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Összefogott a város
Önkéntes árvízi védekezők köszöntése

- Nagy megtiszteltetésnek tartottam eddig is, hogy az itt élők Dunakeszi polgármesterének választottak és elláthatom a tisztséghez kötődő feladatokat. Egy ilyen helyzetben, amit a dunai árvízi védekezés
során közösen átéltünk, azt kell mondjam, nemcsak megtisztelőnek, de felemelőnek is érzem – kezdte
rövid beszédét Dióssi Csaba a Házasságkötő teremben tartott július 6-i városi ünnepségen, melyre az
árvízi védekezésben kiemelten részt vett személyeket és vállalkozások képviselőit hívták meg.
EMLÉKPLAKETTESEK:
Auchan Dunakeszi Áruház, Tesco FótiDunakeszi Áruház, Bauhaus Dunakeszi
Szakáruház, Decathlon Dunakeszi Áruház, McDonald's Dunakeszi, Kovács pékség,
Lani pékség, Pléh Csárda, Fóti Közszolgáltató Kft., Szent Jobb Gyógyszertár, Smile Palacsinta, Zeszi Husi (Zsezserán Antal és felesége), Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete, Élő Reménység Alapítvány, Dunakeszi
Máv Sporthorgász Egyesület, Hit Gyülekezete, Pancser Pizzéria és Étterem, Varga Zoltán Péter, Benkő Tamás képv., Szabó József
képv., Nyíri Márton, Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Tamás Ferenc, Koch Róbert, Lőrincz
Róbert, Sima Bernadett, Hevele Beáta,
Firczkó Alexandra, Horváth Judit, Molnár
Emese, Lugosi Szidónia, Rábenspeck Zoltán,
Keresztes Péter, Erdész Zoltán, Seltenreich
József, Tuzson Bence, Tóth Csaba rendőrkapitány, dr. Dávid Csilla, Forgács Andrea, dr.
Csiba Éva, Molnár Petra, Lévai Tímea, Szabó
Katalin, Szabóné Ónodi Valéria, Jancsó Tamás, Manhalder zoltánné, Láposi Tibor, Juhász Krisztián, Glasza Gábor, Bauer Márton,
dr. Németh Samu, Frankáné Molnár Judit,
Dr. Molnár György, Homolya József, Ádám
Balázs r. százados, Szűcs Iván r. törzszászlós, Szabó Józsefné r. hadnagy, Novák Gábor Zsolt r. alezredes, Havrilla Béla közalkalmazott, Strehó Zoltán r. főtörzsőrmester,
Sándor Attila r. zászlós, Verebes Gergő r. főtörzsőrmester, Kovács Arnold r. őrmester,
Nagy Bernadett, Ilkei ferenc, Hegedűs Géza,
ifj. Mitik László, Mitik Beáta, Mitik László,
Mitik Dániel, Nagy Attila, Nagy Nikolett,
Nagy-Utasi Virág, Ágoston József, Horváth
Zsófia, Bernátné Benevját Mardit, Lakatos
Zsolt, Merkwart Krisztián
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A

település polgármestere, a választókerület országgyűlési képviselője szerint a minden idők legnagyobb dunai árhullámának levonulása során a város és az
itt élők rendkívül pozitív és felemelő módon reagáltak. Hiszen ahogyan fogalmazott, elég volt, hogy viharfelhő gyülekezzen a láthatáron, máris több százan jelentkeztek, s ajánlották fel segítségüket. Sokan
jöttek olyan városrészből vagy más településekről, ahol nem is fenyegetett az árvíz,
de mégis tenni akartak Dunakesziért, az itt
élők közösségéért.
Nagy szükség volt az önzetlen segítők
összefogására, mert mint a polgármester

fogalmazott, most volt annak a legnagyobb
veszélye, hogy a dunai árhullám „átbukjon”
a 2. számú főútvonalon, és elöntse az ipari- és kereskedelmi parkot, de az összehangolt, jól szervezett védekezésnek köszönhetően ezt sikerült megakadályozni.
- Nagy hálával és köszönettel tartozom
mindazoknak, akik személyes munkájukkal segítették a védekezési munkálatokat. Volt, aki két kezével, volt, aki munkagépével, volt, aki étellel vagy péksütemén�nyel segített. Mindenki azzal járult hozzá
a védekezéshez, amivel tudott – hangsúlyozta Dióssi Csaba, majd hozzátette: mindig szükség van olyan emberekre, akik ma-

gukénak érzik a feladatot. S
az ünnepségre meghívottak
azért vannak jelen, mert kiemelten segítették a védekezést, akár több napon, több
éjszakán át is.
A dunai árvízi védekezésben aktív szerepet vállalók
önzetlen segítséget a köszönő szavak mellett egy emlékérem és oklevél átadásával
köszönte meg a városi önkormányzat nevében Dióssi Csaba polgármester Erdész Zoltán alpolgármester társaságában. Dióssi Csaba arra kért
minden megjelentet, legyenek büszkék erre a kitüntetésre, ahogy a város is büszke a
kitüntetettjeire: – Mert önök
azok a lakótársaink, akik,
amikor baj van, azt kérdezik,
mit tehetnek Dunakesziért! –
fogalmazott a város polgármestere.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

