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Rév Festék Kisáruház
Köszönjük,
hogy ebben az évben
oly sokan választottak
minket otthonaik
felújításakor, építésekor.
Kívánunk áldott,
békés ünnepeket!
A Rév Festék Kisáruház csapata
Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. • Telefon: 27/341-830
• E-mail: rev98kft@vnet.hu • Nyitva: Minden nap!

Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!
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„Családbarát
országot építünk”
Tuzson Bence: Arra kérek mindenkit, hogy töltse ki és küldje
vissza a nemzeti konzultációs kérdőíveket, mert szeretnénk olyan
döntéseket hozni, amelyek mögött széleskörű támogatás áll
A gyerekek, és általuk pedig a családok voltak a Dunakeszin az
elmúlt időszakban végrehajtott fejlesztések legnagyobb nyertesei – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta,
Magyarország már eddig is olyan példamutató lépéseket tett a
családbarát ország kiépítésében, amelyekkel nemzetközi összehasonlításban is élen jár. A politikus, aki családi körben szeret
ünnepelni, úgy fogalmazott, hogy 2019-ben is ebben a szellemiségben szeretné folytatni a munkáját.

– Az év végén nemcsak előre tekintünk, de általában összegzünk
is. Mit tart a legfontosabbnak az
elmúlt időszak eredményei közül?
– Mindig örülök, ha látom azt
a példaértékű összefogást, amivel
az elmúlt évek településfejlesztései
Dunakeszin megvalósultak. Ebben
a szellemiségben szeretném tovább
folytatni a munkámat a következő évben is. S ezért mondhatom
el magamról, hogy büszke vagyok
azokra az eredményekre is, amelyek kevésbé látványosak talán, de
összetartó közösséggé formálták az
itt élő embereket. Hiszen ennek köszönhető például az is, hogy Dunakeszin négy év alatt hatvanhárom
utat sikerült leaszfaltozunk, de
több járdát és utat is felújítottunk.
– Miért kerültek a fejlesztések
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középpontjába az oktatási intézmények?
– Továbbra is fenntartom, amit
az egyik alapkőletételnél mondtam, hogy a jövőt építi az, aki iskolát épít. A jövőbe pedig mindig érdemes beruházni! Ezért lettek városunkban a gyermekek, és általuk pedig a családok a legnagyobb
nyertesei az elmúlt időszak fejlesztéseinek, hiszen nemcsak az új
Szent István Általános Iskolát adtuk át, hanem megépült a tanuszoda is, megújítottuk a Gyöngyharmat tagóvodát és a Garas utcai bölcsődét, de új épületszárnyat kapott
a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola is. Másfelől pedig az egészségügyben jelent igen jelentős előrelépést, hogy elvégeztük a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet teljes
körű energetikai korszerűsítést, de
az épületet kívül is rendbe hoztuk,
sőt, több új orvosi rendelőt is kialakítottunk.
– A családok megerősítése megkülönböztetett figyelmet kap az
államtitkárként végzett kormányzati munkájában is. Országos
szinten milyen eredményeket tudnak felmutatni?
– Magyarország olyan példamutató lépéseket tett már az elmúlt
években is, amelyek nemzetközi
összehasonlításban is kimagasló-

ak, és abba az irányba mutatnak,
hogy mi itt egy élhető, családbarát országot építünk. Ezt a törekvésünket szolgálja például a most
folyamatban lévő nemzeti konzultáció is. A kormányzatnak ugyanis további tervei vannak a családtámogatási rendszer kibővítésére. A nemzeti konzultáción szeretnénk visszajelzést és megerősítést
kapni arra, hogy jó irányba haladunk. Ezért is kérek mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza
a kérdőíveket, mert ezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek mögött nemzeti egyetértés áll.
– Az idén hol karácsonyozik?
– Otthon, szűkebb családi körben szoktunk ünnepelni. Jó alkalom ez arra, hogy bepótoljuk azokat az elmélyült, őszinte beszélgetéseket is, amelyek a hétköznapok
rohanásában esetleg elmaradnak.
Négy gyermek édesapjaként nagyon fontosnak tartom, hogy megéljük azt a fajta összetartozást és
meghittséget, amit csak a család
adhat meg az embernek. Abban a
reményben kívánok hát áldott karácsonyi ünnepeket az olvasóknak,
hogy az ebből a különleges hangulatból merített erővel folytathatja majd mindenki a munkáját az új
esztendőben.
Szabó-Palócz Attila

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA NEVÉBEN
MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPET, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
A VÁROS VALAMENNYI POLGÁRÁNAK
ERDÉSZ ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER, DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER,
És DR. MOLNÁR GYÖRGY JEGYZő

Karácsonyi jegyzet
Közeleg a Szeretet Ünnepe, Karácsony, amikor legalább néhány órára megszűnik a harag, a gyűlölet az
emberek szívében, és a hitük parancsa szerint végre
úgy gondolnak egymásra, ahogy talán az év másik 364
napján is kellene.

N

em véletlenül ünnep ez a
nap, hiszen hosszú századok vérzivatarában is
meg tudott maradni annak, ami a lényege. Egyszerűen nem
fog rajta a kegyetlen idő vasfoga, a
misztériuma örök számunkra. Még
azok is ünnepként élik meg ezt a napot, akik számára a Karácsony nem
Jézus születésének, az Eljövetelnek
az ünnepe – igen, még számukra is
a legfontosabbá válik az, hogy adjanak. Szeretetet a másiknak.
Ezen a napon, mikor beteljesedik
az advent szent várakozása a szívünkben, egy kicsit megállunk, és
ezúttal nem a hétköznapunk rohanó világa, hanem a szívünk parancsa válik mindenekfelett irányadóvá. És ekkor azt is megtapasztalhatjuk, milyen jó érzés költözik a lel-

künkbe akkor, amikor rájövünk,
a létünk, a munkánk, a gondoskodásunk, a szeretetünk igenis fontos
másoknak. Mert ez ennek az ünnepnek a leglényegesebb mondanivalója.
Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a szűk értelemben vett családon kívül tagjai vagyunk valamennyien egy virtuális
nagy családnak, a magyarságnak,
melyet nemcsak a közös múlt, jelen
és a remélt jövő, hanem az azonos
szenvedély is összeköt. Mert az, aki
ebbe a nagy, 15 milliós családba tartozik, annak nemcsak egyformán
ver a szíve, hanem egyért is, a magyar hazáért, a magyarságért. Határainkon innen és túl.
És ezen a napon, csak egyet kívánhatok: a magyarságban végre

Karácsonyi rege
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
szűnjön meg a megosztottság, a kirekesztés, a másik semmibevétele.
A szeretet ünnepén különös hangsúlya van ennek. Valahol érezzük is
ilyenkor, ott mélyen a szívünkben.
Mert nagy kérdés az, hogy meg tudunk-e bocsátani egymásnak? Meg
kell bocsátanunk, és tenni az ellen,
hogy ez az együvé tartozás érzése,
ne szűnjön meg Karácsony után.
És ahogy Ady hallhatatlan soraival kezdtük, hogy az örökérvényű
szavaival zárjuk:
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
B. Molnár László
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Megérkezett az első emeletes
kocsiszekrény a Járműjavítóba
A MÁV-START 2019 végétől 11 darab nagykapacitású motorvonatot állít forgalomba a legforgalmasabb váci
és ceglédi vasútvonalakon. A Stadler által gyártott,
KISS elnevezésű emeletes jármű első kocsiszekrénye
megérkezett a Dunakeszi Járműjavítóba (DJJ), ahol a betét kocsik összeszerelését végzik.

A

Zebra létesül a Széchenyi
utcai rendelőnél
Idén tavasszal Dunakeszi egészségügyi ellátórendszere tovább bővült annak köszönhetően, hogy március
6-án átadták az egykori Frédikevill Kisáruház épületében kialakított új egészségházat, melyben két háziorvosi és egy gyermekorvosi rendelő mellett helyet kapott a védőnői szolgálat is.
Mint közismert az önkormányzat
saját forrásból vásárolta meg és újította fel az egykori Frédikevill Kisáruház épületét a Széchenyi utca
68. szám alatt, melyet egészségházzá alakíttatott át. A mintegy
78 millió forint költségű beruházás eredményeként két háziorvosi
és egy gyermekorvosi rendelőben
gyógyítják ezen túl a betegeket.
A fejlesztést sürgette, hogy a Tóvárosban élők számára a közelben
nem volt egészségügyi ellátórendszer, amely az önkormányzat beruházása révén a korábbi Frédikevill
Kisáruház megvásárlásával és átalakításával immár közel egy éve
az ott élők ellátást szolgálja.
- A város orvosi intézményeinek
felújítási programjának keretében
a Széchényi utcában -, a köztudatban továbbra is Frédikevill Egészségháznál – zebra létesül – tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály
vezetője.
Somodi István elmondta, a ta-
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pasztalatok azt mutatják, hogy a
Tóváros irányából nagyon sokan
gyalogosan érkeznek az orvosi rendelőbe, ami a biztonságos átkelés
érdekében indokolttá tette zebra
létesítését a Széchenyi úton.
- A kivitelezési munkák elkezdődtek – mondta az osztályvezető, aki hozzátette: - A zebra, a gyalogátkelőhely biztonságos megközelítése céljából a csíkok felfestése
mellett kiemeljük a meglévő burkolatokat az orvosi rendelő oldalán. Szépen kivitelezett viacolor
burkolatot kap a tóvárosi oldalon
a zebra „felvezetése”, hiszen aki
ismeri a helyszínt, az tudja, hogy
eddig a lakóparkból egy keskeny
kivezetés volt csak, amit a gyakorlatban kiszélesítettek az autók, letaposva a környéket, sarat
hordva fel az útra. Most, a tóvárosi oldalon ezt a keskeny útszakaszt kibővítjük, hogy az autósok
is könnyebben tudjanak ki-be kanyarodni – ismertette a fejlesztés
részleteit Somodi István.

z új járművek jelentős hazai hozzáadott érték mellett készülhetnek,
ugyanis a jelenleg gyártás
alatt lévő 11 járműből 8 vonat betét kocsijainak összeszerelésére, a Stadler és a Dunakeszi Járműjavító Kft. stratégiai együttműködése keretében, Dunakeszin kerül sor.
Ezen felül 8 szerelvény motorkocsijának és betét kocsijának összekapcsolása, illetve az összes jármű üzembe helyezése is itt történik.
Az emeletes szerelvények ös�szesen 132 darab forgóváza
szintén Magyarországon készül, ezek gyártásáért a Stadler szolnoki forgóváz-revíziós
központja felel. Az első három
szerelvény, illetve a járművek
kocsiszekrényei és a motorkocsik a Stadler emeletes vonatok gyártásáért felelős svájci kompetenciaközpontjának
irányítása alá tartozó minszki üzemben készülnek.
A vasúttársaság a legna-

gyobb forgalmú elővárosi vonalakon Budapest–Vác–Szob
és Budapest–Cegléd–Szolnok
vasútvonalakon állítja forgalomba a KISS vonatokat, 20192020-ban. Az új járműbeszerzésekkel ezeken a vonalakon
már teljes mértékben modern
motorvonatokkal lesz megoldható az utas szállítás.
A nagykapacitású motorvonat beszerzéséről tavaly áprilisban írt alá keret megállapodást a MÁV-START Zrt. és a
Stadler Bussnang AG. A motorvonatok megvásárlására,
azaz eseti szerződések megkötésére és teljesítésére a keret megállapodás időtartama
alatt, annak aláírásától számított nyolc éven belül kerülhet sor. A szerződés összesen
40 motorvonat megrendelésére, lehívására biztosít lehetőséget az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 60,55 milliárd forintos forráskeretéből. Eddig
összesen 11 darabot rendelt
meg a vasúttársaság.

Felújítási munkák
az Alagi-majori úton
Akik a fővárost az Alagi-majori úton közelítik meg, azok biztosan látták már az út szélén lévő aszfalt süllyedéseket,
leszakadásokat. A helyzet romlott az elmúlt hetek esőzései
miatt, mert a pályatestet is alámosta a víz.
- Az út meghibásodott szakasza
nincs Dunakeszi kezelésében.
A Magyar Közút Zrt. és Fót városa vitában áll azzal kapcsolatban, hogy kinek a feladata lenne,
de miután értesültünk róla, hogy
milyen súlyos a helyzet, a gyors
megoldás érdekében intézkedtünk és megrendeltük a javítást,
hisz ezen út is fontos szerepet játszik a dunakesziek Pestre való
reggeli/délutáni közlekedésében
– jelentette ki Somodi István. A

helyszínen láttuk, hogy az utat
elég komolyan alámosta a csapadékvíz, a rézsű megsérült. Mivel
még csak a bontási munkák zajlanak, így nehéz megmondani a
munka befejezésének időpontját,
de reményeink szerint a december 17-vel kezdődő héten be tudjuk fejezni. Addig egy sávon, jelzőlámpás irányítás mellett lehet
a területen áthaladni – mondta
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.

Újabb parkolók épülnek
Dunakeszi az elmúlt években folyamatosan bővítette a
parkolóhelyek számát, hogy a megnövekedett igényekhez igazodjon. A lakosság kulturált kiszolgálása érdekében a kedvező időjárásnak köszönhetően ezekben
a napokban két helyszínen is épülnek parkolók – tájékoztatta lapunkat, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály vezetője.

Sportpályát avattak
a Bárdosban
A rendszeres sportolás, a mindennapos testmozgás
testet, lelket erősítő jelentőségéről beszélt a város
polgármestere december 10-én, hétfő reggel, amikor
az alsó tagozatos diákok és a pedagógusok jelenlétében felavatta a Bárdos Lajos Általános Iskola új szabadtéri kézilabdapályáját.
A Pavilon utcában 36 férőhelyes parkoló épül

S

omodi István elmondta, hogy a Verseny utcából nyíló Pavilon utcában
36 férőhelyes parkoló építésén
dolgoznak a szakemberek. A
parkoló napközben alkalmas
lesz P+R parkolóként is üzemelni, este pedig a helyi lakosok is tudják használni.
- A kivitelezés érdekessége, hogy egy látszólag használhatatlan területet hasznosítunk, mégpedig egy nyílt esővíz elvezető árkot, melyben a
csapadék elvezetésére alkalmas csövet helyeztünk el. A
csövet megfelelő réteggel láttuk el, melynek eredményeként a terület így már műszakilag alkalmas a parkoló kialakítására – mondta az osztályvezető, akitől megtudtuk, hogy
a Szent István térnél, a templom mellett 12 gépjármű foga-

dására alkalmas parkoló épül.
- A helyszíni szemle is meggyőzött arról, hogy igen nehézkes a parkoló kialakítása, mivel a Rákóczi út iskola felőli oldalán már van parkoló, a Szent
Imre templom felől pedig kicsi a hely az út mellett, ezért ott
csak a kerítés elbontása réven
lehetséges a parkoló kiépítése,
amire viszont nagy igény van
mind az iskolába járók, mind
az egyházközség tagjai részéről – ismertette Somodi István.
- A Szent Imre Templom
község segítségével – a templom kerítésének beljebb helyezésével – 12 darab, 45 fokos
szögű, úgynevezett halszálka
parkolót alakítunk ki, a hozzá
tartozó járdával – tette hozzá
az osztályvezető.
V. I.
Fotó: KesziPress

D

ióssi Csaba arra biztatta a diákokat, hogy
sportoljanak rendszeresen, ami egy életre meghatározhatja egészségi állapotukat,
életszemléletüket, melyet megalapozhat a mindennapos iskolai testnevelés is.
A kiváló minőségben elkészített szabvány méretű szabadtéri kézilabdapálya az önkormányzat és a Magyar Kézilabda Szövetség összefogásának eredményeként valósult
meg. A pálya alapját az önkormányzat készítette el, és az általa benyújtott pályázat alapján 24,5 millió forintot biztosított a beruházásra a Magyar
Kézilabda Szövetség.
A polgármester fontosnak
tartotta kiemelni, hogy a Bárdos iskola felső tagozatos diákjai számára két éve adták át a
modern, multifunkciós sportpályát, de több oktatási intéz-

ményben is – így pl. a Kőrösiben és a Radnótiban – épült
hasonló létesítmény. A tavaly
átadott új, 24 tantermes Szent
István iskolában pedig természetes volt, hogy a sportcsarnok mellett szabadtéri pálya is
szolgálja a tanulók sportolását.
A rendszeres sportolás elősegítése és megszerettetése érdekében az Ovi-Sport Alapítvánnyal együttműködve a város több óvodájában is épült,
kifejezetten az óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű, 6x12m-es, multifunkcionális sportpálya, melynek
igénybevételével szakszerű oktatás keretében biztosítják a
gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást, ami elősegíti a mozgáskultúrájuk fejlesztését.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Minden kedves Olvasónknak
szeretetteljes ünnepeket, békés,
boldog újesztendőt kívánunk!
A Dunakeszi Polgár Szerkesztősége
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körzeti képvi
A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Az ünnepek és az új esztendő
előtt ez már az utolsó alkalom, hogy
körzetemben, a ’Lakótelep Szívében’ élőkhöz írhatok e lap hasábjain, ezért most nem a szokásos gondok, problémák felsorolása következik, de még az elért eredmények,
fejlesztések ismertetése sem! Ez a
hónap nálunk otthon már leginkább
a család, a szeretet, jegyében telik.
Azt kívánom tehát minden kedves
olvasómnak, aki egész évben követi közös életünk önkormányzati, intézményi, közterületi eseményeiről szóló írásaimat, hogy próbáljunk
meg megfeledkezni a mindennapok
gondjairól, nehézségeiről, lelkünket
ünnepi hangulatba hozni, s próbáljuk meg a lehető legtöbb időt szeretteinkkel tölteni, örömet adni és
kapni!
Persze tudom előttünk van még

az ünnepekkel együtt járó vásárlás a
tömegben, közlekedés a dugóban, s
egyéb ilyenkor még inkább előforduló kellemetlenség! De próbáljuk meg
türelemmel, odafigyeléssel megelőzni az ebből fakadó bosszúságokat!
Még inkább vigyázzunk az időseinkre, akiknek ilyenkor még nehezebb a
közlekedés, gyermekeinkre, akiknek
hamarosan kezdődik a szünet, s persze egymásra is!
Köszönöm szépen azt a rengeteg
levelet, telefonos és személyes megkeresést, ami azt bizonyította számomra, hogy jó úton járunk a közösség építésben, s egyre többeket érdekelnek közös ügyeink, s hajlandók
tenni is ezért! Mindenkit biztatok erre
a jövőben is, mert ez az alapja a további épülésnek szépülésnek közvetlen lakókörnyezetünkben!
Boldog, Békés, szeretetteljes Ünnepeket Kívánok, s Boldog Új Esz-

tendőt! Minden a Lakótelep Szívében élőnek!
Továbbra is várom a jelzéseiket,
olyan ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627 542805 vagy a 06-70-337-16-06 számon
hétköznap 8-19 óra közt számon, levélben a Garas utca 4. szám alatt, s
természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4. sz. választókörzet
képviselője

Kedves Lakótársaim!
A téli időszakban is folytatódnak az időszaki munkálatok is.
Az időjárástól függően folyamatban vannak az útjavítások,
valamint a közterületek faültetési programjai. Akik az év közben jelezték számomra faültetési szándékukat, azok igényeit a napokban hajtják végre az

Önkormányzat által megbízott
szakemberek. A faültetéssel
kapcsolatban az Önök feladata
csupán - ahogy azt az igényeikkel együtt vállalták – az ültetett fák gondozása lesz, melyre ezúton is kérem Önöket. Az
úthibákkal kapcsolatban pedig
arra kérem kedves lakótársakat,

Közös gyertyagyújtás
az óvodásokkal
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hogy jelezzék azokat számomra a lenti elérhetőségemen.
A Főtéren már elkezdődött
az adventi időszak, melynek
keretében megnyílt a vásár, és
a jégpálya, amelyen egészen
február elejéig lesz lehetőség
korcsolyázni. A városi adventi koszorún szintén a korábbi
évekhez hasonlóan közös adventi gyertyagyújtást is tartunk. Ebbe az eseménybe idén
is bekapcsolódnak a városi
óvodák, egyházak. A gyerekek rövid műsorral készülnek,
és közösen meggyújtják a soron következő gyertyát. Ezekre az alkalmakra is szeretettel
várjuk Önöket. Remélem, hogy
sokakkal fogok találkozni az
adventi időszak hátralévő részében.
A babaköszöntő csomag
igen népszerű városunkban,
örülök, hogy körzetünkben ismét új lakótársakat köszönthettem, Isten hozta Vince és László
nevű babábak!

