Tádé – zenés bábjáték az 

Ametiszt Bábszínház előadásában.
Jegyár: 1.600.-Ft

Március 12-18. 10-18 óráig
Hüllő kiállítás

Március 23. péntek 19 óra
Dunakeszi Teátrum:

Hitted volna?
Jegyárak: 3.300-3.900.-Ft

Március 24. szombat 10.30 óra
Dunakeszi teátrum:

Apacuka Zenekar koncertje
Jegyárak: 2.000-2.800.-Ft

Március 24. szombat 18 óra
Táncház

Március 27. kedd 10 és 14 óra
Március 28. szerda 10 és 19 óra

Holleanyó - a GriMaszk Társulat előadása.

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

voke József Attila 
művelődési központ

programajánló
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hA Azt mondAnánk egy vá-

rosunkban tartott ren-

dezvényen, hogy rövidesen 

kristóf lászló lép színpAd-

rA, sokAn bizony Azt sem 

tudnák, kiről vAn szó. de 

hA hozzátennénk, hogy 

művésznevén mentős lAci, 

vélhetően Alig tAlálnánk 

olyAn embert dunAkeszin, 

Aki ne tudná, hogy a mula-

tós zene egyik ismert, sőt, 

elismert előAdójáról vAn 

szó. nos, Decemberben meg-

jelent az énekes másoDik 

lemeze, Ami A reményei sze-

rint ugyAnúgy plAtinAle-

mez lesz, mint Az első.

Mentős Laci termé-
szetesen Duna-
keszin lakik, és 
bármilyen hihe-

tetlen, de tényleg van köze az 
egészségügyhöz, ugyanis ko-
rábban hat évig mentőzött, míg 
jelenleg az egyik cége külön-
böző rendezvények, koncertek 
egészségügyi biztosítását vég-
zi. Közkedvelt ember, akinek 
mindig, minden pillanatban 
van a hozzáforduló emberek-
hez egy jó szava.

– Nem véletlen, hogy az ösz-
szes dalom valakihez szól… 
Érzelemdús ember vagyok, 
akinek a legfontosabb dolog az 
életében a családja. Mivel több 
vállalkozásom is van, nem a ze-
nélésből élek, de imádom csi-
nálni, jó érzés látni, ha egy kis 
vidámságot tudok az emberek 
arcára csalni – mondta Men-
tős Laci.

A mulatós zenész egyébként 
a rockzenét szereti nagyon, 
fanatikus rockerként kedve-
li az Eddát, jóban van a zene-
kar frontemberével Pataky At-
tilával. Ennek ellenére ragyo-
góan érzi magát a mulatós zene 
világában, immár két és fél éve 
egyre több helyre hívják. Első 
lemeze, a Gyere és érezd jól 
magad majdnem tízezer pél-

dányban kelt el, ami azt is je-
lenti egyben, hogy platinale-
mezes előadó.

– Nagyon hiszek abban, 
hogy a decemberben kiadott 
második albumom, az Életem 
a színpad is hasonló szép sikert 
arat majd. A lemezen tizenhat 
vadonatúj dal hallható a tőlem 
megszokott stílusban. Ponto-
san tudom, hogy a mai világ-
ban rizikó bevállalni egy lemez 
kiadását, ám én úgy vagyok 
vele, ahova elhívnak, ott a szer-
vezőknek adok belőle, én úgy 
mondom, ez az én drága név-
jegyem – mesélte mosolyogva 
az énekes.