TOVÁBBI ÖNZETLEN SEGÍTŐK:
Köntös Ferenc, Fári János, Dimény Szabolcs, Mészáros Zita, Dimény Zsolt, Pelyva Norbert, Sibőczy
Pál, Balássy Ildikó, Sallai Tamás, Zöldvári Andrea,
Szekeres Tímea, Ifj. Gergely Imre, Győrik Zsombor, Matuz Beatrix, Kollarik Ferenc, Nagy Gabriella,
Egri Petra, Egri Márk, Egri Tamás, Gönczöl Katalin,
Pikó Benjamin, Szrna Katalin, Faragó András, Harangozó András, Harangozó Bálint, Vágvölgyi Bence, Vágvölgyi Gergely, Vágvölgyi Ferenc, Balázs Pál,
Sárosi Csaba, Soós Katalin, Kuruc István, Szajkó Tímea, Zöldvári Lászlóné, Gereben János, Fazekas Tamás, Kovács Tímea, Opitz Nádor Repülőklub 15 fő,
Sallai Ervin, Karancsi Ildikó, Fürst Roland , Péntek
Lajos, Haskó Tamás, Molnár István , Izsák Gábor József, Izsák Gábor András, Nádudvari Béla, Gál Gellért
Ákos, Benedek András, Fiebiger Viktor, Fiebigerné
Toroczkai Zsuzsanna, Balogh Anikó, Farkas Krisztina, Dr. Tóth Sándor, Pék Ádám, Somogyi Mónika,
Zákonyi Henriett, Végh Mária, Kelényi Kristóf, Fejős Péter, Kaczeus Zoltán, Kramer Zsolt, Szalay Cecília, Kurta Gergő, Kalkó József , Hermann János, Hernádi Norbert, Juhai Nikoletta, Györfös Eszter, Bánáti Anna, Kőszegi Réka, Rednik Olivér, Rednik Róbert, Marosi László, Szvoboda Péter, Baráti László,
Gottman Ildikó, Dr. Nyirkos Tamás, Harcsáni Katalin, Cselei István, Molnár Szabolcs, Pető Ákos, Oláh
Róbert, Marton Sándor András, Balog Gyöngyvér,
Gyombolai-Szabó Valéria, Gyombolai Bálint, Kárpáti Gergely, Hotváth Csaba, Horváth Luca, Horváth
Csongor, Fazekas Pál, Bisztrai Tibor, Horváth Szabolcs, Zsavinszki László, Hornyák Balázs, Török Levente, Demeter Attila, Krihó Földesi Irén, Czövek Ágnes, Véber Szilvia, Mermeze Anita, Farkas Dániel, Bajai László, Frei Zsolt, Kokavetz László, Orosz Áron,
Bárdfalvi Tamás, Máté Dániel, Pazinczár György,
Bérci Zoltán, Sümegi Miklós, Bakos Csanád, Balázsik
Csaba, Fogarasi Árpád, Pozsgai Dániel, Pozsgai László, Kadosa Annamária, Pozsgai László (id.), Bigda Tamás, Dr. Tápai Levente, Ács Zoltán, Ács Anita, Pálinkás László , Nagy Attila, Csorba Tamás, Nádai László,
Molnár Csaba, Gyula Rozália, Deák Kamélia, Király
Nándor, Kovács-Sipeki Cintia, Vándor Eszter, Stuben
Dominik, Rudolf Martin , Nagy Iván András, Horváth Lili, Gerner Zsolt (szülő), Szlobodnyikné Sas Ilona (pedagógus), Pehrné Bencze Edit, Nagyné Szöllősi
Márta, Nagy Imre, Csákó Józsefné, Adu Annamária,
Bíró Zoltán, Csépai András, Csépai Miklós, Everling
Róbert, Fatul Zsolt, Fónyad Dezső, Horváth Róbert,
Horváth Zsolt, Jóni Zoltán, Kasnya István, Kepler Dániel, Kepler Dorkás, Kepler Johan