Adománygyűjtő akció
Dunakeszin
Az idei évben is megrendeztük az adventi adománygyűjtést Dunakeszin. A felajánlott
adományok szétosztásában a
DÓHSZK család-és gyermekjóléti központ munkatársai lesznek a segítségünkre. Várjuk szeretettel az új, vagy megkímélt,
jó állapotban lévő játékokat, illetve minden olyan dolgot, amire Önnek már nincs szüksége,
de más még hasznát veheti.
Engedjék meg, hogy ezúton
is kívánjak minden kedves dunakeszi polgárnak Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog,
sikerekben gazdag újesztendőt!
Észrevételeiket,
javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel: Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A Széchenyi utcán az orvosi rendelőnél épül az új gyalogátkelő. Ezzel kapcsolatban
több lakótársunk is megkeresett. Észrevételeik jogosak, melyeket továbbítottam az Önkormányzat műszaki osztályának vezetőjéhez. Az észrevételek arra vonatkoztak, hogy az
amúgy is szűk úttorkolat még
szűkebb lesz a gyalogátkelőhöz szükséges bővítés miatt. A
helyszíni szemle megerősítette
a lakosság véleményét, a szakemberek dolgoznak a megoldáson. Az úttorkolat a tervek
szerint a másik oldal szélesítésével lesz megfelelő.

A
Széchenyi-Kossuth-Zerkovitz Béla utcai csomópontban kiépítendő gyalogátkelő
jelenleg a tervezés szakaszában van. Ezzel kapcsolatban is
sokan kerestek meg, kiemelve,
hogy ez a kereszteződés komoly baleseti forrás. Sok gyerek jár busszal, mely a reggeli,
de különösen a délutáni csúcsidőben a korai sötétedés miatt fokozottan veszélyes, hiszen semmi sem védi a gyalogosokat. Ez a probléma több
mint tíz éve keletkezett, s azóta egyre súlyosbodik. Mivel
a Kossuth utca országos főútvonal ezért a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében van, így az Önkormányzat nem végezhet el beruházásokat. Ugyanakkor a támogató
döntés elősegítése érdekében
a Város megterveztette a körforgalmat. Már a 2000-es évek
elején elkészült egy körforga-

lom terve, amellyel a város pályázott, de sajnos nem nyert.
Azóta is folyamatosan próbáljuk elérni, hogy kerüljön kiépítésre a csomópont, de a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem
tud rá forrást biztosítani. Most
saját erőből két gyalogátkelőhelyet szeretnénk kialakítani,
A körforgalomról a városvezetés nem mondott le, a zebra
tervezése is úgy történik, hogy
az majd illeszkedjen a körforgalomba, sőt itt lesz a kerékpárút átvezetése is. A gyalogátkelő kialakítása nem csak a
felfestést jelenti. Sok műszaki feltételnek kell megfelelni.
Reálisan, az eddigi tapasztalatok szerint legalább fél évet
kell várni, mire az építési engedélyt megkapjuk.
Széchenyi utca járdaépítése
elkezdődött, a páros oldalon
végig lesz járda. Ahol rossz, hibás, töredezett, kijavítják, ahol
nincs, ott újat építenek, mint
azt már egy korábbi hírlevelemben megírtam.
Halad az M2-es lehajtó építése a Kossuth utcánál. Ez tehermentesíteni fogja a Zerkovitz
Béla utcát, mivel jelenleg csak
a TESCO-nál lévő körforgalomból lehet ráhajtani az autópályára Budapest irányába.
Az M2 mentén a Toldi-dombliget lakóparknál folyik a zajvédő fal építése, mint azt már az
előző beszámolómban is megírtam, s lakosság is nyilván látja.
A Közüzemi Kft. kertészei elkezdték a lakosság által kért
fák, cserjék ültetését. Még nincsenek nagy fagyok, a növények nedvkeringése leállt, az
időjárás is kedvez az ültetésnek.
Köszönettel tartozom figyelmes lakótársaimnak a szóbeli és írásbeli jelzésekért, észrevételekért. Kérem, hogy ezután
is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
Újabb év végéhez érkeztünk, ezért
engedjék meg, hogy következő
soraimban összefoglaljam a 2018as évben történt fejlesztéseket,
eredményeket.
A nyár folyamán tovább gyarapodott a szabadstrandunk, amely
idén is nagy népszerűségnek örvend lakosaink körében. A Duna-parti szakasz új kandeláberekkel, szemetesekkel, valamint két
új konténerbüfével is bővült, amelyek a nyári hónapokat követően,
téliesítve várják a partszakaszra látogatókat. Kialakítottuk Duna-parti tanösvényünket, amely a folyami, és parti élővilágot mutatja be
ismeretterjesztő táblák segítségével.
Örömteli számomra, hogy számos körzetemet érintő jelentős
fejlesztés valósult meg 2018-ban
is. Többek között megújult Fóti úti
járdánk a Híd ABC-től a Határ útig,
a páros oldalon, valamint megtörtént az akadálymentesítés az érintett szakaszon. Sokak nagy örömére befejeződtek a Rákóczi út építési munkálatai. Az út felújítása küzdelmes volt, ugyanis az útfeltárási
munkák során kiderült, hogy az út
alatt húzódó vízvezetékhálózat elavult, így annak rekonstrukciója a
DMRV Zrt. feladata volt. A felújítást akkor tudtuk folytatni, amikor

FELHÍVÁS

a DMRV Zrt. végzett a helyreállítási
munkálatokkal.
A napokban elkezdődött a Szent
Imre templomnál lévő, új parkolók
kialakítása. Az Önkormányzat 13
darab, 45 fokos parkolóhelyet létesít a Rákóczi út felőli oldalon. Bízom benne, hogy az új parkolóhelyek kialakítása segítség lesz mind
a Széchenyi István Általános Iskola,
mind a Szent Imre templomba érkező lakosoknak.
Rendezvények
tekintetében
sűrű az év vége, főtéri adventi vásárunk egészen december 24-ig,
fedett korcsolyapályánk pedig
2019 februárjáig várja a sportolni
és kikapcsolódni vágyókat.
Köszönöm szépen Önöknek
az egész éves bizalmat és a sok
megkeresést! Őszintén remélem,
hogy az elkövetkező időszakban
is számos fejlesztésről, programról és újdonságról számolhatok be
Önöknek!
Áldott karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok minden kedves lakótársamnak!
Üdvözlettel:
Erdész Zoltán
alpolgármester
10. számú választókörzet
képviselője

„2018. Dunakeszi város Önkormányzata Menyasszonyi
ruhák napjainkban címmel
fotókiállítást rendez 2019.
február 10-17. között a Házasság hete rendezvénysorozat
keretében.
Várjuk azoknak a házaspároknak a jelentkezését, akik
2010-2018. között kötöttek házasságot, s az akkor készült fotójukat szívesen látnák a kiállításon.
Jelentkezni e-mailen vagy telefonon lehet Bocsák Istvánné
családügyi tanácsnoknál:
bocsak.vera@gmail.com
vagy
06 20/9377653 mobil számon
Jelentkezési határidő:
2019. január 20.
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körzeti képvi
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Az önkormányzat
és a Magyar
Kézilabda
Szövetség
összefogásával
épült a szabadtéri
kézilabdapálya

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő
eseményekről.
Körzetünkből nagyon
sok család gyermeke jár
a Bárdos Iskolába, így
örömmel
jelenthetem,
hogy elkészült és felavatásra került az iskola alsós
épületének az udvarán az
új tornapálya. Az udvar
korábban rendkívül rossz
állapotú volt, így a pálya
elkészítésével nagyot léptünk előre gyermekeink
mindennapjainak sportosabbá és biztonságosabbá tétele területén.
Jól halad a körzet legfontosabb és legtöbb embert érintő beruházásának, a Liget utcai orvosi
rendelőnek az átépítése.
Jelenleg a tetőzet cseréje zajlik, amellyel igyekeznek az építők a nagy
tél beállta előtt végezni. Amennyiben minden
a tervek szerint halad, a
jövő nyáron birtokba vehetjük az új, XXI. századi
színvonalú rendelőépületet.
Lakossági jelzésre bejelentettem a szezon első
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kátyúját, a Pozsonyi u.
26/A előtt. Kérem, aki úthibát észlel, jelezze bátran az elérhetőségemen,
vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A novemberi kevés esőzés is okozott gondot a
csapadékvízelvezetés tekintetében. A Malomárok
útjairól és a Munkás utca
34. előtti helyzetről fényképes beadványt készítettem a Városüzemeltetési Osztálynak. Utóbbi
nagy meglepetést jelentett az Osztályon, mivel
a helyszínen van vízelvezető rendszer, amelynek a
tisztítását épp két héttel
korábban jelezte az ezzel
megbízott vállalkozó. A
jelenséget vizsgálják.
A hónap folyamán közvilágítás-fejlesztés témában lakossági megkeresést kaptam a Pihenő közből, ami alkalmat adott
arra, hogy november 26án ismét beadványt adjak
be több utca (Pihenő köz,
Felhő u., Uszály u, Hajó
u.) közvilágítás kiépítése-fejlesztése témájában.
Ebben a témában a közelmúltban voltak ered-

ményeink (Kenu köz), de
remélem, hogy a jövő évben újabb fejlesztésekről
tudok majd beszámolni a
fent említett területeken.
A hónap folyamán szintén lakossági megkeresés
érkezett hozzám a Duna
sor és a Csendes köz útjavításának ügyében. A kérelmet továbbítottam a
Városüzemeltetési Osztály felé, ahonnan választ
kaptam a témában, miszerint vizsgálják a kérelem megoldásának lehetőségeit.
November 18-án írt beadványomban kértem az
illetékes osztályt, hogy
az Aradi vértanúk terén
átvezető betonnégyzetes járdát annak balesetveszélyessége okán cseréljék díszburkolatos járdára. Az osztályvezető
közlése szerint a burkolatcserére jelenleg nincs
lehetőség, viszont a járdahibákat kijavítja a város.
A Kiserdő utcai lakók
kérésére kértem a Közüzemi Kft-t a lehullott levelek
elszállításában,
amelyet két ütemben végeztek el a területen.
A hónap folyamán a
Kiss Ernő utcában valósult meg új járda lakossági és önkormányzati összefogással a járdaépítési program keretében. Mindenkit, akinek
nincs járdája, buzdítok a
programban való részvételre, az önkormányzat
térkőanyaggal támogatja
az építést.
A közelmúltban kérelmet fogalmaztam meg
az Önkormányzat felé,
amelyben a Kiscsugrónál
lévő játszótér faeszközeinek a festését, felújítását,

valamint a Duna sor padjainak a festését, felújítását kértem. A kérelem támogatásra talált, a felújítás lépéseit a Közüzemi
Kft-től várjuk.
December 4-én levelet
írtam Erdész Zoltán alpolgármesternek és Somodi
István osztályvezetőnek,
amelyben kértem, hogy
a körzet fontosabb útjait
(Kiserdő utca, Iskola utca,
Liget utca) további kamerák kihelyezésével kapcsolják be a városi térfigyelő rendszerbe.
Még javában zajlik
az idei városi faültetési
program végrehajtása. A
körzetünk derekasan kivette a részét a programból, mintegy 25 helyszínen ültetünk. Remélhetőleg az ünnepekre minden
igénylő előtt elültetésre
kerül az igényelt fa.
Végezetül
engedjék
meg, hogy a körzet minden kedves lakójának áldott békés karácsonyi ünnepeket és egészségben
sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánjak!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.attila.
kepviselo@gmail.com
e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
IN MEMORIAM DR. FŰZI JÓZSEF
Dr. Fűzi József utca névtábla avatása 2018.11.12.
Engedjék meg, hogy kedves
Barátomra, volt Lokálpatrióta képviselő-jelölt társamra –
2010-es önkormányzati választás – emlékezzem, aki két évtizeden keresztül háziorvosként
dolgozott. „Ő” nemcsak rendelt, hanem gyógyított. Sok
ember életét megmentette és
számtalan embert meggyógyított. Többek között ezért szerették és emlékeznek rá a mai
napig könnyes szemmel. Elhívatott, hozzáértő s elsősorban
EMBER volt.
Erdély szülöttje, Túrterebe-

sen 1953-ban látott napvilágot. Általános iskoláját szülőfalujában, majd középiskolai
tanulmányait a Kölcsey Ferenc
Magyar Nyelvű Gimnáziumban végezte el. 1980-ban Marosvásárhelyen lett általános
orvos, ezt követően 10 esztendeig üzemorvosként tevékenykedett Avasfelsőfalun. 1990 tavaszán költözött Dunakeszire,
és míg fiatalon elérte a végzet,
haláláig egy helyen dolgozott.
Dr. Fűzi József az I.-es sz. körzet, egyben a legnagyobb körzet háziorvosaként volt ismert.

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

Minden Kedves Vásárlónknak szeretnénk
Nagyon Békés Boldog Karácsonyt
és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánni!

2010-ben az év orvosának választották városunkban.
Dr. Fűzi József családorvos „A
Mi Dokink” 2013. október 31-én
rendelés közben rosszul lett. A
váci kórházba szállították, ahol
kollégái hosszasan küzdöttek
életéért, megmenteni azonban
nem tudták, november 1-jén elhunyt. A hálás betegek, a szeretett orvosuk rendelője ajtajánál
mécsesekkel emlékeztek a tragikus hirtelenséggel elhunyt
háziorvosukra.
Ezúton köszönöm meg a T.
Városvezetésnek, hogy anno
elfogadta
kezdeményezésemet, és 2013. 11.15-én a Képviselő-testület dr. Fűzi József háziorvost, „A MI DOKINKAT” a
több évtizedes lelkiismeretes
munkásságáért
posztumusz
Bayer Emil Díj kitüntetésben részesítette.
A 2013. 12. havi előterjesztésben „Fűzi doktort” városunk
köztiszteletben álló polgárát,
posztumusz Dunakeszi Város
Díszpolgárrá való kinevezésére javasoltam (négy hónappal
később az újabb beadványhoz
mellékeltem annak az 1251 dunakeszi lakosnak hozzájárulását, akik egyet értettek és aláírásukkal támogatták a kitüntetési javaslatot).
A 2014.12.16-i Testületi ülésen dr. Fűzi József háziorvos

emlékére a Tábor u. és a Fazekas Mihály u. közötti szakasz –
Piros Óvoda mögött– elnevezését kérvényeztem, ahol Orvosi Rendelőjében a Tábor u
56. sz. alatt praktizált. A beadvány tárgyaként az utca névváltozás kérelmét a 2015.01.29i Pénzügyi és Jogi Bizottság
ülésére kértem beterjeszteni.
Annak érdekében, hogy a már
említett szakasz a továbbiakban dr. Fűzi József utca nevet
kaphassa meg, a törvény előírja, hogy az elhunyt halálát
követően 5 évnek kell eltelni,
hogy az utca elnevezése megtörténhessen.