Dunakeszin két rendezvényre 
– Lakótelepi Mulatság és a Le-
csófesztivál – mindig elmegy, 
ezeket a bulikat már el sem le-
het képzelni Mentős Laci nél-
kül. Mindig a szívéből éne-
kel, nem véletlen, hogy nemrég 
előbb egy két, majd egy 18 éves 
szülinaposnak ő volt a legfőbb 
ajándéka. Egy biztos, remekül 
eladja magát a színpadon, ami 
– ahogy fogalmaz – ugyanolyan 
fontos, mint az énektudás. Pon-
tosan tudja, nem egy Pavarotti, 
de abban mindenki biztos lehet, 
Mentős Lacival senki sem vesz 
zsákbamacskát…

- molnár -

Tizenhat vadonatúj dallal megjelent 
Mentős Laci második nagylemeze

A legdrágább névjegykártya

Kristóf László 
családja körében 
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Az nb ii. észAki csoportjábAn szereplő női kézilAbdázóink A 
tAvAly kihArcolt bennmArAdás után most jelentősen előre-
léptek, hiszen Az ötödik helyen zárták Az őszi szezont. a téli 
szünetben mindenki készült A folytAtásrA, ám A hétvégi, soly-
már elleni rAngAdónAk egy szinte teljesen megváltozott csA-
pAttAl vág neki A vs dunAkeszi: új célok, új edző, új játékosok.

megújulás után 
irány az nb i/b

Amikor a tavaly má-
jus végén az NB II-ben 
maradást kiharcol-
ta a VS Dunakeszi női 

kézilabda csapata, már akkor le-
hetett tudni, hogy a mostani baj-
nokságban minden szinten sze-
retnének előre lépni. Ősszel a klub 
történetének egyik legjobb szerep-
lésével a gárda úgy zárt az ötödik 
helyen, hogy a dobogótól mind-
össze két pont választotta el. Nem 
véletlen, hogy a téli felkészülés ele-
jén a szakmai munka irányítója is 
további előrelépésben bízott.

„A lányok keményen dolgoztak 
a szezon során, és ez az eredmé-
nyeiken is meglátszódott. Ha vég-
re elkerülne minket a sérüléshul-
lám, akár az előrelépést sem zár-
nám ki a tavaszi szezon végezté-
vel” – mondta Szénási István, a 
csapat vezetőedzője.

Most már volt vezetőedzője. 
Ugyanis a klub és a tréner útjai az-
óta elváltak. Mielőtt bárki azt hi-
szi, hogy nem voltak elégedettek a 
munkájával, az téved.

„Miután a kézilabda szakosztá-
lyunk egyre aktívabban részt vesz 
a mindennapos iskolai testneve-
lés órák megtartásában, így büsz-
kén mondhatom, legalább négy-
száz gyermek ismerkedett meg a 
sportággal. Közülük egyre töb-
ben szeretnék versenyszerűen is 
űzni a sportágat, így ennek min-
denképpen meg kell teremtenünk 
az anyagi hátterét. Éppen ezért el-
döntöttük, hogy az előttünk álló 
másfél év végére, azaz 2019 máju-
sára megcélozzuk az NB I/B-be ju-
tást. Ha sikerül a tervünk, a mos-
tani támogatási rendszernek kö-
szönhetően több taotámogatást 
kaphatnánk, így zökkenőmentessé 
válna a szakosztály működése. Ist-
vánnak nincs még meg a másod-
osztályhoz szükséges edzői papír-
ja, így váltanunk kellett a poszton. 
Szerettem volna, ha a klubnál ma-
rad, mint utánpótlás szakágvezető 
a fiúknál, ám ő ezt pár napos gon-
dolkodás után elutasította” – ele-

venítette fel a változás történetét 
Temesvári István. A klubelnök azt 
sem titkolta el, hogy szeretné, ha a 
klub edzői kizárólag a VS Duna-
keszinél dolgozzanak, és Szénási 
István esetében ez is egy kényes 
pont volt, hiszen a tréner a szin-
tén a városban működő, és a Pest 
Megyei bajnokság B-csoportjában 
szereplő Kántor Anikó SE-ben is 
vállalt munkát.