na, Makula József, Molnár Mariann, Páncél Csaba,
Patály Elek, Patály Krisztián, Rózsa Márk, Szabó Balázs, Szabó Józsefné, Szabó László, Székely Endre, Tóth
Gyula, Simon Tamás, Gyuráné Deszpót Ildikó, Cselőtei
Istvánné , Radics Róbert Bence, Radics Enikő, Simon
Péter Györgyné Marika, Pozderka Gábor (alpolgármester), Puskás Tibor, Tannel Attila, Szíl Balázs, Hernádi Andrea, Pozsár Attila, Antal Klaudia, Dudás Ferenc, Niebauer Vilmos, Petrik Ágnes, Juhász Gábor,
Csepa Lászlóné, Lakots Szilvia, Kalocsai Ferencné , Németh Lászlóné, Pánczél Julianna, Pisók Istvánné, Rász
Lászlóné, Salaminné K. Szilvia, Szabó Lajosné, Szügyi
Lászlóné, Tóth Zoltánné, Vány Mónika, Villányi Ildikó, Kertész Károly, Gálhidi Zoltán, Botka Nándor,
Rujsz István, Üveges Attila, Kozári István, Kozó István, Nagy László, Kellner Antal, Bárdos János, Ignácz
György, Kozári Zoltán, Hermann János, Horváth Gábor, Dunai Gábor, Hámori Dániel, Mayer Gyula, Papp
Zoltán, Hollo Gábor, Juhos Márton , Nagy Attila, Nagy
Nikolett, Nagy-Utasi Virág, Ágoston-Nagy Zsuzsanna,
Ágoston József, Rudolf Antal, Rudolf Martin, Horváth
Zsófia, Varga Péter, Molnár György, Molnár Györgyné,
Berecz Gábor, Szombat István, Szász Béla, Nagy András, Bernát Kristóf, Bernátné Benevját Mardit, Csintalan Ferenc, Derzsy Attila Csaba, Derzsy Attila Csabáné,
Romháti Józsefné, Lakatos Zsolt, Merkwart Krisztián,
Benke László, Dénes László, Németh Albert, László Ilona, Pesti Dávid, Kovács Péter, Brán Antal, Szalontai
Boldizsár, Horváth Ákos, Markó István, Csáki Amália Csilla, Merkwart Csaba, Merkwart Georgina, Varga Gabriella, Birizdó János, Birizdó Zsolt, Terebesi
Csaba, Koblász Mihály, Rankó László, Molnár Balázs,
Tósa Péter, Horváth Attila, Horti Zoltán, Szalontainé
Kisgyörgy Zsuzsanna, Tóth Attila, Pfeifer István, Szabó Zsuzsanna, Páva Péter, Bauer Anna, Döringer Károly, Nyíri Márton, Varga Zoltán, Ábrók Ágnes, Barta
Emil, Boskovitz Ábel, Butkóczi Alina, Donka Attila,
Emhő Dávid, Halász László, Horváth Dia, Kassai Péter,
Koháry István, Kurucz Imre, Magasdi györgy, Muráti
Judit, Nagy László, Nagy Tibor, Papp Szilárd, PetrócziFarkas Ádám, Porubcsánszki Lajos, Szűcs Ágoston,
Taglieber László, Taglieber Lászlóné, Taglieber Olivér,
Valastyán Máté, Dr. Koháry István nyá. Alezredes, Kapás Zoltán, Berényi Éva, Sárosi Tímea, Merényi Zoltán, Kovács Szilvia, Halmai Gábor, Kovács Ildikó, Erdei Mária, Pető Zsóka, Hoffer Ottóné, Monostori Márta, Sipos Dávid.
A Városi Önkormányzat azok segítségét is nagy
tisztelettel köszöni, akiket név szerint nem tudott elérni, de kivették részüket az árvízi védekezésből.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM ZÁRTA BE A REPÜLŐTERET
A híresztelésekkel ellentétben az önkormányzat nem zárta be a Dunakeszi Repülőteret. Dunakeszi
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban úgy döntött, hogy amennyiben a repülőtéren
tovább folytatódnak a szabálytalan repülések, Dióssi Csaba polgármester nem hosszabbíthatja meg a
repülőtér üzembentartási engedélyét.

A

repülőtér üzembentartói
szerződése 2013. május 30.
napján lejárt. Eddig az időszakig az üzembentartó feljelentései ellenére folyamatos engedély
nélküli repülések folynak, csak
áprilisban 192 engedély nélkü-

li felszállás történt. A kialakult
helyzet ellenére a képviselő-testület május végi ülésén úgy döntött, hogy a szerződés június 30ig kerüljön meghosszabbításra,
azzal a feltétellel, hogy havonta
legyen felülvizsgálva, történt-e

illegális repülés és amennyiben
nem történik szabálytalanság,
a szerződés havonta meghos�szabbítható. A feltételek mindenki számára ismertek voltak,
azonban ez alatt az egy hónap
alatt újabb szabálytalan repülé-

sek történetek, így polgármester
a képviselő-testület határozatának értelmében nem hosszabbíthatta meg a szerződést, és
nem teheti ezt mindaddig, amíg
folytatódnak az engedély nélküli repülések.