Immár az 5 év múltával
2018.11.12-én, az utca névavató ünnepségen dr. Fűzi Józsefre emlékezett Dióssi Csaba polgármester, majd Wittner Mária
díszpolgár. Végül Kozsuch Zsolt
plébános áldotta meg dr. Fűzi
József nevét viselő utca névtáblát.
Szép számmal emlékeztek a
résztvevő családtagok mellett,
volt kollégák, barátok, ismerősök, akik jelenlétükkel tisztelegtek e kiváló személyiség emlékének.
Egy kiváló személyiség, egyéniség nevét viseli az utca, aki elsősorban EMBER volt.
Tisztelettel:

Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője
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körzeti
képviselőink jelentik
Példaértékű volt a lakók összefogása
A 2. számú választókörzettel
kapcsolatban fontosnak tartom
kiemelni, hogy – bár egy kicsit
későn, de sikerült – az őszi faültetés keretében pótolni az
elpusztult, kiszáradt fákat, és
azokat is el tudtuk ültetni, melyeket az itt élő közösség tagjai
kérték tőlem. A Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai az általunk megfogalmazott igények
alapján több mint tíz fát ültettek el, melyek reményeink szerint zöldlombozatukkal, tavas�szal tovább gazdagítják lakókörnyezetünket. E lap hasábjain

keresztül is szeretnék köszönetet mondani Berecz István lakótársunknak, aki hosszú évek óta
önzetlenül segíti munkámat, figyelemmel kíséri a Szent István
park és környezete növényzetének állapotát, segít gondozásában, ápolásában, tájékoztatja
a szakembereket a megoldásra
váró feladatokról.
Több lakótársunk kérte, hogy
a Barátság út 28. épületnél kihelyezett hulladéktárolót helyezzük át néhány méterrel,
mert jelenleg túlzottan közel,
közvetlenül a játszótér keríté-

se mellett van. Örömmel írhatom le, hogy az általam továbbított kérés megoldása iránt
rendkívül nyitott volt a Közüzemi Nonprofit Kft. hulladékszállítása osztálya, amely a kukákat
áthelyezte az út másik oldalára. Ez a megoldás elfogadható
a kisgyermekes szülők számára
is, és nem nehezíti a szállítójármű közlekedését sem.
Befejezésül a 2. számú választókörzet valamennyi lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új évet
kívánok annak reményében,

hogy 2019-ben is példaértékű
széles összefogással munkálkodhatunk lakókörnyezetünkért, mindannyiunk örömére.
Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet
képviselője

Új köztéri parkolóhelyekkel bővül
az Ordass Lajos park Pavilon utcai oldala

A környéken élők és azok, akik Dunakeszi
ezen kedvelt közösségi területére gyakorta
ellátogatnak, november végén már láthatták jeleit az Ordass Lajos park Pavilon utca
által határolt oldalán megkezdett fejlesztéseknek. A Pavilon utca park felőli oldalán
a vízelvezető árokba nagy átmérőjű PVCcsöveket fektettek le, a jelenleg, illetve korábban nyitott esővízelvezető árok fedett
lesz, hogy felette parkolók kialakítására kerülhessen sor. A hivatalban régóta folyt a
megoldáskeresés, végül a két lehetséges
javaslat közül – az árok „szimpla” lefedése és az ott vezetett esővíz szikkadtatása,
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vagy a víz átvezetése csőrendszer segítségével a Verseny utcai, Pálya utcai csapadékcsatornába – az utóbbira esett a szakemberek választása.
A fent részletezett munkálatok megkezdése előtt a Verseny és Pálya utca mentén vezető csatornát kipucoltatta a polgármesteri hivatal. Az önkormányzat ezzel egyszerre két problémát is megpróbál
orvosolni a szóban forgó terület átalakításával: egyrészt növeli a parkolóhelyek számát a parkot rendszeresen látogatók örömére, másrészt ezen érintett szakaszon
zárt rendszert biztosít a csapadékvíz elvezetésére. (Mindez persze további elővigyázatosságot, sőt akár további fejlesztést igényelhet, mégpedig a Pavilon utcai nyílt csapadékelvezető árok karbantartása tekintetében: korábban ugyanis ezen a szakaszon
is felgyűlt az esővíz által hozott hordalék,
amely sokszor okozott gondot a víz elvezetésében.)
Ugyancsak az Ordas parkot érintő információ, hogy megtörtént a napelemekkel működtetett világítótesteket az utóbbi
években egyre jobban eltakaró fák ritkítása, illetve az évek óta nem működő kötélpálya ismételt üzembehelyezésére is hamarosan sor kerül.
Sajnos Alsó két, az egyik esetben sze-

rencsés, a másikban tragikus kimenetelű
baleset helyszíne is volt az év utolsó hónapjában. December 3-án reggel egy 16
éves fiú a zebrán kelt át a Pálya úton a vasútállomás irányába, amikor egy Budapest
irányából érkező Suzuki elütötte. Az Alsón
élő fiatalember térdoldalszalag-szakadást
szenvedett és kórházi ápolásra szorult. A
kereszteződésben működő térfigyelő kamera rögzítette a történteket, az ügyet a
rendőrség hivatalból vizsgálja. December 11-én este tragikus kimenetelű gázolás történt a körzet alsói vasútállomásán: a
Nyugati-pályaudvarról menetrend szerint
19:45-kor induló személyvonat elé 20 óra
után néhány perccel – szemtanú elmondása szerint – egy férfi állt ki feltartott kezekkel, aki nem élhette túl a borzalmas ütközést. A rendőrség, a katasztrófavédelem
és a mentők nagy erőkkel vonultak ki a
helyszínre, a vasúti közlekedés órákra egy
vágányra korlátozódott.
Karácsony közeledtével kívánok valamennyi dunakeszi lakosnak áldott, békés ünnepeket, az új esztendőre egészséget, boldogságot, eredményeket a magánéletben és a munkában, közösségi életben
egyaránt.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet képviselője

A rendőrség tanácsa:

Mindig tartsuk be
a szabályokat
A bevásárlóközpontok parkolási rendjére hívták fel a
dunakeszi rendőrök az autósok figyelmét a minap tartott sajtótájékoztatón. Serfőzőné Kozma Ilona rendőr
alezredes kiemelte; a bevásárlóközpont területén parkolóknak és közlekedődnek egyaránt be kell tartaniuk
a KRESZ előírásait. A lényeg, hogy mindig szabályosan
közlekedjünk és csak egy helyet foglaljanak el az autósok a parkolókban.

A

parkolóhelyeken úgy parkoljanak az autósok, hogy
két felfestett vonalon belül legyenek a gépjárművek. Tavaly
több esetben riasztották a rendőröket, mert a helytelen parkolás miatt
nézeteltérés alakult a gépjárművezetők között – mondta el a közlekedésrendészeti osztály vezetője. Serfőzőné Kozma Ilona újságírói kérdésre
kifejtette, hogy a városházánál kiépített okos zebra eddig nagyszerűen funkcionál, beváltotta a hozzáfűzött szakmai reményeket.
A mozgáskorlátozott parkolókat
csak az arra feljogosított személy
használja, és jól látható helyre helyezze ki az engedélyét!
Nyisztor
Andrea
rendőr

főtörzszászlós arról beszélt, hogy ne
hagyjon senki se értékeket az autójának látható terében, még üres kabátot sem, mert a tolvajok nem tudhatják, hogy nincs benne vagy alatta
érték! Arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy vásárlás után nagyon
körültekintően pakoljanak a gépkocsiba, még véletlenül sem kövessék
el azt a hibát, hogy a kézi, és egyéb
csomagjaikat a vezetőülés melletti helyre tegyék, miközben a hátsó
csomagtérbe rakják be az árucikkeket.
– Számtalan eset bizonyítja, hogy
a bűnelkövetők kihasználva a helyzetet, az első ülésről eltulajdonítják az értékeket – mondta Nyisztor
Andrea, aki azt javasolja, hogy ne a

Nyisztor Andrea, Serfőzőné Kozma Ilona,
Bukszár-Kozák Anett sajtószóvívő
bevásárlóközpontok parkolójában
szerezzük a karácsonyi ajándékot,
mert minőségi problémán túl az is
gondot okozhat, hogy nem a megfelelő címletű és mennyiségű pénzt
kapunk vissza az alkalmi árustól.
Noha hideg, téli időszak van, ám
sok ingatlantulajdonost ez sem tart
vissza attól, hogy amikor elmennek
otthonról, nyitva hagyják az ablakot
vagy egyéb nyílászárót, ami megkönnyíti a betörök lehetőségeit –
intett óvatosságra a bűnmegelőzési előadó főtörzszászlós, aki a tűzi-

fát vásárlóktól is köröltekintést kért.
Bemutatta azt a képeslapot, melyet a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
minden háztartásba eljuttat, amely
az ünnepi jókívánság mellett hasznos tanácsokkal segíti az állampolgárokat.
Mint elhangzott, az ünnepi időszakban a rendőrség plusz egy fő
közlekedési-, és plusz egy fő bűnügyi rendőrt vezényel szolgálatba a
bevásárlóközpontokhoz!
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Dr. Fűzi József családorvos emberi
nagyságát utcanév is őrzi
Dr. Fűzi József családorvos emlékét, - aki 2013. október 31-én
tragikus hirtelenséggel hunyt el – ma is hálás szívvel őrzi
Dunakeszi közössége. Emberként és orvosként egyaránt kiváló volt, akiről méltán nevezték el a Tábor útról nyíló kis
utcát, ahol egykori rendelője volt.

A

z öt éve élete teljében elhunyt jeles dunakeszi
személyiség
példaértékű gyógyító tevékenységét, emberi nagyságát Dióssi Csaba polgármester és Wittner Mária, Dunakeszi díszpolgára méltatta a mai
utcanév avató ünnepségen.

Dr. Fűzi József családorvos
2013. október 31-én rendelés közben rosszul lett, akinek az életét a
gyors orvosi beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni a váci
kórházban.
Dióssi Csaba emlékező beszédében kiemelte, hogy 2010 után,
amikor újra szabályozták a háziorvosi körzeteket a városban, akkor szembesült vele, hogy dr. Fűzi
Józsefet szinte az egész Dunakeszi
szerette.
– Ezt igazolta az is, hogy magasan neki volt a legtöbb, több mint
háromezer betegkártyája, még
a körzetén kívülről is őt választották a betegek, akik nagyra becsülték emberségét, gyógyító tevékenységét – mondta a polgármester, aki hozzátette: - Már a szomorú halála után elhatároztuk, utcát
nevezünk el róla, hogy így is megőrizzük emlékét.
A képviselő-testület áprilisban
döntött arról, hogy megemlékezik Dunakeszi legendás orvosáról, ám a törvény az elhunyt halálát követő öt év eltelte után teszi
lehetővé, hogy utcát nevezzenek el
róla. A moratórium néhány napja
letelt, így az önkormányzat 2018.
november 12-én felavathatta azt
az utcanévtáblát, amely immár dr.
Fűzi József emléke előtt tiszteleg.
– Ez az utcanévtábla hirdeti dr.

Fűzi József emberségét, munkásságát, aki nagyon sokat tett a település
lakosságáért, aki 1990 tavaszán, az
országhatáron túlról költözött Dunakeszire – mondta a polgármester
az I. számú körzet köztiszteletnek
örvendő háziorvosáról, aki 1953.
január 1-jén az erdélyi Ugocsa vármegyében, Túrterebesen látta meg
a napvilágot.
Dunakeszin, 1999. február 1-től
egészen haláláig a betegek gyógyításáért fáradozott, akinek munkásságát az önkormányzat Bayer
Emil-díjjal ismerte el.
– Dr. Fűzi József elvégezte a dolgát, nem akart ő nagy ember lenne, de mégis nagy ember lett köztünk – mondta Dióssi Csaba, aki
bizonyságként emlékeztette a
hallgatóságot, hogy 2010-ben az
országos szavazáson őt választották az Év orvosának.
Wittner Mária felidézte, hogy
a román forradalom után, 1990ben, az Erdélyből menekülő, az
anyaországban biztonságra és
otthonra találó dr. Fűzi Józsefben milyen nagyszerű embert ismert meg. Az ’56-os halálraítélt
Wittner Mária elmesélte, hogy
– Dunakeszi lakosként, a POFOSZ alelnökeként – 1990-ben,
az ugyancsak Erdélyből menekülő nyolc embert, családokat, köztük gyerekeket fogadott be otthonába, akik betegségének gyógyítására dr. Fűzi Józsefet kérte meg,
aki az első hívó szóra segítségére
sietett. – Emberként segítenünk
kell, mert a szeretetnél hatalmasabb úr nincsen. Sokat gondolok rá, örülök, hogy megajándékozhattam egy gyönyörű címeres
zászlóval a doktor urat – mondta
Wittner Mária.
Az emlékező beszédeket követően Dióssi Csaba polgármester egy virágcsokorral fejezte ki
dr. Fűzi József iránti tiszteletét és
nagyrabecsülését a háziorvos özvegyének és gyermekeinek.
Az utcanév avató ünnepségen
a családtagok mellett több egykori kollégája – többek között dr.
Gógucz Attila, dr. Csorba Gabriella

Wittner Mária díszpolgár és Dióssi Csaba polgármester
méltatta dr. Fűzi József életútját
-, ismert vállalkozók, a körzet önkormányzati képviselője, Hircz
Tamás mellett másik két képviselő, Szabó József és Csoma Attila,
tisztelői vettek részt, akik jelenlé-

tében Kozsuch Zsolt plébános áldotta meg dr. Fűzi József nevét viselő utcanévtáblát.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Számítógépeket hozott
a Mikulás a Bárdos Iskolába
Nagy meglepetéssel virradt Mikulás napja a Bárdos Lajos Általános Iskolára. Tíz darab számítógépet, monitort, billentyűzetet és egeret kapott az iskola, melyekkel korszerűbbé
varázsolták az informatikaterem elavult gépparkját, és lehetővé tették az iskola tanulóinak a jövőbe mutató informatikai tanulmányok folytatását.

Mihály Gyuláné és a Kriston házaspár
„Büszkék vagyunk arra, hogy a
szülőkkel együttműködve építjük
iskolánk jövőjét, amire ez a meglepetés is remek bizonyíték. Hiszen egy SZMK gyűlésen elhangzott kérésünk nagyon gyorsan
meghallgatásra talált és ezt követően példaértékűen megvalósulhatott” – mondta Mihály Gyuláné
igazgatónő.
Kriston Márton 3.a osztályos
tanuló szüleinek közvetítésével az
iskola korszerűbb számítógépeket

kapott, melyeket Kriston László
adott át a Generali Biztosító képviseletében. A biztosító számára kiemelten fontos a jövő generációinak támogatása és a digitális
szemlélet fejlesztése. Ezen eszmeiségnek köszönhetően valósulhatott meg a géppark frissítése is.
Az iskola rendszergazdája várhatóan még a téli szünet előtt beüzemeli az új gépeket, melyeket a
gyerekek már januárban használatba is tudnak venni.
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Az I. világháború után országszerte, így Dunakeszin is
emlékművet emeltek a harcokban elhunytak tiszteletére – mondta a város polgármestere november 12-én, a
Büszkeségpontnál rendezett
megemlékezésen. Dióssi Csaba
beszédében kiemelte, hogy
elődeik által emelt I. világháborús emlékmű méltóképpen
tiszteleg a nagy háborúban elhunyt dunakeszi katonák emléke előtt, ám Dunakeszi Város
Önkormányzata valamennyi
háború és a forradalom áldozatainak, hőseinek egy helyen,
a Büszkeségpontban szeretné
megőrizni emlékét.

Emléktáblát avattak

a nagy háború hősei előtt tisztelegve

A

Dióssi Csaba
z ’56 forradalom és szabadpolgármester
ságharc 60. évfordulója tiszés dr. Kerekes
teletére emelt Verseny utcai
Dóra történész
Büszkeségpontban az I. és a
mondott beszédet II. világháború áldozatairól is megemlékezünk – mondta a városvezető.
– November 11-én volt az I. világháborút lezáró békekötés 100. évfordulója, ezért ma a nagy háború hőseire emlékezünk. Jövőre, május 9-én pedig, a II.
világháborús áldozataink emléke előtt
hajtunk fejet majd itt. Az ő neveiket is
megörökítjük egy emléktáblán az utókor számára – jelentette be Dióssi Csaba polgármester.
Száz évvel ezelőtt, 1918. november
11-én, a franciaországi Compiègne mellett Németország letette a fegyvert az
antanthatalmakat képviselő Franciaország és Nagy-Britannia előtt. Ezzel
a nagy háború Európában hivatalosan
is véget ért. Az első pillanatok az öröméi voltak mindenütt. Európa lakossága négy gyötrelmekkel és kínokkal
teli év után egy pillanatra fellélegezhetett, és nemcsak a mára, de a holnapra is
gondolhatott. Ez azonban tényleg csak
egy pillanatra lehetett így. Magyarország megnyugvás helyett forradalomba, majd a forradalomból a Tanácsköztársaságba sodródott. Ezt követte
Horthy Miklós hatalomátvétele, és végül az 1920. évi trianoni békeszerződés – kezdte ünnepi beszédét dr. Kerekes Dóra.
A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője kiemelte, hogy a „a
nagypolitika” mellett ott voltak mindig
és minden téren a „kisemberek”, azok
a férfiak és fiúk, akik a fegyvert fogták
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a frontvonalakon és a lövészárkokban,
azok az asszonyok, lányok, gyerekek és
idősek, akik a hátországokban próbáltak helytállni. „A hétköznapok csendes
hősei. Nem volt olyan család itt, Dunakeszin sem, amelynek ne lettek volna
veszteségei, apák, fiúk, akik nem tértek
haza a frontról. Neveiket a Hősi emlékművön 1928 óta, és a mai naptól e táblán őrzi az emlékezet.” – mondta.
Az emlékező történész felidézte a háborúból súlyos testi és lelki sérüléssel
hazatérő katonák és családjuk nehézségekkel terhelt viszonyát, az egyéni tragédiákat. Elismeréssel beszélt a férfiak
nélkül maradt asszonyok családfenntartó szerepéről, helytállásukról, a hirtelen felnőtté váló fiatalokról, akik kivették részüket a munkákból.
Dr. Kerekes Dóra emlékeztette a tisztelgőket, hogy Dunakeszin ezidáig 115
hősi halottról tudnak, a község területén két hadikórház is működött. Az
1915-től üzemelő, ezer fő befogadására alkalmas létesítmény a még üzembe
sem helyezett MÁV Műhely területén (a
mai művelődési központ színháztermében), és egy 30 fős, alapvetően rehabilitációs intézmény a Mihalik villában.
A műhelytelepi hadikórházban 12 orvos és 50 ápolónő látta el a sebesülteket,
akik a fronton szerzett sebesülések mellett ragályos kórokat (pl. feketehimlő) is
kezeltek itt. A hadikórház csak a háborút követően, 1918 decemberében szűnt
meg.
Dr. Kerekes Dóra rávilágított, hogy
báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy már
1915-ben kezdeményezte, hogy minden
község köteles legyen kőemléken meg-