A sportvezető elmondta, a vál-
tás sajnos a csapat összeállítását 
is érintette, hiszen több játékos 
is távozott a klubtól, illetve ket-
ten pedig anyai örömök elé néz-
nek. Az új edző, Csuka Andrásné 
irányításával egy jelentősen átala-
kított és megfiatalított csapat lép 
majd pályára szombaton a Radnó-
ti Gimnáziumban, hogy a tabel-
lán éppen a Dunakeszi előtt álló 
solymáriakkal összecsapjon.

„Hiszek abban, hogy a lányok 
képesek lesznek jövő májusra ki-
vívni a feljutást. Úgy érzem, a tá-
vozók helyére érkezett játékosok 
felnőnek a feladathoz, és Zsóka 
néni vezetésével sok örömet okoz-
nak majd lelkes szurkolóinknak” 
– tette hozzá Temesvári István.

A csapat volt edzője lapunk kér-
désére kijelentette, nagyon meg-
lepte őt a döntés, de korrektül vált 
el a klubtól és a csapattól.

„Valóban hiányzik a B licencem, 
de a szeptemberben induló kép-
zésre mindentől függetlenül be-
iratkozom. Edzői pályafutásom 
első felnőtt női csapata volt a mos-
tani, sosem fogom őket elfelejteni. 
Mivel én továbbra is felnőttekkel 
szeretnék együtt dolgozni, ezért 
nem vállaltam el a felkínált lehe-
tőséget. Nem jöttem el haraggal a 
klubtól, továbbra is követem majd 
az eredményeiket, akárcsak azok-
nak a játékosoknak a pályafutását, 
akik eligazoltak a csapattól. Na-
gyon szép időszakot töltöttem el a 
lányokkal, és ők is rengeteget ad-
tak nekem” – fogalmazott Szénási 
István.

M. L.
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A legutóbbi, decemberi tájékoztAtónkbAn említett  
vállAlásAinkAt sikeresen tejesítettük, így megtörtént 
Az emlékmű oszlopánAk végleges burkolásA, A kósA 
lászló áltAl készített tájékoztAtó táblA is A helyére ke-
rült és A december 23-án lezAjlott kerecsen fényünnep 
- téli naPforDuló megtartásával méltó keretet aDtunk 
Addigi eredményeink bemutAtásánAk is.

2018. március 3-án 10 órától, A dunAkeszi rAdnóti miklós 
gimnáziumbAn rendezik meg A X. nógrádi AttilA jubile-
umi egyéni sAkkversenyt rendkívüli díjAzássAl! (ez lesz 
pest megyében A 760. sAkkverseny.) Az i-ii és iii-iv korcso-
portbAn (áltAlános iskolások Alsós-, felsős tAnulói-
nAk), felnőtteknek 2000 élőig, és mester csoportbAn. 

Atilla nagykirály 
emlékhely

SAKK HÍREK

A megemlékezésünk 
fényét és tekinté-
lyét egy külföldi 
vendég, nem terve-

zett jelenléte is emelte. A Ka-
zak Központi Állami Múzeum 
igazgatóhelyettese Khinayat 
Babakhumar szívből gratulált 
a munkánkhoz, rendkívül ki-
fejezőnek, egyedinek és idősze-
rűnek nevezte az emlékművet.

Természetesen szó sincs ar-
ról, hogy ezek után megpihen-
nénk a babérjainkon. Ameny-
nyiben az időjárás és az anya-
giak is lehetővé teszik elsősor-
ban az 5 méter átmérőjű kör 
alap és a két oldali támfal bur-
kolását szeretnénk elvégez-
ni. A Dobes Sándor által ter-
vezett, emlékmű előtti térbur-
kolat ugyan elkészült, de a terv 
részét képező domb körüli sáv 
még nem, amit egy méter szé-
lességben, körkörösen, hason-
ló módon szeretnénk kivite-
lezni. Hátra van még a meg-
épített öntözőrendszer tavaszi 
üzembehelyezése és a domb fü-
vesítése. Mindemellett tisztá-
ban vagyunk azzal is, hogy ha 
a felsoroltak meg is valósulnak 
az emlékhely csak akkor tel-
jesedhet ki igazán, ha a tavaly 
szeptemberi átadáskor a város 

polgármesterének, Dióssi Csa-
bának a parkoló kiépítésére és 
a tér rendezésére tett ígérete is 
megvalósul.  