Fotó: KesziPress (archív felvétel)

Újabb 14 utca kap
aszfalt borítást

Dunakeszin 48 gyermek részesül
a nyári étkeztetési programban
Az országban összesen közel 1200 település kapott
támogatást, amelynek köszönhetően összesen 112
ezer gyermek nyári étkeztetését segíti a Kormány.

A

települések illetékeseivel együttműködve biztosított, hogy a segítség a legrászorultabb családokhoz érkezik.
Dunakeszi is azon magyar
települések között van, amelyek kormányzati támogatást
kapnak a nyári gyermekétkeztetéshez. Településünk
930 ezer forint kormányzati támogatást kapott, amelynek köszönhetően a nyári
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időszakban 48 gyermek nyári étkeztetését tudjuk megoldani.
A támogatásnak köszönhetően 44 napon keresztül legalább egyszeri meleg étkeztetést tudunk adni a szociálisan legrászorultabb gyermekeknek. Ez nagy segítséget
jelent azoknak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Még a nyáron elkezdődnek a munkálatok
Négy év alatt a város minden földes útja szilárd
burkolatot kap – határozta el a képviselő-testület még 2010-ben. Arról is döntés született, milyen
ütemezésben történnek a kivitelezési munkák, s ezt
előzetesen nyilvánosságra is hozta a város vezetése.
A tervet tettek követték, hiszen az elfogadott menetrend szerint megkezdődtek a beruházások.

2

013-ban három ütemben 14 földes utca kap
szilárd útburkolatot. Ennek
köszönhetően újabb, több
mint 5,5 kilométeren közlekedhetnek az autósok kiépített úton. Mint azt a város Polgármesteri Hivatalában Manhalder Zoltánné
osztályvezető
asszonytól
megtudtuk, a kivitelezési
munkákra pályázatot írt ki
az önkormányzat, az ajánlatok beérkezése után megtörténik a kivitelező kiválasztása.
A munkák pedig még az
idén nyáron megkezdődnek, azok pontos időpontjáról az érintett lakosság időben értesítést kap.

2013-ban az alábbi utcák
kapnak szilárd burkolatot:
I. ütem: Ágnes utca, Lilla utca, Piroska utca, Albert
utca, Gitár utca (Déryné u.
és a Határ u. között), Kárpát
utca, + Verseny utca mentén
- a Kápolna utca és a Posta utca között gyalog-kerékpárút és járda
II. ütem: Tavasz utca,
Kagyló utca, Kagyló köz,
Tutaj utca, Hullám utca, Római utca,
III. ütem: Klapka utca (
Görgey utca és a Dobó utca
között), Klapka utca ( Tábor
utca és Sólyom utca között)
A fentiekből térkő burkolatos lesz: Gitár utca Kagyló
utca, Kagyló köz, Római utca.

Magas szintű látogatás a Sanghaji Metrótól Dunakeszin
Június 3-án Dunakeszire látogatott
a kínai Shanghai Shentong Metro
Group Co. Ltd (Sanghaji Metrótársaság) delegációja Yu Guangyao
elnök-vezérigazgató vezetésével.
A küldöttséget Michael Fohrer, a Rolling
Stock Atlantic & Services divízió KözépEurópáért, Oroszországért és Ázsiáért felelős elnök-helyettese és Orbán Péter, a
Bombardier MÁV Kft. ügyvezető igazgatója fogadta. Az üzemlátogatás után a vendégek betekintést kaptak a Bombardier
Transportation kelet-közép-európai – különösen a dunakeszi – szerviztevékenységébe. A látogatók komoly érdeklődést mutattak a folyamataink, és gyártási kapacitásunk iránt, valamint megbeszéléseket
folytattak a jövőbeni együttműködés lehetséges területeiről.l

Forgalomban a Dunakeszin átalakított cseh Görlitz V forgóvázak
Június elején került kiszállításra Dunakesziről a Cseh Vasút WRmee típusú étkezőkocsijai alá kerülő 21. pár átépített Görlitz V típusú forgóváz.
Ezzel a Bombardier MÁV Kft. sikeresen teljesítette az összesen 42 darab
Görlitz V forgóváz tárcsafékessé alakítására vonatkozó megrendelést,
amelyet még 2010-ben nyert el a szlovákiai ŽOS Vrútky-tól.
Dunakeszi feladata a meglévő konstrukció átalakítása volt a kor követelményeinek megfelelően. A szerződés megkötésében kulcsszerepet játszottak a Cseh Vasút kedvező üzemeltetési tapasztalatai a
korábban Dunakeszin korszerűsített tárcsafékes Intercity kocsijaival, valamint a
korábbi eredményes együttműködés ŽOS