örökíteni a világháborúban elesett hősök neveit. „Kezdeményezése 1917-ben
emelkedett törvényerőre, ekkor kötelezővé tették a hősi emlékművek felállítását. 1924-ben pedig törvénybe iktatták, hogy „A nemzet a jövő nemzedék
okulására és a hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt a napot – mint a hősök
emlékünnepét – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak számára szenteli.” – idézte a törvény betűit dr. Kerekes
Dóra, aki elmondta, hogy Dunakeszin
1928-ban avatták fel a ma a Szent István, a Táncsics Mihály és a Kistemplom
utcák határolta területen álló Hősi emlékművet.
„Mi, mai utódok pedig nem tehetünk
mást, mint fejet hajtunk most e bátor
emberek előtt, és ápoljuk emléküket,
amihez jelen emléktábla is hozzájárul
majd élő mementóként, és figyelmeztet minden erre járót, hogy mivel járhat
egy háború egy település és az ott lakók
számára.” - zárta beszédét a történész.
Kozsuch Zsolt plébános mondott
imádságot az elhunytakért, majd megáldotta a Büszkeségpont emléktábláit, és az ’56-os hősök tiszteletére emelt
szobrot.
A nagy háború hőseinek emlékét őrző
emléktáblánál Dióssi Csaba polgármester és Csoma Attila önkormányzati képviselő, a József Attila Művelődési Központ igazgatója helyezett el koszorút az
önkormányzat és az utókor képviselői
nevében.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakesziek a nagy háborúban
Az 1914. június 28-án, Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásával kezdődő első világháború kiterjedt az
egész földkerekségre. A négy évig tartó kegyetlen öldöklés 10 millió áldozatot szedett, aminek az vetett véget, hogy - a központi hatalmak tagjai közül utolsóként - Németország 1918. november 11-én egy franciaországi
vasútikocsiban aláírta a fegyverletételi megállapodást, kapitulált az Antant hatalmak előtt. A nagy háború
Magyarországtól félmilliónál is több halottat követelt, felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia, az ország
kétharmadát elvesztette.
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100 éve véget ért nagy háború
Dunakesziről 115 hősi áldozatot
követelt, akik tiszteletére emléktáblát avatott az önkormányzat.
(A megemlékezésről e lap hasábjain külön
cikkben írunk. A szerk.)
A városi megemlékezés november 16án a VOKE József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériában folytatódott,
ahol az intézmény munkatársa, Vörös István és Csoma Attila igazgató által -, rendkívüli szakmai igényességgel szerkesztett
és kivitelezett, korabeli dokumentumokkal, fényképekkel, a nagy háborúban harcoló dunakeszi katonák „hangulatát” vis�szaadó magánlevelezésekből, személyes
relikviákból, fegyverekből - összeállított,
Dunakesziek a nagy háborúban című kiállítás megnyitóján dr. Romsics Ignác történész, egyetemi tanár mondott beszédet.
Csoma Attila köszöntőjében ismertette a
100 éve véget ért I. Világháború történelmi, politikai hátterét. Elmondta, négy éve
fogalmazódott meg a gondolat, hogy a centenáriumi évfordulón emlékkiállítás keretében mutassák be, a dunakesziek hogyan
vették ki részüket a világháborúból, hogyan éltek azokban az időkben.
– Fontosnak tartottuk, hogy felkutassuk
az áldozatokat, fejet hajtsunk hősi emlékük előtt – mondta az igazgató, aki köszönetét fejezte ki, hogy felhívásukra az áldozatok családjai rendelkezésükre bocsátották a féltve őrzött relikviákat, melyeket a
kiállításon megismerhet a nagyközönség
is.
Romsics Ignác előadása kezdetén felidézte; a történelemkönyvek és a dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a korabeli Magyországon általános lelkesedés
fogadta a Szerbiának megküldött hadüzenetet, a 1914 júliusában elkezdődött a háborút. Bizonyságként felolvasta, hogy az
akkori parlamentben a magyar politika
egyik nagy öregje, gróf Apponyi Albert felkiáltva fogadta a hírt: „Ennek a leszámolásnak megkezdésére mi csak egy szóval
felelhetünk, „Hát végre!” A történész beszámolt arról is, hogy az uralkodó döntését lelkesen fogadó Andrássy család hölgy
tagjai például nemzeti színű szalagot kötöttek magukra, és beszédeket mondtak az
erkélyükről. Majd újabb idézett következett egy férfi naplójából; „… bármi is lesz,
elviselhetőbb lesz, mint ez a hosszantartó
bizonytalanság!” Mindenhol a magyar és
az osztrák himnuszt játszották, s aki hal-

A kiállítás egyik rendezője, Vörös István mutatta be a történelmi relikviákat
dr. Romsics Ignác történésznek

lotta, állva ünnepelte! – Ez a hazafias lelkesedés, a gyors győzelembe vetett optimista hit, Vilmos császár kijelentése: ”Mire a
falevelek lehullanak, addigra hazatérnek a
katonák.” jellemzett nagyon sok embert –
mutatott rá Romsics Ignác.
A kor hangulatával nem igen lehetett
szembeszállni, hiszen az újságok azzal
nem foglalkoztak, hogy az emberek ezreit
miért kell a háborúba küldeni.
- De ha a korabeli leveleket, naplókat elolvassuk, főleg a paraszti lakosság egy része bizony nem lelkesedett! Egy apának a
gyerekeitől, vagy feleségtől való elvállása
mindig fájdalommal jár, és a halál lehetőségével. A felhívásra háborúba indulók leveleiből, visszaemlékezéseikből már nem
az öröm, hanem a szomorúság és a szorongás olvasható ki, mert józan ember nem
örült neki… A paraszti lakosság aggodalommal teli érzésvilágát örökítette meg Il�lyés Gyula is az 1939-41-ben írott önéletrajzi regényében.
A háborúba indulók végrendelkeztek,
mert a legrosszabbra is felkészültek, hiszen
volt, aki így írta le a rájuk leselkedő végzetet: „… Apám többször mondta, zeneszó
mellett megyünk a halálba!”
A levelek, visszaemlékezések többsége
előre vetítette a katonákat, családokat, országokat sújtó óriási tragédiákat.
Romsics Ignác történész ezt követően ismertette a nagy háború szomorú adatait:
„Az Osztrák - Magyar Monarchia a négy

év alatt kilenc millió embert állított fegyverbe, közülük 3,4 milliót a magyar királyság területéről. A kilenc millióból 1,1
millió esett el, csaknem 3,6 millió sebesült meg, több mint kétmillió került hadifogságba. A halottakból mintegy 530 ezer,
a sebesültekből 1,4 millió és a foglyokból
833 ezer esett ránk, a magyar királyság területéről. Mindezek következtében, a hangulat 1917-18-ra jelentős mértékben megváltozott.”
Romsics Ignác a történész tárgyilagosságával mutatta be azt katonapolitikai,- szociális,- morális helyzetet, a társadalmi csoportok között feszülő ellentétet,
amely az őszirózsás forradalomtól kezdve,
a Tanácsköztársáságon át egészen az 1920.
június 4-én aláírt trianoni békeszerződésig, és annak máig ható következményéig
vezetett.
- Ennek következményeit a mai napig érezzük, és feldolgozása lehetetlen –
mondta befejezésül az egyetemi tanár, dr.
Romsics Ignácz.
A nagy háborúba Dunakesziről többnyire parasztok vonultak be, akik közül
az eddigi ismeretek szerint 115 halálos áldozat van. Nekik, és mindazoknak -, akik
átélték, és végig szenvedték a négy esztendő borzalmait és következményeit – állít
emléket a Dunakesziek a nagy háborúban
című kiállítás.
Vetési Imre
Fotó: Mangol Tamás
Dunakeszi Polgár 17

Az év Szociális Munkása Erények a közéletben
Erények a közéletben? Erre a kérdésre kereste a választ NáraySzabó Gábor, a Professzorok Batthyány Körének elnöke és
Király Miklós jogász, egyetemi tanár a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezvényén, melynek a Krisztus Király Római
Katolikus Általános Iskola adott otthont 2018. november 21-én.

Idén is odaítélték Dunakeszin az Év Szociális
Munkása elismerést. Az
erről szóló oklevelet
november 16-án, a Szociális Munka Napja alkalmából Dióssi Csaba
polgármester a DÓHSZK
Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
egysége munkatársának, Rózsa Sándornak
adta át.

– Megtiszteltetés számomra
ez az elismerés, de hozzá teszem, hogy kollégáim közül
mások is megkaphatták volna. Szociálpedagógus diplomát szereztem a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógia
Karán. Családsegítő munkakörben dolgozom – mondta Rózsa Sándor. A feladatköréről szólva kifejtette, hogy
ha egy családban bármilyen
probléma adódik, kétféle módon lehet megoldani. Jönnek
segítséget kérni, vagy bármilyen hatóság ide irányítja őket.
Fontos tudni, hogy a gyermek
érdeke mindig kiemelt szerepet kap.
– Munkám során sokféle nehézséggel találkozom, például lehetnek a családnak anyagi problémái és gondot okoz
az iskolás gyermek ebédkifizetése, a beiskoláztatás költsége és egyéb hasonlóak. Hajdú-Bihar megyéből érkeztem,
ott jelentősen több ilyen gond
van. Dunakeszin azonban, tapasztalataim szerint nem ez
a jellemző. A városban alig
van munkanélküliség, a település átlagon felül jól teljesít. Inkább olyannal találkozom, hogy a szülők túl sokat
dolgoznak, kevés idő jut a gyerekre. És ha ez huzamosabb
ideig fennáll, akkor a gyermekben kialakul a szeretethiány és előfordul, hogy például
rossz társaságba keveredik. És
gyakran megtörténik, hogy a
válási procedúránál hajlamosak megfeledkezni a gyermekről. Ilyen esetekben is törek18 Dunakeszi Polgár
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szünk körültekintően segítséget nyújtani. Ennek során fel
kell használnom a tapasztalataimat, a problémák iránti érzékenységemet, megszerzett
tudásomat.
Hosszan beszélgettünk a
központ, s ezen belül az ő
munkájáról is. Szinte nap mint
nap találkozik problémákkal,
amelyek között nincs hasonlóság. Külön említette példaként a családon belüli erőszakot, a gyermek lelki elhanyagoltságát. Egy-egy megnyugtató megoldás hosszú folyamat
eredménye lehet. De előfordul
az is, hogy az iskolás gyermeket matematikából korrepetálja, mert ebben otthon nem
tudnak segíteni. Jelenleg egy, a
nagymamával élő fiúnak segít
a tanulásban.
Mindemellett már karácsonyra készülve a beérkezet
adományok szelektálásával,
kiosztásával, a rászoruló családokhoz való eljuttatásával is
foglalkoznak. Mivel zenész is,
„Kölyök utca” nevű zenekarával karitatív felajánlásként
műsort adnak azon az ünnepségen, melyen karácsonyi csomagokat vehetnek át a meghívott családok gyermekei.
Másfél éve dolgozik Dunakeszinek ebben az intézményében. Szereti a munkáját, és hamar beilleszkedett ebbe a nagyszerű csapatba. Hangsúlyozta,
hogy a segítő szakember csak
úgy tud használható tanácsot
adni, ha az hiteles, megvalósítható és a gyermekek, családok
érdekeit szolgálja.
Katona M. István

ÉSZ kezdeményezésére a
Professzorok Batthyány
Köre és a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület „Az
idők jelei” címmel programot indított, melynek célja az volt, hogy
a keresztény értékrend alapján közös gondolkodásra hívja a közélet
iránt felelősen gondolkodókat. Az
első vitairat 2015-ben jelent meg és
16 területen áttekintette a magyar
társadalomban az elmúlt 25 évben
lezajlott fejleményeket és a jelenlegi kihívásokat. Szellemi inspirációt ehhez a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-ban kiadott Igazságosabb és testvériesebb világoz!
című szociális körlevele, illetve a
Professzorok Batthyány Köre által
2005-ben megjelentetett Szent István Terv kínálta. A vitairatot a három szervezet az ország nagyobb
városaiban rendezett és élénk érdeklődést kiváltó fórumokon mutatta be a közélet iránt érdeklődőknek. A program második kötetet 2016-ban jelent meg, de a legnagyobb visszhangot az idei év április
25-én megjelent Újra néven nevezzük – Erények a közéletben? című
vitairat váltotta ki- összegezte a
múlt eseményeit Náray-Szabó Gábor. Kiemelte, hogy a legújabb kötetben a megállapításokat megfogalmazó négy munkacsoportban
dolgozó szakértők egy idealista világot írtak le, amely irányt jelöl ki
a keresztény gondolkodású közéleti szereplők számára is. A munka
részét jelentette egy mozifilm elkészítése – a film ingyenesen letölthető a www.keesz.hu honlapról -

és egy konferencia megszervezése.
Király Miklós egyetemi tanár – aki
Dunakeszi város polgára, a helyi
KÉSZ csoport tagja és tevékenyen
részt vett az Idők jelei programban – az egyik sarkalatos erény, az
okosság erényének közéletben való
működését mutatta be. Megállapította: nem vethetjük a vezetők szemére, ha döntéseik nem tökéletesek, hiszen a közéleti tevékenység
során történnek hibák.
Szent László király írta a Monte Cassinó-i apátnak, ha az ember
döntéshozó lesz, akkor nem feltétlenül sikerül mindig az isteni tanítás
szerint döntéseket hozni. Okosság
nélkül nem lehet kormányozni, a
keresztény közéleti szereplő feladata, hogy a közboldogságról gondolkodjon. Az okosság erényéből következik, hogy a politikusnak nem
szabad zokon vennie, ha figyelmeztetik. A keresztény gondolkodók
arra tanítanak, hogy a döntések során meg kell találni a kiegyensúlyozott magatartást, amelyben együtt
van a másik meghallgatása, megértése, a jövőről alkotott elképzelés, megfontolás és elhatározás. Az
okosság erénye segítséget nyújt a
politikusoknak, hogy amikor majd
számot kell adniuk, akkor kevesebb
bűnről számoljanak be- zárta előadását Király Miklós.
A rendezvény végén a Krisztus
Király Általános Iskola igazgatónője Deézsiné Telek Ágnes személyesen mutatta be a csodálatosan
megújult és felszerelt intézményt a
jelenlévőknek.
Dr. Lakatos István

JÓTÉKONYSÁGI

kezdeményezést indított

a KONELI

KONELI Dobozoló elnevezéssel jótékonysági kezdeményezésbe
fogtak a Dunakeszin működő KONELI Intézmények. November
29-i nyílt napjukon jelentették be, hogy fejlesztő játékokat és
könyveket gyűjtenek a rászoruló gyermekeknek.
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KONELI Intézmények elkötelezettek a jól hasznosítható tudás terjesztése
mellett, ezért sajátos adományozási
kezdeményezést indítottak. A hazai
viszonyokra tervezett, integrált oktatási módszerű intézmények a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz
akciójához csatlakoztak. Arra kérték a gyermekeket és szüleiket, hogy
hozzák be a már nem használt, ám
jó állapotú fejlesztő játékaikat és
legkedvesebb könyveiket.
„Fontos, hogy olyan könyvek és
játékok kerüljenek a cipősdobozba,
amelyekkel nem csak élmény a játék, hanem egyúttal fejlesztik is a
megajándékozott gyermekek vala-

mely készségét” – mondta Kardos
Éva, a KONELI Alapítvány elnöke.
A cipősdobozokat a gyűjtés
lezárultakor – a karácsony előtti héten – a KONELI szállítja el az
egyik gyűjtőponthoz.
S hogy a KONELI intézményeibe – a KONELI Kincsem Sziget
Óvodába, a KONELI Varázshíd
Tanodába és a KONELI Alapítványi Általános Iskolába – járó gyermekek átérezzék a jótékonykodás,
az önzetlen segítés lényegét, egy
decemberi „projekthét” keretében
is foglalkoznak a témával.
A KONELI (vagyis a Konstruktív Nevelés Intézményei) magyar,
a hazai viszonyokra tervezett, mo-

dern – a globális trendeket integráló, folyamatosan megújuló –
oktatási módszer és intézmény,
amely az egyéni kompetenciákat
a közösségi együttműködésen keresztül fejleszti, így képes a műveltséget jól hasznosíthatóvá tenni, az egyéniséget kiteljesíteni.
Programja egyedülálló módon azt
a neveléselméletet építi be az oktatásba, amelyet Bábosik István,
az ELTE Neveléstudományi Intézetének professzora dolgozott ki.
Az iskolában nem lesz házi feladat és osztályozás, az oktatás kis
létszámú (legfeljebb 18 fős) csoportokban történik. A tudományterületeket 90 perces tömbösített blok-

kokban, több pedagógiai módszer
használatával ismertetik meg. Az
egészséges életmódot mindennapos, komplex mozgásprogrammal (a KELLY’S KIDS törzs- és
vázizomrendszer erősítő programmal, Mattesz Csilla vízi mozgásfejlesztő programjával, jógával) ismertetik meg a diákokkal.
Az iskola első négy évfolyama
2019. szeptember 1-én indul.
Az érdeklődő szülők a www.
koneli.hu oldalon, a +36 70 422
2489-es telefonszámon, vagy a
va ra z sh idta nod a@g ma i l.com
e-mail címen kaphatnak bővebb
információt.
Bognár Gergely

Képeslapalbum készült Dunakesziről
Csoma Attilával, a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatójával beszélgettünk és kérdeztük új
könyvéről, amely képeslapokon keresztül mutatja be Dunakeszit.
- Korábban több könyve is megjelent már
Dunakesziről. Mi ösztönözte most ennek a
helyi képeslapokat bemutató albumnak a
kiadását?
- A készülő kötet közel húsz éves gyűjtői
munka eredménye. 2001-ben helyezkedtem
el a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, ahol
a helyismereti részleg átszervezése és kezelése lett a feladatom. Ekkor ismerkedtem meg
a képes-levelezőlapokkal, és szinte rögtön
szenvedélyes gyűjtővé is váltam. A múlt század fordulóján és a század első évtizedeiben
kiadott képeslapok általában nagyon igényes
munkák. A képes oldalak elkészítésén olyan
fényképészmesterek dolgoztak, mint Erdélyi Mór, vagy Klösz György, akik országos
hírű mesteremberek voltak. Izgalmas dolog
volt ezeken a felvételeken viszont látni városom utcáit úgy, ahogy azok száz évvel ezelőtt léteztek. A képeken egy teljesen más település rajzolódott ki előttem és egy másfajta
életmód is, az, ahogy eleink annak idején éltek. Nagyon jól illeszkedett a képekről áradó
hangulathoz a képeslapokon olvasható szövegek, amely már a megszólításokban is tükrözte a kor hangulatát. A gyönyörűen megírt
szövegek, a szépen kanyarított betűk tették

teljessé az élményt és avattak engem gyűjtővé, a régi képes-levelezőlapok szerelmeseivé.
- Hogyan zajlik ez a gyűjtői munka? Piacokon és padlásokon kell keresgélni?
- A dolog nem ennyire romantikus, bár természetesen ilyenre is volt azért példa. Én az
első időben rendszeresen bejártam a Magyar
Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének a budapesti székházába, tag is voltam jó pár évig
a szervezetben. Megismerkedtem a gyűjtőkkel, volt, aki lapokkal, volt, aki tanáccsal segített. Idővel minden gyűjtőtársat megismert
az ember és elfogytak az így fellelhető tételek
és egyre hangsúlyosabbak lettek a profi aukciós házak, a személyes vagy internetes árverések. Nagy lendülettel vetettem bele magamat a gyűjtőmunkába, hamar megismertek
az aukciós körökben és híre ment, hogy valaki nagyon elkezdte gyűjteni Dunakeszit. Ez
sajnos inkább megnehezítette a munkát, de
legalább néhány év alatt az ország legjelentősebb gyűjteményét építettem ki ezen a területen. Nem lehet pontosan megmondani, hogy
hány lap látott napvilágot városunkról, de
mostanában már egyre többet kell várjak egy
új, eddig nem ismert tétel felbukkanására.
Ezért is érett meg a helyzet arra, hogy gyűjteményemet albumba rendezzem és kiadjam.
- Hány képeslap látható a kiadványban
és milyen időszakot ölelnek fel a bemutatott
lapok?