Azt is meg kell említenünk, 
hogy az előttünk álló feladatok 
elvégzéséhez csak részben ren-
delkezünk elegendő forrással, 
ezért továbbra is várjuk a segí-
teni akarók támogatását.

Terveink szerint az emlék-
helynél tartandó következő 
rendezvényünk a tavaszi nap-
éjegyenlőség időszakában, 
március 20-án lesz. Ide kap-
csolódik egy öt alkalomból álló 
"Múltvigyázó előadás sorozat", 
melynek az első része február 
5-én már lezajlott és természe-
tesen valamennyi őseinkkel és 
múltunkkal foglalkozik. Rész-
letek a megjelent hirdetésben 
szerepelnek, illetve a megadott 
telefonszámokon is lehet tájé-
koztatást kapni.

A rendezvényekre örömmel 
várunk minden érdeklődőt.

Az Atilla Nagykirály Emlék-
hely megvalósításával foglal-
kozó Dunakeszi Civilek Baráti 
Köre nevében:

Peti Sándor
06 30 474 7433

Szombat István
06 70 329 1756

Sakkvilág a 2017. au-
gusztusi számában ezt 
írta: „Magyarországon 
Pest megyében van a 

legtöbb sakkcsapat” (2017-
2018 évi bajnokságban 28). 

- Talán így érthető, hogy 
évek óta mindig nagy létszám-
mal vesznek részt az ifjú sak-
kozók a sakkversenyeken és 
diákolimpián.  2018-ban Pest 
megyében a Diákolimpián 
364 sakkozó indult – mondta 
Solymosi László, a Pest megyei 
Sakkszövetség elnöke. 

- A diákolimpiákat 2014 óta 
minden évben az aszódi Evan-
gélikus Gimnáziumban ren-
dezzük meg, nagyon ideá-
lis körülmények között. Ki-
tüntetés, hogy Pest megyéből 
már évek óta a versenyző ka-
tegóriában (akinek Élő pontja 
van) 1-3, amatőr kategóriából 
1-2, juthat az országos dön-
tőbe. Minden megyéből csak 
korosztályonként egy indul-
hat az országoson – emelte ki 
a megyei szövetség elnöke, aki 
bemutatta azt az országban 
egyedülálló oklevelet, mellyel 
a sakkozókat jutalmazzák. 

***

Pest megye Szuper csoport-
ban: Vác – VS Dunakeszi 5-5 
(győz: Sági Bence, Gránicz Já-
nos, Sergyán Gyula, döntetlen:  

Al Raheem Mohammad, Sza-
bó János, Molnár Sándor, Nóg-
rádi Attila).

Pest megye I/A bajnokság-
ban: Alagi DSK – Vác 2- 3 
(győz: Nógrádi József, döntet-
len, Czap Szabolcs, Vas Ta-
más).

***
Megjelent Solymosi László-

tól: 
- Pest megye 2017. évi sakk-

története
- Pest megye 1982-2017. évi 

sakkcsapatbajnokság részletes 
táblázatai

- Sakkozzunk, Gyerekek! 
hatodik kiadása.