Vrútky-val a szlovák Inter-city kocsik átépítése során.
A sikeres teszteléseket követően az első átépített WRmee étkezőkocsikat már 2012ben menetrend szerinti fogalomba állította a Cseh Vasút, jelenleg pedig már 19 darab üzemel Dunakeszin tárcsafékesített
Görlitz V forgóvázakkal.

Aláírásra került a 1,5 milliárdos
MÁV fővizsga szerződés

A

MÁV-GÉPÉSZET Zrt. és a Bombardier MÁV Kft. szerződést
kötött 106 darab, a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett különféle típusú vasúti személykocsi fővizsga munkáinak, valamint
futó- és balesetes javításainak elvégzésére. A 2013. június 25. és
2013. október 31. közötti időszakban teljesítendő szerződés további 32 kocsira vonatkozó opciót is tartalmaz, amellyel együtt az értéke mintegy 1,5 milliárd forintot tesz ki. Az első kocsik még júniusban Dunakeszire érkeznek.

Megújuló energiaforrásra
pályázik az önkormányzat
Az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív
Programja keretében „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” címmel pályázati felhívástervezet fog megjelenni, amely szerint az igényelhető
támogatás 100 %-os lesz.

A

z előzetes felmérések alapján több önkormányzati intézmény
- Piros óvoda, Fazekas Mihály Ált. Isk., Városháza - villamos
energiafelhasználása biztosítható lenne napelemes rendszer telepítésével, ezért a képviselő-testület úgy döntött, indul a pályázaton.
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körzeti képvi
Példás összefogás az árvíz ellen
Nem a víz, hanem a szorgos
emberi kezek diadalmaskodtak. Le a kalappal Dunakeszi lakossága előtt, amiért önként
vállalták az árvíz elleni összefogást. A Polgármesteri Hivatal és a Közüzemi Kft. összehangolt munkáját segítették
a nagyszámban érkező önkéntesek. Helytállásból, munkabírásból egyaránt kitűnőre vizsgáztak a résztvevők. Külön köszönet a 6-os számú körzetben
élők azon lakosainak, akikkel
együtt pakoltuk a homokot, talicskáztunk, majd a konténerbe
dobtuk a zsákokat.
- Az Újév első hajnalán a Rákóczi út 18. előtt történt baleset
következményeként egy villanyoszlop kidőlt. Az oszlop visszaállítása során a járda összetört. A
helyreállítást több alkalommal
jeleztem az ELMŰ illetékesének
(megkereséseim válasz nélkül
maradtak). Az ingatlan tulajdonosa saját erőből állíttatta helyre a járdát, mely példaértékű
mindannyiunk számára. A környéken élők nevében köszönöm
a munkálatokat.
- „K” szegély építését kérte a
Rákóczi út 54/a. lakója, amit a
helyszín szemlézése során személyesen is megerősített. Az
idei fejlesztések során a kérelmező a negyedik, aki jelezte,
hogy befolyik ingatlanjára az
esővíz.
- A József u. 2-4. előtt 2012-ben
történt a „K” szegélyépítés, az
előzőek ellenére esőzéskor az
úttest teljes szélességében tócsák keletkeznek az ingatlanok
előtt. Továbbra is a garanciális
munkálatok helyreállítását kértem.
- Újabb árkok takarítását kértem (Batthyány u. 12. - KrúdyJózsef u. sarok, Klapka u-ban
a Zalán elejétől a Klapka-Dobó
találkozásáig). Kiválóan végezték el feladatukat a Közüzemi
Kft. dogozói (főként a Klapka
utcában érzékelhető).
- A Mihály u. 6. előtti csőtörés
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/06.13./ végleges helyreállítása felől érdeklődtem másnap,
Morvai Jánosnál, a DMRV kirendeltség vezetőjénél, aki elmondta, hogy a következő hét
elején a viacolor lerakását elvégzik munkatársai. Ígéretét
betartva megtörtént a helyreállítás (a járda betonozása még
hátra van).
- A Református Templom vezető lelkipásztora keresett meg
az istentiszteletre gépjárművel
érkező hívők parkolási gondja
végett (előzőleg a Magyar Közút elutasította a kérelmet). Elképzelése, hogy vasárnap és
ünnepnap 10-14 óra közötti időszakban híveiknek engedélyezzék a Kossuth L. u-ban a féloldalas parkolás lehetőségét, a
Kossuth köz - Óvoda köz közötti
szakaszon. A beadványt kiegészítve a polgármester úrhoz továbbítottam a kérelmet.
- A következő 8 folyamatban
lévő ügyben fordultam az osztályvezető asszonyhoz, melyben a problémák megszüntetésének időpontja felől érdeklődtem: 1. Kossuth L. u. 9-1723-nál kiépített vízaknák körüli
kátyúk. 2. Kossuth L. u. 18. és
22. szám előtti rácsos víznyelők helyreállítása – 2 éve kérem
a balesetveszély megszüntetését –, továbbra is várat magára. Vita van a város és a Magyar