Könyvbemutatón:
Csoma Attila és Lőrincz Róbert
- Az albumban több mint kétszázötven képeslapon mutatom be Dunakeszi történetét.
Külön fejezetet szentelek az alagi témájú lapoknak, innen származik az első ismert helyi kiadás is 1898-ból. A képeslapok többsége a második világháború előttről való, de lényegében napjainkig követem a kiadásokat.
…
A könyvet november 29-én mutatták be
a nagyközönségnek a VOKE József Attila Művelődési Központban, ahol a szerzővel
Lőrincz Róbert, a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár igazgatója beszélgetett. A kiadvány
nagyon kedves ünnepi ajándék lehet azok számára, akik érdeklődnek városunk története
iránt, szívesen tennének egy képzeletbeli sétát a századelő száz évvel ezelőtti Dunakeszin.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István
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Adni másoknak…
Városunkban köztünk élnek olyan neves személyiségek,
akiknek az indíttatása településünkhöz kötődik, ám későbbi karrierjük már túlível Dunakeszi határán. Közéjük tartozik Kőrösiné Belák Erzsébet zongoraművész és nemzetközileg elismert zenepedagógus.

Belák Erzsébet
zongoraművész,
aki hangszerész
férjével
világszerte
fellép így vall
Dunakesziről:
- Szeretjük a
varost, hiszen a
múlt és a jelen
is ideköt.

– Apai ágon már a nagyszüleim
is Dunakeszin éltek, én is itt születtem a város banktelepi részén.
Édesanyám tanítóként, majd igazgató helyettesként dolgozott, előbb
a mai Bárdos Lajos, majd a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Az előbbi tanintézményben
az akkori igazgató, Szakáll Lászlóné Lujzi néni kezdeményezése nyomán szerveződött meg az első zenetagozatos osztály, melynek egy
válogatás eredményeként én is növendéke lettem. Kézenfekvő volt,
hogy mindannyian tanuljunk valamilyen hangszeren is, így harmadik osztályosként a mai nevén Farkas Ferenc Művészeti Iskolában
dr. Domoszlai Erzsébet növendékeként elkezdtem zongorázni.
– A nyolcadik osztály elvégzése után a Zeneakadémia előkészítő tagozatának növendéke lettem,
Nádor György professzor osztályába kerültem. Tizenhat évesen, korengedménnyel felvételizhettem a
Zeneakadémia egyetemi évfolyamába. Ezzel párhuzamosan a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanultam a közismereti tárgyakat. Így állhatott elő az a
helyzet, hogy az érettségi vizsgával
egy időben fejeztem be a Zeneakadémia első évfolyamát is.
Tanulmányai során számos nagyhírű zenepedagógus oktatta. Köz-
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tük említette Kroó György Széchenyi-díjas zeneszerző, zenekritikust,
Kistétényi Melinda zeneszerző, zenepedagógust.
– Kitüntetéses diplomával végeztem, az utolsó évben már tanítottam a Józsefvárosi Zeneiskolában
kicsiket, amit nagyon szerettem, de
az ambícióm az volt, hogy középfokon taníthassak. Koncerteztem
is, de olyan erős volt az édesanyám
példája, ahogyan ő foglalkozott a
gyerekekkel, ahogy ő látta a pedagógia szépségét, hogy én is ezt szerettem volna tovább vinni.
– Hivatásomat a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolában folytattam 1990-ig, a fiam születéséig. Amikor ismét munkába álltam,
előbb a budapesti Szent István,
majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába kaptam felkérést, utóbbiban 15 évig tanítottam.
Jelenleg a Szent István Király Szakgimnáziumban tanítok, mint a billentyűs tanszak vezetője.
Eckhardt Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem profes�szora pár éve útjára indított egy sorozatot Gradus ad Publicum címmel a Marczibányi Téri Művelődési Központban. Ennek keretében fiatal, pályakezdő művészeket hívott
meg koncertezni, műsorvezetőként
bemutatva őket. A múlt évtől azokat a tanárokat hívta műsorába,
akik ezek mögött a tehetséges fiatalok mögött állnak. Idén Belák Erzsébetre esett a választása. A november 25-i rendezvényen egykori növendékei fellépésével idézték
fel harminckét éves tanári pályafutását. Tanítványai közül eljött többek között Lajkó István zongoraművész, a Berlini Zeneművészeti Egyetem tanára, Seleljló Irén, a
grazi egyetem korrepetitor oktatója, Berecz Mihály a londoni Zeneakadémia művész hallgatója, Szalai Molli a budapesti Zeneakadémia
növendéke, Kiss Péter a Zeneakadémia és Dányi Árpád zongoraművész, a Fóti Zeneiskola tanára.

– Örömmel mondhatom, hogy
sok elfoglaltságom van. A tanítás
mellett koncertek, meghallgatások,
bemutató órák tartása és egyéb zenéhez kötődő elfoglaltságok töltik ki a napjaimat. Zsűrizések, köztük legutóbb Dunakeszin a nyolcadik Farkas Ferenc Zongoraverseny
is alkalmat adott arra, hogy az országból érkezett több mint száz tehetséges növendék játékát hallgathassam és ítéljem meg. A versenyt
rendező zeneiskola az én anyaiskolám, innen indult a pályafutásom,
különleges élmény, ha ide visszatérhetek.
Külföldön is tanított. Külön kiemelte mexikói élményeit, az ottani
UNAM Zeneművészeti Egyetemen
tartott órákat.
– A férjem is zene közelben él,
hiszen neves hangszerész, főként
csellókat készít. Mexikóba is együtt
utaztunk, az ő előadásai is nagy érdeklődésre tarthattak számot.
– A fiamat, Kőrösi Mártont, kisiskolás és gimnáziumi évei szintén
Dunakeszi városhoz, szorosabban a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolához és a Radnóti Miklós Gimnáziumhoz kötik. Csakúgy, mint
én ő is hálás a régi alma matereknek mindazért a tudásért, ami alapot adott ahhoz, hogy jelenleg vegyészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetem doktorhallgatója lehet.
– Szeretjük a várost, hiszen a múlt
és a jelen is ideköt. A karácsony egy
különleges ünnep, a szereteté, az
egymás felé fordulásé, de a belső elmélyülés ideje is. Mindenkinek nagyon szép, békés, örömteli ünnepet
kívánva engedjék meg, hogy személyes köszönetemet is tolmácsolhassam mindazok felé, akik tanuló
éveimben odaadással álltak mellettem, pályámon mindig segítettek,
saját életútjukkal mindig követendő mintát mutattak. S én ezt a mintát szeretném tanítványaimnak átadni.
Katona M. István
Fotó: Kőrösi Ferenc

A karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnep. Az egyedülállók és a családok egyaránt a szentestét különösen
érzékenyen élik meg. Nincs ez másként a Gyombolai család életében sem. Bálint és Márta számára azért is különösen
szép ez az ünnep, mert közel másfél éves Mirjam kislányukkal hármasban köszöntik Jézus születésének szent estéjét.

M

indkettőjük
életében a zene, az
éneklés nem csupán kedvtelés, hanem foglalkozás, életforma.
Gyombolai Bálint Dunakeszin született, szülei a város
elismert polgárai. Édesapja a
Gyombolai család váci tanárdinasztiának a legidősebb tagja. Az ő édesapja pedig a mai
nevén Radnóti Miklós Gimnázium népszerű tanára volt.
Édesanyja, Kindler Edit a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola magyar-ének szakos tanára és idén ősztől a Krisztus
Király Római Katolikus Általános Iskolában óraadóként
szolfézst tanít. Emellett a neves Servite Ökumenikus Kórus vezetőjeként is elismert
személyiség városunkban.
Gyombolainé Iványi Márta
Vásárosnaményban született.
Debrecenben, a mai nevén
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskolában kürt és szolfézs-zeneelmélet szakon érettségizett.
Édesapja a helyi művelődési ház igazgatója és kóruskarnagy.
Bár a családtól komolyzenei
indíttatást kapott, Bálint mégis fiatalon inkább aktívan judózott egy fővárosi egyesületben. Középiskoláját a fővárosi Piarista Gimnáziumban
kezdte el, a zenével már akkor is foglalkozott, ám két év
után átiratkozott a veresegyházi gimnázium levelező tagozatára, így több ideje maradt a
sportra és a zenére. Előbbivel
kapcsolatban sikerélményként
könyveli el, hogy a város egykori mozijának épületében az
ő kezdeményezésére kezdte el
tevékenységét a ma is működő
harcművészeti központ.
Aztán megszületett a végső
döntés, életpályának választotta a zenét. Sikeresen felvételizett a Zeneakadémia ének-

A sokoldalú tehetséggel megáldott művészházaspár és gyermekük

zene tanár, karvezető szakára.
Tanulmányai mellett kóruskarnagyként is tevékenykedett, gitározott és versek megzenésítésével is foglalkozni
kezdett, számos városi rendezvényen jelenleg is fellép szerzeményeinek előadásával.
Márta érettségi után felvételt nyert a Zeneakadémiára, ugyanarra a szakra, mint
Bálint. Csoporttársak voltak,
majd barátok lettek, és 2009ben már közös diplomakoncerttel védték meg diplomájukat, de szerelem csak jóval később, 2014-ben szövődött köztük.
Bálint már egyetemistaként
tanítani kezdett a gödi Búzaszem iskolában. Vezetője volt
a zenei részlegnek, innen négy
év után a pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének-Zene
Tagozatos Általános Iskolában és Gimnáziumban folytatta (jelenleg is) tanári munkáját. Karvezetője a többszörös
Év kórusa címmel is kitüntetett aranydiplomás Vörösmarty Leánykarnak, számos rangos hazai fellépés és külföldi,
köztük kínai sikeres vendég-

szereplés is része az énekkar
történetének. Az iskola vegyes
karának újjáélesztésében feleségével együtt szereztek érdemeket.
A diploma megszerzése után
Márta is a Búzaszem iskolában helyezkedett el szolfézsének szakos tanárként és vezetője volt az iskola gyerekkórusának. Három év után énektanárként Budapesten folytatta
pályafutását, közben számtalan fellépése volt kórustagként
és énekszólistaként.
A Zeneakadémia tagozataként Kecskeméten működő
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetben Bálint óraadóként tevékenykedik. Vezényléstechnikát, zenei akusztikát, karvezetést és zenetanítási módszertant oktat külföldi
hallgatók részére angol nyelven. Tanárként többször meghívták Kínába is, ahol hasonló
tantárgyakból tartott mesterképző kurzusokat Pekingben,
Sanghajban és több kisebb városban.
Telkibányán, ebben a Zempléni hegység északi csücskében lévő kis településen tartot-

ták meg 2016-ban az esküvőt.
A Gyombolai családnak régóta
van ott egy parasztháza, Bálint gyermekkorának kedvelt
helyszíne. És 2017 szeptemberében megszületett Mirjam.
Bálint rendkívül elfoglalt,
gyakorta reggel elmegy és csak
este tér haza. Márta elfogadta
ezt az életformát, hiszen ő is
zenész, megérti, hogy például a kóruspróbák elhúzódnak,
férje egyéb elfoglaltságai is
időigényesek. És a karácsony
előtti időszakban különösen
sok időt vesznek igénybe a különböző fellépések. Ő jelenleg
gyesen van kisleányával, de az
anyaság mellett kórusénekesi
hivatását is gyakorolja. Dunakeszit nagyon megszerette,
otthon érzi itt magát.
A múlt évben már hármasban telt a karácsonyuk, bár
akkor leányuk még kicsi volt.
Azóta sokat fejlődött, mond
már szavakat, ha énekelnek,
ő is bekapcsolódik a maga
módján, igazából előbb kezdett énekelni, mint beszélni.
Nagyon várják az idei ünnepet, gyertyagyújtáskor a közös
éneklést. Ez ugyanis mindkettejük családjában régi hagyomány, amit ők is folytatnak.
Dunakeszi
közönségének
is tartogatnak egy meglepetést. A városvezetéssel történt korábbi egyeztetés nyomán a Fő téri adventi ünnepségsorozat keretében, december 22-én 18 órakor, az adventi
gyertyagyújtás előtt színpadra
lép az alakulóban lévő Városi
Vegyeskar Bálint vezényletével. Húsz körüli létszámmal,
zenetanárok, óvodapedagógusok, tanítók közreműködésével mutatkoznak be és remélik,
hogy a jövő évben gyarapodó létszámmal felzárkóznak a
meglévő, főként egyházi énekkarok mellé, tovább gazdagítva ezzel a város zenei életét.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Ünnepi interjú

KOZSUCH ZSOLT

plébániai kormányzóval
- Immár fél évtizede, hogy Ön a település legrégebbi egyházközségének, a Szent Mihály templomnak
a plébánosa. Milyen érzésekkel és
tervekkel érkezett Dunakeszire?
- 2007-ben szentelt fel áldozópappá a váci székesegyházban dr. Beer
Miklós megyéspüspök úr. Gödöllőn
kezdődött el a papi szolgálatom káplánként. Ott három évet töltöttem el
egy nagyon élő egyházközségben.
Sok jó emberrel és sok élő közösséggel kerültem kapcsolatba. Ezt a szolgálati helyet az első szerelem jelzőjével illetem. Egy nagyon értékes, mélyen elkötelezett és kiváló vezetői
képességekkel megáldott plébános
vezetett be a lelkipásztorkodás rejtelmeibe. Sokat tanultam tőle. Nagyon élő és virágzó egyházközség
volt. Megtapasztalhattam a krisztusi közösség erejét és elevenségét.
Az élő egyház valóságát. Ezután következett két év szolgálati idő Salgótarjánban. Ott is sokat tanultam, tapasztalatokkal gazdagodtam. Azt
hiszem, sikerült elegendő muníciót gyűjteni a későbbi papi szolgálat
éveire. A salgótarjáni plébánossal és
káplántársammal is nagyon bensőséges kapcsolatom volt. Papi közösségben igyekeztünk együtt szolgálni
és formálni a salgótarjáni és filiális
közösségeket. Amikor püspök úr
bejelentette, hogy 2012. augusztus
1-jével Dunakeszin fogom elkezdeni a plébánosi szolgálatot, volt bennem némi drukk. Meg egy kisebb
gombóc a torkomban. Nem számítottam arra, hogy egy városban kezdődik el önálló papi szolgálatom.
Dunakeszit korábban nem ismertem. Mindig csak átutaztam rajta,
amikor Budapestre mentem vonattal. Nyitottsággal és elvárások nélkül érkeztem Dunakeszire, ahol a
hívek szeretettel és elvárások nélkül fogadtak. Ha egy pap új helyre
kerül, akkor előbb meg kell ismernie a települést, a közösséget, az emberek mentalitását, és mindezek figyelembevételével kell végeznie a
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pasztorális munkát. Van egy íratlan szabály az egyházban: ha egy lelkipásztor új helyen kap megbízatást
a püspöktől, akkor egy évig ne változtasson semmin, csak figyelje meg
és ismerje meg a közösséget. A lelkipásztor számára fontos az előzetes „talajvizsgálat”. A pap és a hívek
kölcsönösen hatnak egymásra. Bizonyos szempontból jobban megismertem önmagamat, tehetségemet, azt, hogy miben vagyok jó, valamint a korlátaimat is, mik azok a
területek, ahol még fejlődnöm kell.
Tudtam, hogy nem a papszenteléssel leszek kész, befejezett pap, hanem a mindennapi életben válhatok azzá. Elindultunk Dunakeszin
egy közös úton, azt szeretném, ha
mindnyájan növekedni tudnánk
abban, amit Isten ki szeretne alakítani bennünk. Eddigi hívő keresztény életem és papi életem kulcsfogalma az Isten akaratának való engedelmesség. Nem nekem, Kozsuch
Zsolt atyaként kell vezetnem a közösséget, hanem Jézus Krisztusnak,
akinek én csak úgymond besegítek.
Az a lényeges, hogy felismerjem azt
az irányt, amit a jó Isten jelöl ki számunkra. Ezt még most is tanulgatom. De hát ismerjük a mondást: „Jó
pap holtig tanul.”
- Hogyan ítéli meg az elmúlt éveket? Kérdezem ezt azért is, mert
Önről közismert, hogy rendkívül
nyitott személyiség, aki fogékony
az új, a termékeny gondolatok és
elképzelések befogadására, melyek
hozzájárulnak az egyházközség és
a civil közösségek tartalmas kapcsolatának elmélyítéséhez.
- Igyekszem otthon lenni abban
a világban, amelyben élek. Két valóság határozza meg emberi létünket: a látható, tapasztalati világ és a
láthatatlan, szellemi világ, konkrétabban fogalmazva: Isten országa.
Isten nem azt kéri tőlünk, hogy fordítsunk hátat a külvilágnak. Itt és
most van feladatunk, küldetésünk,

isteni megbízatásunk. Szeretem
hangsúlyozni, hogy magyar hívő
emberként, papként szolgálni kell
Istent és a hazát. Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!” (Mk
12,17) Minden ember életében, így
a pap életében is vannak örömök,
fájdalmak, nehézségek. Ez emberi létünkhöz hozzátartozik. Eddig mindegyik egyházközségben
megélhettem csodákat, igazi, tiszta
mély örömöket, és mindenhol volt
nehézség, meg próbatétel is. Azt
hiszem, ezekből tanulva tudunk
fejlődni. Szeretem a futballt, a zenét, szeretek szurkolni, kirándulni, könyvet olvasni. Szeptemberben egyik vasárnap délután felhívott valaki telefonon. Megkérdezte
tőlem, hogy tudom-e, hogy ma van
a „Hívd meg a papodat egy sörre!”
világnapja. Hallottam róla. A kedves hívő jelezte, hogy szeretne élni
az alkalommal. Elfogadtam a meghívást, és egy jót beszélgettünk:
hitről, közéletről, sportról, tervekről, jövőről, sok mindenről. Nagyon fontosnak tartom, hogy nyitott legyen a templom, legyen befogadó a közösség, valamint, hogy
találkozni tudjunk egymással. Jelen kell lenni a világban, és jelnek
kell lenni a világban. Amennyire időmből és erőmből telik, azon
igyekszem, hogy részt tudjak venni
városunk vérkeringésében.
- Gondokkal, félelmekkel teli világunkban a megoldásra váró kérdésekre az emberek tízmillió - többek között - a kétezer éves katolikus egyháztól várják a bizakodásra okot adó, lélekerősítő választ a
földkerekség számos országában.
Mit tapasztal, a szűkebb pátriánkban élőket is megérintik a világban érzékelhető folyamatok?
Plébánosként hogyan tud eligazodást nyújtani az Önhöz fordulóknak?