Denke László
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A csapat célja 
a bajnokság 
megnyerése 
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A ferencváros egykori kiváló lAbdArúgójA, A hAtszoros válogAtott, háromszoros mAgyAr bAjnok ifj. Albert flórián Aktív pá-
lyAfutásA után Az edzői pályán is igyekszik szAkmAi tudását, A futbAll iránti rAjongását átAdni A fiAtAloknAk, A legmAgAsAbb, 
pro-licenc edzői végzettséggel A tArsolyábAn. A vs dunAkeszi lAbdArúgó csApAtát egy éve irányító mester A rá jellemző profi 
mentAlitássAl tréningezi A bAjnoki álmokAt szövögető, A pest megyei ii. osztály 2. helyén telelő együttest. Az egyetlen mAgyAr 
ArAnylAbdás császár fiA hAdvezéri hAtározottsággAl jelölte ki A bAjnokság megnyerését, Aki A februári hóesésben megtArtott 
edzés előtt nyilAtkozott lApunknAk. 

Albert Flórián: segíteni jöttem

- Profi világból érkeztem, ezért ez az elvárásom, a mentalitá-
som is, amit Dunakeszin is szeretnék meghonosítani – adtam 
az egyesület vezetőinek tudtára, amikor felkértek a feladatra. 
Itt is így szeretném folytatni. Ez az edzői ars poeticám, ezt kép-
viseltem a korábbi csapatoknál, de a korosztályos válogatot-
taknál is. Nálam nincs kímélet! Nálam magas a követelmény-
rendszer, még akkor is, ha ezek srácok „amatőrök”, iskola és 
munka után járnak edzésre. 

- Mennyire tudnak az elvárásainak megfelelni a játékosok?
- Az én edzés módszerem lényege, hogy gyakorlatban 

megmutatom, és elméletben is elmagyarázom, hogy 
mit miért kell elvégezniük. Szerencsére a csa-
pat nyolcvan százaléka ezt megérti és fogékony 
rá. Minden labdás edzés és elméleti képzésnek 
megvan a célja, amiből tanulhatnak, fejlődhet-
nek a játékosok. 

- Mennyire motiválja őket, hogy ön klasz-
szis játékos volt?

- Nem, nem, ez túlzás. Igaz, hogy magyar 
szinten elértem mindent, játszottam a BL-
ben, de számomra a klasszis játékos édes-
apám volt, a jelenkorban pedig Messi. En-
gem ne azért becsüljenek, mert én 
„valaki” voltam, vagy az édes-
apám sikerei, teljesítménye 
miatt!  Lehet úgyis edzeni, 
hogy a gyerekeket jól kifá-
rasztják, de amikor hulla fá-
radtan bemennek az öltöző-
be, nem értik, hogy miért is 
terhelték „agyon” őket. Ne-
kem nem ez a módszerem. 
Én a gyakorlatra, az elmé-
leti, taktikai képzésre he-
lyezem a hangsúlyt. Na-

gyon bízom benne, hogy a szurkolók számára is látható az el-
múlt egy évben végzett munka, a fejlődés.  

- Ez reményt ad a bajnokság megnyerésére? 
- Az esély a csapatban megvan, hogy felkerüljünk a megyei 

első osztályba. Ez a célunk, ez realitás, aránylag nagyon erős a 
játékos keretünk. Ezért különösen sajnálom, hogy a tavalyi 21 
pont után - technikai és szervezési mulasztások miatt - megint 
levontak négy pontot a csapattól. A kellemetlen „malőr” nél-
kül most két ponttal mi vezetnénk a bajnokságot. Meg kell bir-
kóznunk ezzel a helyzettel is, nem hagyhatjuk, hogy elkedvet-

lenedjenek a srácok, mint tavaly. Egy kicsit féltem ettől, 
de most más a helyzet, elérhető céljaik vannak, de az is 
tény, hogy ők amatőrök, nem a futballból élnek, mun-
ka után járnak edzésre. Ezért jelentős a mi felelőssé-
günk, nekem, mint vezetőedzőnek vagy a gyúrónak, 
akik a csapat körül vagyunk, hogy tartsuk bennük a 
lelket, motiváljuk őket. Meggyőződésem, hogy a kö-
zös munka gyümölcse rövid időn belül beérik, és ez a 
csapat eljut arra a szintre, amely tudása alapján meg-

illeti. Bőven meg tudna felelni az NB III-nak is. 