Tisztelt
Dunakesziek!
A jó idő beköszöntével egyre többen választják a kültéri kikapcsolódási lehetőségeket: kerékpározás, játszóterek,
kora esti séták. Ahogy az előző beszámolómban ígértem,
a hosszú tél után a szabadtéri parkokat, játszótereket, kerékpárutakat is felkészítettük
erre. Város szerte, így a mi körzetünkben is a Közüzemi Kft
munkatársai folyamatosan végezték a gallyazást, a kerékpárutak megtisztítását, játszóterek rendbetételét. A játszóterek megrongálódott, elhasználódott elemeit kicserélték, a
homokozókat pedig új homokkal töltötték fel.

Közút között, a csatornarendszer a városé, de a Kossuth u.
teljes egészében a Közúté. 3.
A Szakorvosi Rendelő előtt és
vele szemben fedett buszmegálló kialakításának és padok kihelyezésének várható időpontja. 4. Klapka u. 46. előtti kiemelt
szegélyek pótlása. 5. Ugyanitt a
46. számnál található csatornafedél helyreállítása (kátyúzásra is szükség van). 6. Barázda
u. elején található villanyoszlopra kért lámpatest kihelyezése. 7. Járdaépítéshez építőanyag kiszállítása (Kossuth L.
u. 15., Esze T. u. 5.). 8. Klapka u.
45. lakójának problémái: - utcanévtábla kihelyezése az aluljáróval szemben, - a gépkocsi beálló előtti burkolat helyreállítása, melyet a nyárfa gyökerei
okoztak.
- A Tátra u. 6. sz. előtti, június
22-i csőtörés helyreállítását pár
nappal később a DMRV dolgozói elvégezték.
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

És ha már a játszótereknél
tartunk, örömmel számolhatok
be arról, hogy a Tóvárosban, a
Kismarton utcai játszótér homokozója fölé árnyékolót szerelünk fel. Az alagligeti játszótérhez hasonlóan itt is fából
ácsolt szerkezetet szeretnénk
kihelyezni, amely lehetővé teszi,
hogy a tűző napsütésben is kivihessük gyermekeinket a játszótérre. A Lakosságszolgálati Osztály munkatársai már elvégezték a szükséges felméréseket
és hamarosan ki is kerülhet az
új árnyékoló.
Az idei évben is tovább folytatódik a járdák építése, a zebraprogram és a természetesen
az útépítések is a várt ütemtervben folynak tovább. Idén a
mi körzetünkben az Albert utca
kap szilárd burkolatot. Az útépítések várhatóan heteken belül megkezdődnek. A munkálatok idejére szíves türelmüket és
megértésüket kérem. Az idei útépítései ütem munkálatai legkésőbb őszig fognak tartani
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
A nyár a pihenés ideje, de nem
a körzet ügyeit illetően! Megkezdődhetnek a nyári felújítások, javítások, ezért a Lakosságszolgálati Osztály kollégáival már elő
is készítettük a szükséges intézkedéseket egy bejárás folyamán. Összeírtuk, lefényképeztük
a problémás területeket, s amire
tudunk minél gyorsabb megoldást is próbálunk adni!
Csak röviden néhány téma,
hiszen nagy a körzet és sok apróbb- nagyobb gond akad. Az
egyik legnagyobb ilyen, és azonnali megoldást nem is lehet rá
adni, az a terület teljes közlekedési, parkolási rendjének felülvizsgálata lesz! Itt szakemberek
bevonásával egy komplex változtatási tervet szeretnék kidolgoztatni, de ehhez szükségem lesz
a többi képviselőtársam segítségére is, s persze minden itt élő
véleményére is! Kezdeményezni
fogom ennek elindítását.
A Barátság úti kis közterületek némelyike elég rossz állapotban van, s ahol lehetséges már
a nyár folyamán szeretnék változást elérni!
Megnéztük a kültéri eszközök
állapotát is, ahol szükséges eltávolítjuk, vagy javítjuk azokat. Beszéltünk a Pontjó kis bolt tulajdonosával, a látást zavaró táblákat
áthelyezi a közeljövőben, erre