- Hiszem, hogy őszinte emberi kérdéseinkre választ várhatunk és választ kaphatunk a jó Istentől. Papi életem jelmondata
egy olyan szentírási idézet, amihez konkrétan kapcsolódik hivatásom kezdete. Lk 4,18: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent föl engem,
hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.” Az evangélium (örömhír)
teológiai szakkifejezés. A görög
„euangelion” szó szerint jó hírt jelent. Olyat, amire az ember szíve
mélyéből vágyik. Hiszem, hogy Isten a bennünk rejlő vágyakat képes megragadni és azokon keresztül meg tud bennünket érinteni. A
szegények felé szóló meghívás nem
csak azokat jelenti, akik anyagiak
szűkében vannak, hanem jelenti
mindazokat is, akiknek életét Isten
teheti gazdagabbá, teljesebbé. Hiszem, hogy valahol mindenki erre
vágyik. Az is, akiben ez a vágy és
a belőle fakadó keresés még nem
tudatosult. Reményik Sándor verseit nagyon szeretem. Az Istenarc
című versében azt mondja a költő,
hogy „Egy istenarc van eltemetve
bennem...” Az eltemetett istenarc
az istenképiségünket jelenti. Ez az
Istennel való találkozás alappontja. Mindenki felfedezheti magában
ezt az istenarcot. A közeledő karácsony ünnepe is erről beszél. Isten evangéliummal, jó hírrel ajándékozza meg az emberiséget. Ez az
evangélium Jézus Krisztus személyében megtestesül. Vagyis megismerhetővé válik. Mindenki számára, aki fel mer nézni az égre, és nem
csak földre szegezett tekintettel
járja élete útját. Papi életem különleges ajándéka, hogy találkozhatok
felnőtt megtérő emberekkel. Az ő
istenkeresésük mindig meghat és
megindít. Én kisgyermekkoromban mintegy ajándékba kaptam
a hit realitását. Nem kellett megdolgoznom és megküzdenem érte.
Erre az ajándékra most is kincsként tekintek. Sok ember felnőtt-

ként találkozik a keresztény hittel. Isten megismerhetővé és megtalálhatóvá tette magát az emberek számára. Az istenkeresésünket megelőzi
Isten úgynevezett emberkeresése. Ő azt akarja,
hogy boldogok legyünk, hogy egészséges, teljes
életünk legyen testi, lelki és szellemi szinten. A
válaszok a jó Istennél megvannak. Csak a magunk jó kérdéseit kell föltenni neki.
- Az utóbbi másfél évtizedben jelentősen megfiatalodott Dunakeszi lakossága, hiszen családok ezrei választották lakóhelyüknek, otthonuknak a rendkívül jó adottságokkal rendelkező várost. Érzékelhetően megnőtt
az igény az egyházi oktatási intézmények működtetése iránt, melyre bizonyság az is, hogy a
több éve megnyílt Szent Erzsébet Óvoda után
szeptemberben megnyitotta kapuját a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola
is. Gondolom ez a tény örömteli kihívás is az
Önök számára?

- Ismételten Reményik Sándor egy versrészletét szeretném idézni: „Ne hagyjátok a templomot,
a templomot s az iskolát!” Tudjuk, hogy a nagy erdélyi költő mire célzott ezzel a remekművével. Én
most csak a két alkalmazott képnél maradok. Azt
gondolom, hogy két kiemelkedő formáló, alakító „hely” van a világban: a templom és az iskola.
Mindkét helyen tanulunk, nevelődünk. Az egyik
helyen megismerhetővé válik számunkra a természetes világ. A másik helyen a természetfeletti
világ. Azt gondolom, hogy jó mindkettőben otthonosan mozogni. Nem csak azért, mert a kereszténység által közvetített erkölcsi és magasabb
rendű értékek nélkül hiányosabb lenne az életünk. A jövőnkről van szó. A vallásosság nélküli
vákuum ki tudja, hogy minek készít helyet? Sötét
dolgoknak. Pusztító dolgoknak. Milyen sok dolgot köszönhetünk az Istennek és az egyháznak?
Amikor valaki az egyház bűneiről beszél, akkor én mindig kiemelem, hogy milyen sok értéket és ajándékot köszönhetünk az egyháznak és
olyan alakoknak, akik Isten és az emberek szolgálatát tették életükben az első helyre. Gondolok
itt magára az oktatásra, az egyetemekre, a tudomány művelőire, művészekre, tudósokra, de gondolok a betegápolásra, a kórházakra, a földművelésre, a karitatív intézményekre. Ezeket túlnyomó
részt az egyháznak köszönhetjük. Én nem jártam

egészen a papnevelő intézetbe való jelentkezésemig egyházi iskolába, de kiváló tanáraim voltak.
A vallási élet ismereteit és magát a keresztény életet külön plébániai és templomi hittanórákon sajátítottam el. Nagy lehetőség a katolikus óvoda és
iskola, mert szervezett keretek között biztosítja
egyrészt a valláserkölcsi nevelést, másrészt az értékorientált emberi nevelést. Az iskolának szerintem fontos feladata a tanítás mellett a nevelés. Valamint az, hogy mi ne csak ismereteket akarjunk
átadni a gyermekeknek Istenről, hanem segítsük
őket az Istennel megélt személyes kapcsolatban és
a kapcsolat növekedésében.
- A Váci Egyházmegyéről - élén dr. Beer Miklós püspök atyával - közismert, számos új kezdeményezést indított útjára, hogy még közelebb tudjon kerülni az elesett, nehéz sorsú emberekhez, családokhoz, akik, amelyek segítő
jobbra várnak. A lelki és anyagi támaszra szorulók számára Advent heteiben nyújtott segítség talán mindennél fontosabb.
- Keresztény életünk akkor hiteles és értékes,
ha az evangéliumi elmélet megjelenik a gyakorlatban. A keresztény szavunk szó szerint azt jelenti, hogy „christianus” - krisztusi ember. A keresztény tehát Krisztust követő ember. Jézus életének szolgálata az elesettek, a bűnösök, a szegények, özvegyek, árvák, kitaszítottak, ma úgy
mondanánk, hogy az élet perifériájára szorultak
számára meghirdetett és tettekben kifejezett irgalom volt. Jézus arra tanította követőit, hogy ők
is olyanok legyenek, mint ő. Karácsony ünnepére készülve a szeretet és irgalmasság még inkább
megérinti az ember lelkét. Plébániánkon működik egy karitász csoport, amely hivatásánál fogva szervezett módon segít a rászorulóknak. Nem
csak karácsonykor, hanem egész évben. Ha egy fizikailag éhező és Istenre szomjazó emberrel találkozunk, akkor az első lépés a fizikai éhség megszüntetése. A következő lépés pedig lehet a lélek
táplálása. Az Isten szeretetéről való tanúságtétel
enélkül hiteltelen maradna. Jézus nem azt akarta, hogy az egyház Krisztus karikatúráját mutassa be, hanem egy megbízható képet az Istenről.
Nagyon elgondolkodtató, hogy Jézus Krisztus
milyen módját választotta a földre érkezésének.
Mert történhetett volna másképpen is. Betörhetett volna az égen keresztül, felhőn ereszkedhetett volna alá. Nem ezt tette. Emberré akart válni. Magzattá, csecsemővé. Ő a mindenség Ura és
Királya. Nem a jeruzsálemi királyi palotába jött
el, hanem egy betlehemi barlangba – magyarul
istállóba. Eggyé akart válni velünk. Különösen a
szegényekkel, elesettekkel. Ezzel is tanít. Szolidaritásra nevel minket. Püspök úr nekünk, papoknak mindig hangsúlyozza, hogy a karitász, az önzetlen szeretet gyakorlása és megélése elsődleges
feladatunk. Nem csak tanítóknak kell lennünk,
hanem tanúknak is. Akik arról tesznek tanúságot
az emberek előtt, hogy Isten számára fontosak vagyunk. Ma nekünk kell lenni Jézus ajkának, hogy
vigasztaló szavakat adjon rajtunk keresztül azoknak, akikkel találkozunk. Az ő kezévé kell válnia
kezünknek: kéznek, amely gyengéden simogat,
sebeket kötöz be, baráti jobbot nyújt. Ez nagyon
szép feladat és küldetés. Dogmákkal és hittételekkel mindig lehet vitatkozni, de a szeretet önzetlen
gesztusaival nem.

- Napokon belül az emberiség legnagyobb
csodáját, Jézus születését, karácsonyt, az
őszinte érzelmekkel telített szeretetet ünnepeljük, amely még azokat is megérint, akik ritkán
járnak templomba. Kérem, ne tekintse udvariatlanságnak, de ezúttal nem azt kérdezném,
hogy a Szent Mihály-templom plébánosaként
hogyan éli meg e lélekemelő napokat, hanem
Kozsuch Zsolt, az ember, aki mások lelki boldogságáért szolgál egy életen át.
- Két kiemelkedő ünnepet ülünk meg egyházunkban: karácsonyt és húsvétot. Azt szoktam
mondani a híveknek, hogy karácsony a legszebb, húsvét a legnagyobb ünnepünk. Mindkettő közel áll hozzám. Egyszer olvastam valahol, hogy amikor Londonban felállították a
háromezer éves gránit obeliszket, a Kleopátra tűjét, amelyet a fáraók földjéről vittek oda,
és amelyet talán még Mózes is megcsodálhatott; amikor 1878-ban felállították, a talapzata alá helyezték a 19. század végének üdvözletét az utókornak. Ez amolyan időkapszula
volt. Különféle tárgyakat tettek bele: pénzérmét, súlyokat, mérőeszközöket, gyermekjátékokat, London akkori telefonkönyvét, újságokat, női arcképeket, piperecikkeket, valamint
egyetlen szentírási igét kétszázötven nyelvre lefordítva. Ez az ige a Jn 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” Számomra ez a bibliai hely nagy jelentőséggel bír. Egyszerre ös�szefoglalja Jézus küldetésének lényegét. Ez egyszerre karácsonyi és húsvéti üzenet. Nagyon
megérint. Benne van a lényeg. Karácsony ünnepének közhelye, hogy az a szeretet ünnepe.
Én kiegészítem: nem pusztán az emberi szeretet ünnepe, hanem Isten végtelen szeretetének
ünnepe, ami valósággá vált Jézus Krisztusban.
Az ünnepre igyekszem nem csak fizikailag, hanem lelkileg is készülni. Van egy adventi kalendáriumom, amely minden napra ad valamilyen
feladatot. Imádságot, elmélkedést és jócselekedetet. Igyekszem minden nap megélni a virrasztást, a várakozást, az aktív készületet. Nem
csak fizikai készülettel tekintek karácsony ünnepére, hanem lelki készülettel is. Minden évben megünnepeljük karácsonyt, azért, hogy
minden évben tapasztalattá váljon számunkra
a bibliai „Emmánuel” – ami azt jelenti magyarul, hogy „Velünk az Isten” – ígérete. Közel van
életünkhöz az Isten. Reményt ad. Utat mutat.
Szeretetét ingyen kínálja fel mindenki számára. Ajándékokat hoz: igazi örömet, maradandó boldogságot, békét. Isten azt adja nekünk,
amit a világ nem tud – vagy csak nagyon töredékesen tudja – megadni nekünk. Bár az adventi időszak liturgikus színe a lila (viola), ami
bűnbánatra hív, számomra mégis egy örömteli és reménnyel biztató készületi idő. Isten Fia
bennem újra meg akar születni, és fénnyel tölti meg az életemet. Erre készülni örömteli dolog. Az egyházi év adventje számomra miniatúrája egész életem adventjének, mert egyszer
majd találkozni szeretnék azzal az Istennel, aki
egyszerre forrás és cél. Akkor bezárul egy ajtó
és rögtön kinyílik egy másik ajtó: ott Isten lesz
minden mindenben.
Vetési Imre
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Adventi zenei áhítat
Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Jézus Szíve Templomban a hívek gyönyörködtetésére a
jótékony célú adventi zenei áhítatot. A koncerten egyházi és világi zeneszerzők kórusművei és hangszeres zenei alkotásai gazdagították advent első vasárnapjának ünnepi hangulatát.

A Harmonia
Sacra énekkar
Szakáll Lászlóné
vezényletével
ezúttal is
nívós műsorral
örvendeztette meg
a közönséget

A

Kiss Anna Borbála
és Finta Zsolt
gyújtotta meg
az első adventi
gyertyát

dventus domini, Eljő
az Úr. E nemes gondolat szőtte át az elhangzott
művek szellemiségét. A
várakozás és bűnbánat, utóbbi liturgikus lila színe jelképezi a befelé fordulást, a lélek megtisztítását, hogy
aztán karácsonykor örvendezhessünk az Úr megszületésének.
A koncertet – melynek műsorvezetői tisztét Balatoni Ágota töltötte
be – Diósi Tamás orgonaművész, a
Szent Mihály Templom kántorának
magával ragadó orgonajátéka vezette
be. Dietrich Buxtehude dán-német
orgonista, a barokk kor egyik legfontosabb zeneszerzője g-moll prelúdiumát szólaltatta meg.
Az „Ébredj ember mély álmodból”
kezdetű adventi ének hangjai közben
a Szent János Bogár csoport vezető-
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je, Finta Zsolt és Kiss Anna Borbála
meggyújtotta az első adventi gyertyát. Az éneket dr. Tasi László, a Jézus Szíve Templom kántora kísérte
orgonán.
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola
tanáraiból alakult Trió Brilló együttes – Bergl Noémi zongora, Juhász
Terézia cselló és Dobai Szabolcs hegedű – kezdte a koncertet Antonio
Vivaldi Négy évszak című művéből
a Tél tételt szólaltatták meg varázslatos előadással. Ők a hangverseny során még kétszer zenéltek, többek között Debussy francia impresszionista zeneszerző Hold című művével teremtettek mesebeli hangulatot.
A Szent Mihály Templom énekkara Diósi Tamás vezényletével Liszt
Ferenc Áve Maria című, és J. S. Bach
„Jöjj népek megváltója” kezdetű művekkel szép percekkel ajándékozta
meg a közönséget.
Első alkalommal szerepelt a koncerten a Szent Imre Templom kórusa. Karnagyuk Horváth István, bemutatva az énekkart, elmondta,
hogy három éve alakultak meg egy
korábbi formációból. Műsorukban
Franz Schubert miséjéből a Sanctus
előadásával arattak méltó sikert.
A koncert záró (de nem befejező)

számaként a templom Harmonia
Sacra énekkara műsorát hallgathattuk a tőlük megszokott magas színvonalon, Szakáll Lászlóné vezényletével egy Kodály Zoltán feldolgozást,
egy felvidéki és egy erdélyi népéneket valamint Melchior Vulpius német énekes zeneszerző művét.
Kedves pillanat volt, amikor Szepes Béla, az egyházi tanács világi elnöke virággal köszöntötte dr. Lányi
Cecíliát, a templomépítő Lányi Ferenc unokáját, aki az adventi koncertek támogatója és állandó hallgatója. Köszöntésként egy XVII. századi
egyházi énekkel is kedveskedtek dr.
Tasi László orgonakíséretével.
Szádoczky Károly kanonok plébános adventi útravalójában Pál apostol szavait idézte: „Ugyanaz a lelkü-

Dr. Lányi Cecília és Szepes Béla

let legyen meg bennünk, ami Jézus
Krisztusban is megvolt.”
Befejezésül
a
hagyományos
összkari felállásban Horváth István,
majd Szakáll Lászlóné vezényletével Melchior Vulpius kánonja, majd
Pellegrini olasz zeneszerző „Ó jöjj
le Messiásunk…” című kórusműve
hangzott el.
A koncertet támogatta Dunakeszi Város Önkormányzata, dr. Lányi
Cecília és Dobay Márta, fővédnöke
Szádoczky Károly volt.
Katona M. István
A szerző felvételei

Advent
a főtéren

Ünnepi díszbe öltözött a városháza melletti IV. Béla
király főtér, ahol Szabó Katalin, a Dunakeszi Programiroda vezetőjének kedves mondataival vette kezdetét az
idei adventi vásár és korcsolyapálya megnyitó ünnepség
november 30-án.