- Nagyon bíztató szavak, de gondolom, van még ja-
vítani való a csapat játékán, hogy megnyerjék a 

hőn áhított bajnoki címet.
- Nincs olyan játékos vagy csapat, aki-

nek, amelynek a teljesítményén, játé-
kán, eredményességén ne lehetne ja-
vítani. Sőt kell is! Mi is finomítjuk 
a technikai megoldásokat, a csapat 
szerkezeteinek összhangját, hogy 
csak néhányat említsek. Négy jó 
képességű játékost igazoltunk, 
akik magasabb osztályból érkez-
tek. Bízom benne, hogy gyorsan 
beilleszkednek és a régi játéko-
sokkal együtt jó teljesítményt 
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nyújtanak majd a tavaszi idény-
ben. De nem győzöm hangsúlyoz-
ni, hogy ezen a szinten nem pén-
zért futballoznak a játékosok, ne-
kik nincs profi szerződésük. A me-
gye kettőben abból kell „főzni”, 
ami van, mint egy jó szakácsnak, 
aki csak abból tud lakomát készíte-
ni, amit a konyhában talál. 

- Edzőként számos klubnál dol-
gozott, hozzájuk viszonyítva Du-
nakeszin milyenek az adottságok, 
mi van a „konyhában”?

- Azért vállaltam el, mert jók a 
feltételek. Fontos volt a számom-
ra, hogy jó a létesítményi háttér, jó 
a pálya, van megfelelő szerelés, és 
megfelelő létszámú játékos. A kö-
rülmények és a játékosok megisme-
rése után vállaltam el a vezetőedzői 
feladatot. Döntésem helyességét 
már az edzőmérkőzések is vissza-
igazolták. Ez a város megérdemli, 
hogy minimum NB III-as csapata 
legyen, sőt utána bármi is lehet. A 
mi gólkülönbségünk a legjobb, sze-
rethető, élvezhető focit játszunk a 
hazai mérkőzéseken, melyeket sze-
retnénk, ha többen tekintenének 
meg. Egyre több fiatal igazol a VS 
Dunakeszi ifjúsági és serdülő csa-
patába. Örülnénk, ha a szurkolók 
nagyobb érdeklődést mutatnának a 

felnőtt csapatunk mellett az után-
pótlás korú együtteseink iránt is, 
hogy a gyerekek is érezzék a kötő-
dést, kialakuljon bennünk a lokál-
patriotizmus. Angliában ez a trend, 
ez az érzés nagyon erős, a játékosok 
ahhoz a közösséghez akarnak tar-
tozni, ahol születtek, családjuk él, 
ahol felcseperedtek, iskolába jár-
tak. Edzőként – többek között – ezt 
szeretném elérni Dunakeszin vagy 
bárhová is visz a sors, mert akkor 
megszűnik a játékosok ingázása. A 
jelenlegi felnőtt keretünkben 6-8 
játékos van, akik a Dunakeszi ifi 
csapatából kerültek fel, mert ők is-
merik a klub filozófiáját, tehetsége-
sek és kötődnek a városhoz. 

- Önről közismert, hogy NB I-es 
játékosként példaértékű volt a 
klubhűsége, kötődése a Ferencvá-
roshoz. Szavaiból azt érzékelem, 
hogy edzőként is hasonlóképpen 
gondolkodik. Hosszú távra tervez 
Dunakeszin?

- Nekem van más foglalkozásom, 
én nem az edzői fizetésből élek. 
Dunakeszire segíteni jöttem, hogy 
megnyerjük a bajnokságot, amiért 
a játékosokkal együtt mindent meg 
is teszünk.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A kétnapos emléktorna teljes programja 
megtalálható a www.dunakanyarregio.hu-n.