Az elmúlt időszak legfontosabb eseménye a Dunai árvíz volt.
A súlyos helyzetben felemelő érzés volt személyesen is tapasztalni, hogy fiatalok és idősebbek,
nők és férfiak, teljes családok lelkesen töltötték a homokzsákokat, rakodták a teherautókat, építették a gátakat. Köszönet mindenkinek!
Régi keletű probléma megoldásának végére kerül pont a nyár
folyamán. A Táncsics, valamint
a Martinovics utca városi kerékpárút-hálózat részeként kialakított forgalmi rendje, már az átadást követő időszakban problémát okozott. A kerékpárút-hálózat teljes szakaszára vonatkozó
változtatási moratórium most

A Lakótelep Szíve

téren is sok a feladat. Megvalósulhat a Barátság út 45. mögötti
parkoló építés 2. üteme is, ezzel
egy kulturált parkoló jönne létre
a teljes területen.
A Garas utca eleji kis parkocska ügye is a szakemberek előtt
van már.
Köszönöm szépen az eddigi
sok megkeresést, segítséget, s
várom a jövőben is ezeket!
Elérhetnek
a
Dunakeszi
Garas utca 4. levélcímen, a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
06-27-542-805/ 206 melléken.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

oda fogok figyelni, hiszen balesetet okozhat! Az eddig beérkezett
kéréseket, igényeket is megemlítettem. Ahol szükség van rá előkészíti, megtervezi a Lakosságszolgálati Osztály, s utána meg is
valósulhatnak. Természetesen a
bejáráson is volt mód személyes
javaslatot tenni, ezeket a műszaki kollégák felírták, és intézkedést kezdeményeznek.
Most van az intézményi felújítások ideje is, ezekről a következő számban számolok majd be
részletesen! Lesz miről, hisz e

Kedves Lakótársaim!
járt le, így elhárult az akadály a
módosítás végrehajtásától. A Lakosságszolgálati Osztály munkatársai egyeztetve polgármester
úrral úgy döntöttek, hogy – figyelemmel az ezt követő időszakban
esetlegesen bekövetkező balesetveszélyes helyzetek kialakulására – az iskolai szorgalmi időszak végét követően a napokban
megkezdődik a korábban egyeztetett forgalmi rend változásának
végrehajtása.
A legutóbbi testületi ülésen a
képviselő-testület elfogadta a városközpont közterületi rehabilitációját, ami gyakorlatilag a Dózsa

György tér és a Szent Mihály tér
átalakítását jelenti. Ennek nemcsak mint tősgyökeres, az ún.
„régi falurészen” élő személy örülök, hanem mint a körzet képviselője is, hiszen a lakótársaimtól
kapott folyamatos visszajelzések
alapján jól tudom, hogy régi, közös álma válik valóra a dunakeszieknek. A látványtervek részleteiről az újságban részletesen is tájékozódhatnak az olvasók.
A fagykárok okozta úthibák javítása sajnos nagyon lassan halad. A kátyúk nagy része eltűnt,
de a beszakadt csatornafedelek
javítása még a mai napig nem tör-

tént meg. Itt említem meg, hogy
ezen főútvonalak karbantartása,
javítása nem az Önkormányzat,
hanem a Magyar Közútkezelő Zrt.
hatáskörébe tartozik. Az úthibák
kijavítására az illetékesektől továbbra sem sikerült megnyugtató időpontot kapni.
Szeretném bíztatni önöket,
hogy osszák meg velem azon ötleteiket, amivel lakókörnyezetünk
a tavalyi évhez hasonlóan tovább
épülne, szépülne. Ezt megtehetik
e-mailen, vagy postai úton.
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Kedves Lakótársaim!
A múlt havi beszámolómban írtam az alagligeti játszótér árnyékolójának megépítéséről. A fejlesztéseknek azonban még nincs
vége! Többen jelezték, hogy örülnének egy vízcsapnak a játszótéren, vagy annak a közelében. Ez
ügyben beszéltem alpolgármester úrral, aki kezdeményezte a
projekt megvalósíthatóságának
megvizsgálását a Polgármesteri Hivatalban. Első körben a környék vízvezetékeinek feltérképezése történik meg, ennek során
lehet döntést hozni, hogy melyik
fővezetékhez csatlakozzunk. Ezt
követően történik meg a tervezés és az engedélyeztetés, majd
a kivitelezés.