A

fedett jégpályára elsőként a Dunakeszin élő műkorcsolyázó Gál Zoé, a Sebestyén Korcsolya SE kiválósága síklott be, aki látványos
produkciójával hamar felmelegítette a pálya szélén didergő
nézőket. A szépen kivitelezett
gyakorlatok után lépett a jégre görgetett szőnyegre a közkedvelt – a kicsik és a felnőttek körében egyaránt népszerű
- Tunyogi Bernadett énekes- és
színésznő, aki már az első dal
felcsendülése közben meghódította a közönséget.
A fiatalok közül, aki eddig
csak kacérkodott versenyszerű szinkronkorcsolyázással az
a Sport Magic Egyesület három korcsoportjának magával ragadó és rendkívül szép
bemutatója láttán minden bizonnyal már másnap kopogtatott az egyesület ajtaján, hogy

ő is közéjük szeretne tartozni.
Látványos, könnyed mozdulatok, szépen kivitelezett ko-

reográfia, ízléses ruha, tehetséges fiatalok, mindez a Sport
Magic Egyesület. Méltán kiáltotta valaki a tapsoló közönség
soraiból: „Csodálatosak voltatok!”.
Az idei, igazán színvonalas
adventi vásár és korcsolyapálya megnyitó ünnepség a VSD
Jégkorong szakosztály ifjú hokisainak mérkőzésével zárult.
Mint azt Szabó Katalintól megtudhattuk – a korábbi évek szép hagyományait követve - idén is, egész decemberben értékes készítményeket
felvonultató színes kézműves

vásárral, hideg-meleg étel- és
italkínálattal, teával, forralt
borral, a közkedvelt kürtöskaláccsal, lángossal, és amit nagyon sokan várnak, adventi gyertyagyújtással, hétvégi
színpadi programokkal várják a karácsonyi ünnepre készülő dunakeszieket. A vasárnap délutáni adventi gyertyagyújtáskor – hetente egymást
követve – idén is megosztják
ünnepi gondolataikat a helyi
egyházközségek. Az adventi várakozás ünnepi műsoraiban nagy sikerrel szerepel(tek)
nek a város kis óvodásai, és az
általános iskolák tanulói, akik
több alkalommal is együtt
énekelték a népszerű karácsonyi dalokat a közkedvelt előadóművészekkel.
A közönség nagy örömére
Advent első időszakában fellépett Horányi Judit, Fábián
Éva, Kocsis Tibor, a harmadik hétvégén – lapunk megjelenésével egy időben – Pál
Tamás és Takács Nikolas szórakoztatják a dunakeszieket.
December 22-én, Oláh Gergő
„vezeti fel” a tartalmas programok sorát, mely különleges élménnyel ajándékozza
meg azokat, akik este fél hétkor ellátogatnak a főtérre, ahol
a Kaláka együttes tagjaival és
Dióssi Csaba polgármesterrel
együtt gyújthatják meg a negyedik adventi gyertyát, majd

este a Szent Mihály templomban élvezhetik a művészek nívós műsorát. Másnap, vasárnap délután újra meggyújtják a negyedik gyertyát a Posta utcai Tagóvoda és a Szent
Mihály templom gyülekezetének közreműködésével, akik
együtt fogadják a Dunakeszire
érkező Békelángot. Mikola Péter gyermek műsora után Vastag Tamásé lesz a színpad.
December 31-én óriási szilveszteri bulival búcsúztatják
az óévet és köszöntik az új esz-

tendőt, amely reményeink szerint mindannyiunk számára
sok örömöt és boldogságot hoz
majd.
No de ne felejtsük el, hogy a
téli sport szerelmesei számára idén is kiváló sportolási lehetőséget kínál a főtéri fedett
jégpálya, ahová mindenkit
szeretettel várnak a rendezők.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Levente Péterrel
érkezett a Mikulás
Advent első vasárnapja sok szép élménnyel ajándékozta meg
a városban élőket, akik közül talán a gyerekek örülhettek
leginkább, akikhez kétszer is ellátogatott az ajándékkal
teli puttonnyal érkező Mikulás.

D

élelőtt és ebéd után is zsúfolásig megtöltötték a József Attila
Művelődési Központ színháztermét kíváncsi kicsik és szüleik, akik kíváncsiak voltak Levente Péter
magával ragadó, színes műsorára és a Mikulás érkezésére
A patinás intézmény közönsége Levente
Péterrel együtt várta a Mikulás érkezését,
aki a nagy pillanat beteljesüléséig a rá jellemző színes, és rendkívül kedves hangvételű műsorral varázsolta el a gyerekeket és
az őket elkísérőket. A hetvenes és a nyolcvanas évei között, félúton járó színész, előadóművész a „nagypapa” bölcsességével és

szeretetével vonta be a műsorba az őt rácsodálkozással hallgató gyerekeket, akik
mellett a szülőknek is, de főleg a nagyszülőknek szerzett kedves perceket az egykori Zsebtévé Móka Miki megformálója.
A városi önkormányzat – immár ötödik
- Mikulás napi műsorában Levente Péter mellett két kiváló bűvész látványos
mutatványainak is tapsolhatott a közönség, melynek soraiban a Mikulás érkezését óriási örömmel fogadták a gyerekek.
A József Attila Művelődési Központba érkezett Mikulást sok száz gyerek várta,
akiknek a messziföldről érkezett fehér szakállú, piros ruhás kedves ember édessé-

Karácsonyi ajándékcsomag

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan karácsony alkalmából idén is ajándékcsomaggal kedveskedik a 65 év feletti, állandó dunakeszi lakcímmel rendelkező lakosoknak.

A

z ajándékcsomagokat
az ünnepeket megelőző
időszakban, valamint
december hónapban önkéntes
diákok juttatják el az illetékesekhez. Csomagot a 65 év feletti, Dunakeszi lakcímmel bejelentett lakosok kapnak. Annak
érdekében, hogy a csomagok
kiszállítása és átadása gördülékenyen történjen és minden 65
év feletti dunakeszi lakos időben megkapja az Önkormányzat ajándékcsomagját, kérjük
Önöket, hogy figyeljenek az
alábbiakra:
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• ellenőrizze, hogy működik-e a csengő
• a csomagokat általános iskolás, valamint gimnáziumi
diákok adják át Dunakeszi, a
Mi városunk logózott ajándék
zacskóban
• ha Önnek nincs szüksége a csomagra kérjük, ne utasítsa el az önkéntes diákot, hanem ajánlja fel saját úton jótékony célokra
• kérjük, hogy az átvételi nyomtatványt aláírni szíveskedjen
Amennyiben december 17ig valamilyen okból kifolyólag nem kapja meg a csomagot,
abban az esetben 2018. december 19-től egészen január első
felében a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen átvehető, akár megbízás által is.
Áldott, szeretetteljes ünnepeket kívánunk.
Dunakeszi
Programiroda

gekkel teli zsákjából jutott mindenkinek
egy csomag.
De ezzel még nem ért véget a dunakeszi
gyerekek számára a kedves meglepetések
sora, hiszen december 6-án reggel a város
gyermekintézményeibe is hatalmas puttonnyal érkezett a rég várt kedves Mikulás, aki közel kétezerötszáz gyereknek vitte el az önkormányzat ajándékát a bölcsődékbe és óvodákba, melyek közül a János
utcai Tagóvodába ellátogatott a város polgármestere is.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Rotary Mikulás
December 6-a a gyermekek számára a télkezdet egyik legjobban várt napja. Minden gyermek vágyakozva gondol Mikulásra, a piros orrú szarvasokra, az ajándékkal teli szánkóra.
Vágyaikban az ablakba kihelyezett cipőcskéik roskadoznak
az ajándékoktól. Ki babára, ki egy kisautóra, mesekönyvre
vagy csokira, cukorkára, kekszre vágyik.

S

ajnos nem minden gyermek vágya teljesülhet maradéktalanul, mert néhányuk szüleinek anyagi körülményei nem teszik ezt lehetővé.
Mi, a Dunakeszi Rotary Club
tagjai szerettük volna, az igazán rászoruló gyermekek arcára is őszinte, önfeledt mosoly
csalni. Így a Dunakeszi Családsegítő Szolgálat közreműködésével lehetőségünk adódott egy
rövid ünnepség keretein belül

megajándékozni 100 gyermeket. Az ünnepi műsor keretében a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói adtak rövid zenei
előadást, majd Télapó osztotta meg hatalmas puttonya tartalmát, az izgatott gyermeksereggel. A gyermekek boldogan
fényképezkedtek Mikulás és
két kis segítőjével, a krampuszokkal.
Rotary Club Dunakeszi

Száz rászoruló család kapott
karácsonyi élelmiszercsomagot
az önkormányzattól
Alapvető száraz élelmiszerek - liszt, cukor, rizs, olaj,
tej, tészta, májkrém és mintegy 30 dkg szaloncukor voltak abban a karácsonyi csomagban, amelyet idén
100 százalékban az önkormányzat fizetett ki. Az Élelmiszerbanktól ezúttal nem érkezett támogatás.
lapvető
élelmiszerek alpolgármesterrel és a központ
voltak azokban a cso- munkatársaival együtt adtak át
magokban, amelyeket a az embereknek.
Családsegítő és Gyermekjóléti
- Jó érzés, hogy segítenek,
Központ ügyfelei, mintegy 100 de remélem, hogy többször
család kapott karácsony előtt. nem szorulunk rá – mondOlyan rászorulókról van szó, ta egy fiatal, három gyermeakik számára nagy segítség az kes édesanya. – A gyerekek a
adomány. Mint azt a központ fővárosban egy speciális iskoegyik vezető munkatársától lába járnak, ami megnehezíti
megtudtuk, a korábbi évektől az életünket, ezért nem tudok
eltérően idén a Pest megyei te- munkát vállalni. Most nagyon
lepülések közül kevesen nyer- nehéz helyzetben vagyunk,
tek az Élelmiszerbank pályá- mert a férjem fizetését egy tarzatán. Dunakeszire sem jutott, tozás miatt lefoglalta végreezért Dióssi Csaba polgármes- hajtó – indokolta a kényszerű
ter úgy döntött, hogy az önkor- helyzetet a családanya, akit az
mányzat állja ennek költséget, viszont jó érzéssel tölt el, hogy
hiszen – mint fogalmazott - a segít rajtuk az önkormányzat.
nehézsorsú, rászoruló családok
az ünnepek előtt nem marad(B. Szentmártoni)
hatnak alapvető élelmiszerek
Fotó: KesziPress
nélkül, melyet Erdész Zoltán

A

Szilveszter a Főtéren
Búcsúztassuk az ó, és köszöntsük együtt az újévet Dunakeszin, a IV. Béla Király téren egy fergeteges szilveszteri bulival.

V

árosi hagyományainkhoz híven december
31-én koncertekkel, híres lemezlovasokkal és utánozhatatlan hangulattal búcsúztatjuk az évet.
20:30-kor indul a mulatság,
fellép Miki Niki és a Csinibabák, 21:20 Baby Gabi, 22:00
Happy Gang, 22:30-tól DJ
Dominique-kel hangolódhatunk 2019-re, 23:30-tól pedig

DJ Thomx-szel bulizhatjuk át
magunkat az újévbe.
A korcsolyapálya meghos�szabbított nyitva tartással,
22:00 óráig várja a sportolni és
kikapcsolódni vágyókat.
Találkozzunk december 31én a Főtéren és köszöntsük
együtt a 2019-es évet!
Dunakeszi
Programiroda
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„Méztől dagadva megrepedt a szőlő/
s a boldogságtól elnémult a szóló”

Guttmann Vilmos:
a jó minőségű termelői bor
nem társul magas árral

Számos alkalommal hallhattuk a rádióban s olvashattuk az újságokban, hogy idén a szőlő két
héttel korábban érett, a gazdák rekordtermést szüreteltek, s a szőlőből készült bor minősége
ígéretes. Ez a kedvező hír érvényes-e az ön gazdaságára is? – kérdeztük városunk közkedvelt borászától, Guttmann Vilmostól.
- Jól emlékszem, hogy a 2017-es termésből díjnyertes bor született?
- Valóban! A 2017. évi Zweigeltem a
XIII. Egyházi és világi országos borversenyen aranyérmes minősítést ért el és
ez lett a Hegyközség legjobb bora. Bőséges volt a termés, nagyon kedvelt bor,
mellyel örömünkre még ki tudjuk szolgálni vásárlóink igényeit. Remélem,
hogy az idei évjárattal hasonló vagy
még jobb eredményeket érek el. A vevők részéről érkező visszajelzések erre
engednek következtetni.

Guttmann Vilmos
és felesége, Ágnes
asszony hosszú évek
alatt - elkötelezett
lokálpatriotizmussal
és szakmai
igényességgel
- Pest megye
egyik legnívósabb
borászatát
alakította ki

Ö

sszességében igen, bár ez
termőtájanként és fajtánként kisebb-nagyobb eltérést mutat. A lokálpatrióták számára fokozott élményt ad, hogy
helyi termelésű bort fogyaszthatnak. A
borkimérő üzletünk baráti beszélgetések és találkozások színtere, rég nem
látott ismerősök örömmel köszöntik
egymást. Kell-e ennél nagyobb öröm?
Zalagyöngye vonatkozásában pedig
teljesültek Kosztolányi sorai a Szeptemberi áhitat című verséből. Az átlag
cukorfoka 23 volt, ami abszolút rekord.
A belőle készült bor mégsem nevezhető
alkoholtúlsúlyosnak, mert a megfelelő
mennyiségű finom sav és a túl édes szőlőre jellemző glicerin telt és kiegyensúlyozott érzetet ad. Remélem, hogy ezt a
fogyasztók is így érzik majd.
A kékszőlőlével (Zweigeltnél) sajnos
adódtak problémák. Augusztus első felében olyan szép volt az ültetvény, hogy
legszívesebben kihívtam volna a helyi
TV-t, hadd tudja meg a lakosság milyen
kincs érlelődik a határban. Gyönyö-
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rű volt a sötétkék, telt fürtök látványa,
ám ekkor még nem lehetett szüretelni, mert alacsony volt a cukorfoka. Sajnos a hónap végére, szeptember elejére
a 35 fokos hőségtől és a nagy aszálytól
hőgutát kaptak s a termés 40 %-a megfonnyadt. A megmaradó szép fürtökből
készült a színben kicsit gazdagabb, de
telt, illatos, harmonikus rozé, melyre
elmondhatjuk korunk borászati slágermondatát: a rozé jött, látott és győzött.
- Az erdőkertesi és a váci ültetvényei
milyen eredményt produkáltak?
- A vácit júliusban jégverés érte. Az
azonnali gondos növényvédelem ellenére a fürtök harmada rothadásnak indult,
amiket nem tudtuk feldolgozni. Ez bizony jelentős veszteség. Kesernyés öniróniával, azzal vígasztaltam magam, hogy
a kevesebb többet ér. A jó minőség érdekében a szürettel kivártam a megfelelő
érettséget, így a termés nagy részét 19 cukorfokkal, kisebb hányadát 21,5 cukorfokkal szüreteltem. Az indiánnyár ehhez
kedvező körülményeket teremtett.

- Önről köztudott, hogy nem csak kiváló borász, de nagy humanista is, aki
imádja az irodalmat, a verseket, melyeket – ha csak teheti – boldogan el is
szavalja a nagy nyilvánosság előtt is.
Így nem is csodálkoztam azon, hogy
két évvel ezelőtt milyen szakmai alapossággal fedte fel a jó bor készítésének titkait, tavaly pedig a bor kedvező
élettani hatásának bemutatásával és
sok gyönyörű versidézettel igyekezett
felkelteni az olvasók figyelmét a kulturált borfogyasztás iránt.
- Ezúttal is örömmel beszélek a szőlőtermesztésről, a borkészítés különleges világáról. Még az sem zavar, ha a
vevők az általam megfogalmazott gondolatokat, jó tanácsokat máshol, akár
egy-egy nagy bevásárlóközpontban kamatoztatják vásárlásaik alkalmával.
Abban bízom, hogy szakmai véleményemmel hozzájárulok a magyar borok
forgalmának növeléséhez.
- Ez nagyon dicséretes, mondhatni etikus vállalkozói megnyilvánulás,
de ön mégis csak azért működteti a
Guttmann Borházat, mert élvezni szeretnék munkájuk gyümölcsét.
- Ez természetes, de az igencsak távol áll tőlem, hogy a multik vagy más
borászok készítményeinek, üzletfilozófiájának, ár struktúrájának bírálatával próbáljam magunkhoz „édesgetni” a vásárlókat. Vallom azt az ősi mon-

dást: „Jó bornak, nem kell cégér!” A fogyasztók különbséget tudnak tenni az
alacsony árfekvésű, gyenge beltartalmi
értékű akciós borok és a valamivel drágább, de jó minőségi termelői borok
között. Örömmel olvastam egy szakújságban, hogy a legújabb statisztikai felmérés szerint a termelőktől való közvetlen borvásárlás növekvő tendenciát mutat.
- Azt mondta, „A jó bornak nem kell
cégér!”, amivel nem igen lehet vitatkozni, de talán nem kevesen vannak,
akik nem ismerik az önök készítményeit. Mi szól amellett, hogy felkeressék a Guttmann Borházat, és megkóstoljanak – mondjuk – egy finom rozét?
- Na, látja, szerkesztő úr, ön is kimondta az egyik legfontosabb szempontot, mégpedig azt, hogy megkóstolhatja. Nálam senki sem vásárol zsákbamacskát. A bort előzetesen meg lehet
kóstolni, és csak ezt követően dönthet
a kedves vevő. Akik kocsival vannak,
azok úgy kóstolhatnak, mint a zsűritagok egy-egy borversenyen, hogy nem
nyelik le. De, aki bizonytalan, annak
szondával is tudok szolgálni. A kóstolás
ingyen van és ez minden tételre vonatkozik, mennyisége nincs korlátozva.
- Ez tényleg egyedinek tűnik…
- Sokak számára is igen kedvező,
hogy boraim általában kevesebb ként
tartalmaznak, mint a palackos üzleti borok. Közismert, hogy a kén az

egyik fő konzerváló szer, ami biztosítja a bor tartósságát és pultállóságát, nem engedi megvénülni hos�szabb tárolás esetén sem. A visszajelzések igazolják, hogy sok embernek okoz fejfájást az a kén mennyiség,
ami az üzleti palackos borban van. Én
azonban nem pultos tárolásra, hanem
szinte azonnali fogyasztásra készítem
a bort, melyet ezért mérsékelten kénezek. Nincs is fejfájás és panasz se.
Ez a nagyon fontos dolog számomra
kedvezőtlenül is alakulhat, például
megvénül a bor és nem tudom elad-

ni, de ezt a kockázatot a vevő egészsége érdekében felvállalom. Maradok az
igen mérsékelt kénezésnél.
- Előfordul-e, hogy hasznos fogyasztási tanácsokkal segíti vásárlóit?
- Igen, szinte minden esetben. Az
üzletekben ezzel nem szolgálnak. Apróságnak tűnik, de érdeklődés esetén
készséggel adok felvilágosítást a technológia menetéről, készítés módjáról
vagy bármi más ezzel kapcsolatos felvetésről, amely a kölcsönös bizalmat
erősíti. Feldolgozáskor sokan rácsodálkozással figyelik az igen látványos préselést, amire az üzletekben sincs lehetőség.
- Beszélgetésünk végén azt a kérdést
sem kerülhetjük meg -, amiről ön igen
szerényen hallgat -, hogy a finom borai milyen ár színvonalat képviselnek?
- Tényszerűen ki kell jelentenem,
hogy máshol is lehet vásárolni magas
minőségű borokat. Sőt! A híres történelmi borvidékek nagy termelőinek
több ezer forintos prémiumkategóriás
boraival fel sem vehetem a versenyt, ha
csak magát a bort vesszük alapul, de ha
az ár értékarányt nézzük, akkor mindenképpen. Az alkalmi borfogyasztók megtehetik, hogy a legjobb, legdrágább borokból vásároljanak egy-egy
palackkal. A rendszeres, de mértékkel
fogyasztóknak viszont nagyon fontos,
hogy elfogadható áron, jó minőséget
kapjanak. Én ehhez tartom magam és
őket szolgálom.

- Van-e valami borkülönlegessége
a Guttmann Borháznak, vagy ha úgy
tetszik pincészetnek?
- Igen van: a száraz muskotály, amivel koccintani fogunk, kívánva egymásnak és minden kedves eddigi és jövendőbeli vendégemnek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet. A
gyerekek és az alkoholt nem fogyasztó felnőttek finom rostos, tartósítószert
nem tartalmazó, 100 %-os szőlőlével
tehetik ugyanezt.

Hagyományt
teremtett a VSD
első sportbálja
December amúgy sem mentes ünnepi pillanatoktól, de a Városi Sportegyesület Dunakeszinek sikerült még tovább fokoznia a hangulatot így karácsony előtt, ugyanis 2018.
december 8-án került megrendezésre a VSD
történetének első Sportbálja a VOKE-ban.

A

szervezők természetesen
gondoskodtak róla, hogy a rendezvény az önfeledt szórakozásról és kikapcsolódásról szóljon. A VSD
Cheerleaders pompom
csapat nyitótánca után
következhettek a sztárfellépők. Olyan neveket sikerült megnyerni
erre az estére, mint Kaszás Géza műsorvezető, valamint Dombóvári
István humorista. A parádés poénoktól sokan a
könnyeiket törölgették.
A programban előkelő
helyet kapott a VSD elnökének, Temesvári Istvánnak az évértékelő beszéde és köszönetnyilvánítása. Bemutatásra került a teljes egyesület, az
irodai dolgozók és mind
a 13 szakosztály is.
A hivatalos program

után végre tényleg mindenki a „sarokba tette
a melegítőjét” és kezdetét vette az I. VSD Sportbál. A finom ételek után
a Feeling zenekar élőzenével szórakoztatta a tömeget. Jöhettek a jobbnál
jobb zenei kívánságok, az
igazi retro buli, többségében a 90-es évek slágerzenéivel. A hangulat an�nyira fenomenálisra sikeredett, sokan haza sem
akartak menni és helyben szerettek volna jegyet
vásárolni a II. VSD Sportbálra. Biztosak vagyunk
benne, hogy megint csak
egy hagyományteremtő
rendezvényt sikerült ös�szehoznunk! Csak így tovább, köszönjük mindenkinek, aki eljött és velünk
tartott! Hajrá VSD!
MészárosSchöffer Zsuzsanna

(Vetési)
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Dunakeszi éremeső Portugáliában
„Az éremtáblázat élén végzett a magyar Wado-kai Karate válogatott a portugáliai Santarémben megrendezett,
46. European Wado-kai Cup elnevezésű versenyen.”- adta hírül a karate.hu.

M

indannyian olvashattuk a
fenti híreiket a karate.hu
felületén. E sorok önmagukban is megdobogtatják a sportág kedvelőinek szívét, de Dunakeszi
lakosainak ezen érmek még fényesebben csillognak, hiszen városunk
két versenyzője is hozzájárulhatott a
fentebb idézett sikerekhez.
Idén novemberben egy portugáliai kisváros, Santarém adott otthont a 46. European Wado-Kai
Cup megrendezésének. Az európai versenyről a magyar nemzeti
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válogatott 10 arany, 10 ezüst és 16
bronzéremmel az éremtábla élén
végzett, ebből négy érem Dunakeszire érkezett haza a reptérről.
Az augusztusi angliai Világkupa
kapcsán nagy örömmel adhattunk
hírt legmagasabb csúcsokat hódító sportolóinkról, akik világbajnoki, valamint bronzérmekkel tértek
haza Leichesterből. Most ismét Stefán Ildikó, (nemzeti lobogónkkal a
dobogón) a Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE vezetője, valamint
Kozsán Balázs (baloldali kép jobb

szélén), a Nóva Sportegyesület versenyzője, Faragó Tibor sensei felkészítésének köszönhetően három
hónap elteltével még egyszer megismételte, valamint színezte az angliai sikereket.
Ildikó kata 36years+ kategóriában bronzéremmel végzett, Balázs pedig három kategóriából háromszor állhatott a dobogón: kata
U16 kategóriában III., Kumite
U16 +63KG kategóriában II., csapat katában két társával, Biró Boldizsárral és Faragó Csanáddal
együtt, I. helyen zárt.
Reméljük, egy kis szünet után,
a téli alapozó edzéseket követően
tovább folytatódik majd a Luxemburgból Svájcon és Franciaországon át Angliáig érő, majd jelenleg
Portugáliával záruló pályaív annál is inkább, hogy a 2019-es Európa-bajnokság helyszíne Magyarország lesz.
A zászlónkat pedig most is nagy
öröm az alábbi képeken látni, de

még nagyobb boldogság lesz jövőre itthonról, a tatami széléről, élőben figyelni a küzdelmeket, melyek
egyenesen vezethetnek a 2020-as
olimpia felé.
Gratulálunk a szép eredményekhez, várjuk a folytatást!

ATLÉTIKA
Maracskó Pál (59) 1967-ben kezdett atletizálni a Dunakeszi
Vasutasban, 1978-tól immár már 40 éve edzőként, majd vezetőedzőként tevékenykedik a klubban. A Vasutas atlétái
hosszú évtizedek óta kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek. Eddig az egyesület két saját nevelésű atlétája jutott
ki az olimpiára. Legutóbb Huller Dániel nyert ezüstérmet a
buenos airesi ifjúsági olimpián, ahová tanítványát elkísérte Maracskó Pál is. Vele beszélgettem, élményeiről szakmai
tapasztalatairól.

Interjú Maracskó Pállal

Edzői szemmel
az ifjúsági olimpiáról
- Október 6-18. között Buenos Airesben rendezték meg a III. Nyári Ifjúsági (14-18 évesek) Olimpia Játékokat. 206 nemzet 3997 versenyzőjével,
32 sportágban 241 versenyszámban
vett részt, melyen a magyar csapat 12
arany, 7 ezüst és 5 bronzérmet szerzett, az éremtáblázaton Oroszország
(25), Kína (18), Japán (12) mögött negyedik lett - számolt be Maracskó
Pál. A magyar csapatban az atlétikát 16 versenyző és 5 edző képviselte. Az atléták is nagyon jól szerepeltek, mert 2 ezüst érmet és több döntős helyezést szereztek. A dunakeszi
atlétákat Huller Dániel Gellért és jómagam képviseltük.
- Gondolom nagy izgalommal készültél az útra?
- Igen, a 2x14 órás repülőút hos�szú volt, de a gépen sakkoztam, így
hamar elrepült az idő. Naponta akár
többször is utazhattunk az edzésekre és más megbeszélésekre, amik elég
rapszodikusak voltak, mert 40 és 100
perc között bármi lehetett. Edzőként
az is „feladatunk” volt, hogy feltérképeztük a fontosabb látnivalókat,
a versenyzőknek kikapcsolódásként
megmutathassuk Argentína fővárosának nevezetesebb épületeit és egy
kicsit lazítsunk a versenyzők napi
szigorú időbeosztásán. Láttuk azt a
városrészt (BOKA) ahonnan a tangó
elindult, de onnan indult a világhírű labdarúgó Maradona is. Megnéztük Evita (Eva Peron) sírját is, de láttuk más olimpiai sportágak versenyhelyszínét is.
- Az élmény és a verseny nagy hatással volt rád?
- Igen, mert talán köztudott 2004-

ben az athéni olimpián saját nevelésű atlétánk, a hármas ugró Tölgyesi
Péter szerepelt, de én akkor itthonról
szurkolhattam neki. Most is saját nevelésű atlétánk jutott ki. Testközelből éltem át az olimpia minden pillanatát, felejthetetlen élményt adott.
Minden sportág versenyein tömegek szurkoltak. Erre itt Magyarországon nem lehet felkészülni. Érdekes volt látni és megfigyelni szakmailag más országok versenyzőinek felkészülését. Maga az olimpia is óriási
kihívás volt minden edző és versenyző számára.
- Eszes Dániel után, újabb atlétátok jutott a világverseny döntőjébe?
- Bizony! A Dunakeszi Vasutasnak van egyedül az országban két
Ifjúsági Európa-bajnoka! Eszes Dániel 2016-os Európa-bajnoki címe
után örülök, hogy bizonyítani tudtuk, nem volt véletlen az akkori kimagasló eredmény. Az olimpiára nehezen lehetet kijutni, Európából a
kvóta rendszer szerint csak az Európa-bajnokságon 1-3. helyezett juthatott ki. Huller Dániel 400 méteres gátfutásban, Győrben elért arany
érme biztosította az olimpiai részvételt. Győrben 50,63 mp-es idő pedig
a világ idei legjobb ifjúsági eredménye is egyben. Mivel az olimpia októberben volt, ezért az Európa-bajnokság után a forma átmentésében nagy
segítség volt a Magyar Atlétikai Szövetség versenynaptára, amely négy
nagyobb megmérettetést biztosított,
hogy magas szinten maradjon a versenyzőnk. Ez sikerült is.
- Hogyan alakult a verseny?
- Az első két nap esős volt, fáz-

Maracskó Pál,
a Dunakeszi
Vasutas
vezetőedzője
és világhírű
tanítványa,
Huller Dániel

tunk, utána jött a nagy meleg. Érdekes, új rendszerben rendezték a
versenyt. Nem döntő volt, hanem
a két futás átlaga döntötte el a végső sorrendet. Négy napon belül kétszer kellett futni a 400 m gátat. Október 13-án az első körben, gyenge mezőnyben Dani biztosan nyert,
de ezzel időhátrányba került, mert
az erősebb futamban ketten jobb
időt futottak nála. Második futásnál már a legjobb 8 idő került egy
futamba. Ezt hívhattuk a döntőnek.
Versenyzőnket nyomasztotta, hogy
hátrányt kell ledolgoznia. Még az
is előfordulhatott volna, hogy mind
a kétszer futamgyőztesként jön le a
pályáról és mégsem nyer az időátlag
miatt. Végül jó futással és kis szerencsével 2. helyen végzett a japán
versenyző mögött. Dani egész éves
teljesítményére Buenos Ariesben
tette fel a koronát ezzel az olimpiai
ezüstéremmel. Nagyon büszkék lehetünk rá.
Maracskó Pál vezetőedző és
Orosz Ákos, az egykori tanítvány, s
most edzőtárs, (Huller Dániel Gellért edzői) jó munkát végeztek, s így
sikeres esztendőt zártak. December
3-án mind a hárman az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő oklevelét vehették át Prof. Dr.
Kásler Miklós minisztertől! December 14-én az év legjobb Pest megyei
sportolója férfi utánpótlás korosztályban elnyert díjat vehette át Városházán.
A Dunakeszi Vasutas atlétáinak
további sikereket kívánunk!
Solymosi László
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A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.

Házasságot kötöttek

2018. október 11. 

Lesz Gábor és Pomucz Réka

2018. november 10.  Dr. Bőcskei-Antal Barnabás


és Orbán Adrienn

Mindannyiuknak sok szeretettel
gratulálunk, örömteli életet kívánunk!
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November 22-én a Megyeháza
Kossuth Lajos-(Dísz)termében
rendeztük meg a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei
Igazgatósága
hagyományos
ünnepségét, a 7. Pest Megyei
Gólkirályok Gáláját.

Elismerés a Városi SE Dunakeszinek

A

2017/2018-as Pest megyei
labdarúgóés
futsalbajnokságok
gólkirálynőinek és gólkirályainak felkérésemre Böde Dániel, a
Ferencváros válogatott futballistája, valamint Rábl János, a Berettyóújfalu ugyancsak válogatott játékosa, korábbi NB I-es gólkirályok adták át a díjakat. A gólkirályok között idén is jutalmazott volt a VS
Dunakeszi U15-ös csapatának játékosa, Ort Péter Pál, aki a Pest megyei U15-ös bajnokság, Nyugati csoportjában bizonyult a legtermékenyebb labdarúgónak 62 góllal. (Egy
esztendővel korábban az U14-esek

között 44 találattal lett gólkirály.)
Pest megye legeredményesebb focistáin kívül igazgatóságunk 2007 óta
részesíti elismerésben az éremtáblázat helyezettjeit. A 2016/2017-es szezon Pest megyei labdarúgó-éremtáblázatán 2 arany- (U14, U16), 1 ezüst(öregfiú) és felnőtt III. osztályú
bronzérmével megosztott első helyet szerzett a VS Dunakeszi. Az oklevelet és serleget – nem kevés büszkeséggel – személyesen adtam át Temesvári István klubelnöknek dr. Bársony Farkas, az MLSZ Pest megyei
társadalmi elnökségének tagja, az
Amerikai Kereskedelmi Kamara elnökének társaságában.

Szívből gratulálok a dunakeszi
labdarúgósikerekhez!
Benkő Tamás
A 2016/2017-es versenyév Pest
megyei labdarúgó-éremtáblázatán megosztott első díjat kapott
a VS Dunakeszi. Temesvári István elnök (középen) dr. Bársony
Farkastól, az MLSZ Pest megyei
társadalmi elnökségének tagjától, az Amerikai Kereskedelmi
Kamara elnökétől (jobbra), valamint Benkő Tamástól, az MLSZ
Pest megyei igazgatójától (balra)
vehette át az elismerést
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VOKE József Attila Művelődési Központ
2018. december - 2019. januári programok
VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
www.vokejamk.hu

SAKK

Sakkozó gyerekek sikerei
A Pest megyei Sakkszövetség által rendezett nyílt országos
sakkversenyeken a dunakeszi sakkozó gyerekek is részt vettek, sikeresen.

N

ovember 24-én a 28. Mikulás sakkversenyen I.
korcsoportban a fiúknál:
2. Virág Levente, 3. Bettenbuk Regő,
4. Erdős Csongor…6. Schmidt Botond. A II. korcsoportban lányoknál 3. Baksa Vivien, fiúknál, 6. Veréb Ádám.
December 8-án a Karácsonyi
sakkversenyen I. korcsoportban 2.
Schmidt Botond…6. Virág Levente.
A II. korcsoportban 4. Baksa Vivien, a fiáknál 4. Zahorecz Kornél.
Pest megyei Diákolimpiát 2019.
január 5-én I- II. korcsoportnak,
12-én III – VI. korcsoportnak, 26án csapat diákolimpiát rendezik
meg Aszódon, az Evangélikus Gimnáziumban 10 órától (versenykiírás
pestmegyeisakk.hu megtalálható)
***
Dunakeszi sakkcsapata első
Pest megyei sakkcsapatbajnokságban, az I. osztályban szereplő
Városi Sportegyesület Dunakeszi
sakkcsapata remek őszt zárt, veretlenül az első helyen végzett. Utolsó
fordulóban rangadóra került sor, a
listavezető Dunakeszi – Szigetszentmárton állt (áll) a második helyen, s
itt is nyerni tudtak, Molnár Péter vezetésével.
VS Dunakeszi – Szob 7.5 –

2.5 (győz: Sütő Gábor, Sági Bence, Szalacsy László, Mundi György,
Gránicz János, Nádasdi Attila, Bánhidi Ferenc, döntetlen: Molnár Péter).
Törökbálint – VS Dunakeszi 4.5
– 5.5 (győz: Sütő Gábor, Sági Bence, Molnár Péter, Molnár Sándor,
Gránicz János, döntetlen: Sergyán
Gyula). VS Dunakeszi – Nagykáta 8-2 (győz: Molnár Péter, Molnár Sándor, Szalacsy László, Mundi
György, Nádasdi Attila, Bánhidi Ferenc, Sergyán Gyula, döntetlen: Sági
Bence, Gránicz János)
Szigetszentmiklós – VS Dunakeszi 4.5 – 5.5 (győz: Al Raheem Mohamed, Sági Bence, Nádasdi Attila,
Bánhidi Ferenc, döntetlen: Sütő Gábor, Molnár Péter, Gránicz János).
***
Az I/A-ban szerepel az Alagi DSK
sakkcsapata. Alagi DSK – Gödöllő
4-1 (győz: Vas Tamás, Nógrádi József, Kiss János, Petró Tamás), Veresegyház – Alagi DSK 4-1 (döntetlen Bernáth Péter, Vas Tamás.
Alagi DSK – Aszód 2.5 – 2.5 (győz:
Vas Tamás, Naán Gábor, döntetlen:
Czap Szabolcs). Szentendre – Alagi
DSK 5-0. Az őszi 5. forduló után:
Alagi DSK 7. helyen áll.
Solymosi László

December 16. vasárnap 18:00 óra
Szentegyházi Gyermekfilharmónia
előadása
„Aranyhangok Ezüstvasárnapon”
címmel
A belépés ingyenes, előzetes
regisztráció alapján történik!
Információ:30/618-6833
December 18. kedd 18:00 óra
Városi Karácsonyi Hangverseny
a Bárdos Lajos Általános Iskola,
valamint a VOKE József Attila
Művelődési Központ szervezésében,
helyi kórusok bevonásával
Információ: Kertészné Hídvégi
Zsuzsanna 27/341-204
December 21. péntek 11:0017:00 óráig
ismét VÁROSI VÉRADÁS
Információ:30/618-6833
December 27. csütörtök 20:00
óra
Budapest Bár koncert
Dunakeszi Teátrum szervezésében
Információ:30/618-6833

2019.
január havi programok

Január 26. szombat 19:00 óra
Dolgok amiért érdemes élni
Dunakeszi Teátrum szervezésében
Jegyár: 3.900,-Ft

Január 9. szerda 14 óra
A Nyugdíjas Klub utószilvesztere

Január26. szombat 19:00 óra
Egy asszony két vétkecskéje
(Szabados Zsuzsa önálló estje.)
Jegyár: 1.800,-Ft

Január 11. péntek 19 óra
A Farkas Ferenc bérlet III. előadása:
„Újévi koncert” a Dunakeszi
Szimfonikusokkal
Jegyár: 1.800,-Ft

Január 26-27. szombat-vasárnap
9-18 óráig
Agykontroll tanfolyam

Január 15. kedd 19 óra
Dunakeszi Dumaszínház:
Szex és más tabuk: Benk Dénes,
Csenki Attila, Felméri Péter
Jegyár: 3.300,-Ft
Január 19. szombat 10:30 óra
Dunakeszi Teátrum Szervezésében
Alma koncert
Jegyár: 2.100-2.900,-Ft
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Január 19. szombat 19:00 óra
Babják Színjátszó Stúdió előadása
Örkény: Egyperces novellák
Jegyár: 1.800,-Ft
Január 19-20. szombat-vasárnap
9-18 óráig
Agykontroll tanfolyam

MVM KONCERTEK

2019 ZENEAKADÉMIA - BÉRLET
BOGÁNYI GERGELY | DAVID FRAY
EVGENI KOROLIOV | NIKOLAI LUGANSKY
RÁNKI FÜLÖP | VLADIMIR ÉS VOVKA ASHKENAZY
BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:

AZONGORA.HU OLDALON
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