Szintén egy korábbi beszámolómban említettem meg, hogy
a Határ úton szükség lesz az út
szintjénél alacsonyabban fekvő fémrácsok, továbbá a lazán
rögzített csatornafedelek javítására, ill. korrekciójára, ugyanis ezek az erős forgalomban elviselhetetlen zajt okoznak. A lakók
kérték, hogy a megoldás technikai részleteit közösen beszéljük
meg, ezért ebből a célból a zajjal
érintett házak lakóival egy megbeszélést hívtam össze a Polgármesteri Hivatal által megbízott
vállalkozó bevonásával.
Nemrég a Fenyves utcában
beszéltem az ottani lakókkal,
akik kérték, hogy a csapadékvíz elvezető árok kerüljön kitisztításra. Érdeklődésemre a Városházán elmondták, hogy a csator-

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
A nyár a kisgyerekes szülők
számára örömmel, de gonddal is
jár. Ilyenkor sokkal több időt töltenek a szabadban, a játszótereken.
A Toldi-Dombliget Lakópark
Egyesület az Önkormányzattal
karöltve már eddig is sokat tett
a Toldi utca végén, a volt Vízművek területén lévő játszótér kialakításáért. Tavaly az Egyesület és
az Önkormányzat is jelentős ös�szeget fordított játszó eszközök
beszerzésére. Ebben az évben a
képviselői keretemből fél millió
forintot ajánlottam fel újabb játékok megvásárlására. Az egyesületre bíztam a döntést, így két
újabb hintaállványnak örülhetnek a gyerekek, melyeket hamarosan felállítanak.
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Más forrásból padokat, szemétgyűjtőket fognak elhelyezni
a területen. Nagy gondot jelent,
hogy a terület nincs bekerítve.
Egyesületi erőből a kerítés is hamarosan elkészül.
További célom, hogy egy ivókút is legyen mihamarabb.
Június 23-án, vasárnap a ToldiDombliget Lakópark Egyesület
félnapos vidám programot szervezett a lakópark gyermekei számára, mindenkit szívesen láttak,
a város más részeiről érkezőket
is. Gazdag program, vidám játékok, versenyek szórakoztatták a
gyerekeket és a felnőtteket is.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

nák tisztítását a Közüzemi Kft a
Város egész területén folyamatosan végzi, sor fog tehát kerülni az említett területen található
árkok, csatornák és kutak tisztítására is.
A nyár, sajnos a parlagfű szezon időszaka is. Bejelentést kaptam, miszerint Alagligeten, a
Konrád Ignác utca végén, társasági tulajdonban lévő szántóföld
széle tele van hulladékkal és parlagfűvel. A területhez közel lakó
magánszemély a saját költségén

oldotta meg ezt a kérdést, azonban természetesen ez hosszú távon nem tartható, és nem megoldás. Tekintettel arra, hogy városi külterületről van szó, ilyen
esetekben a járási földhivatalhoz
kell fordulni. A területtel kapcsolatos parlagfű problémát a Földhivatalnak továbbítottam, intézkedésre.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Kedves Olvasók!
Szúnyoginvázió Dunakeszin
Az árvíz miatt az idén szokottnál jóval nagyobb szúnyoginvázió érte el városunkat. Dunakeszi területén első alkalommal
június 19-én végeztek két alkalommal irtást, valamint június
22-én pótirtást tartottak. Szúnyogirtást a kistérségi társulás
illetve a katasztrófavédelem is
végzett. Az önkormányzat megpróbált rendkívüli szúnyogirtást
is igényelni, azonban a katasztrófavédelem szúnyoggyérítése
miatt kapacitáshiány lépett fel
és ezért a következő gyérítés
csak július 5-e után lehetséges.
A katasztrófavédelem megrendelte a lárvák irtását is.
Elkészült a műfüves pálya
Elkészült a Fazekas Mihály Általános Iskola mögött a Szép
Ernő parkban a 22 méter x 42
méteres zárt műfüves pálya. A
műfüves focipálya kivitelezésének költsége 29 956 961 forint,
melynek 70%-át az MLSZ, 30%át Dunakeszi Város Önkormányzata állta.
Útaszfaltozás
Dunakeszi város Önkormányzata a ciklus elején vállalta,
hogy négy év alatt minden jelentősebb dunakeszi belterületi
út szilárd burkolatot kap. Az útépítési munkálatok az elkövetkezendő hetekben kezdődnek
meg, amiről minden érintett lakost értesíteni fogunk.
Idén 13 utca kap szilárd burkolatot, amelyből egyik körzetünkben történik.

A Klapka György utca leaszfaltozása a városrész közlekedésében nagy előrelépést jelentene,
hiszen a forgalom megoszlana,
több közlekedési útvonal is az
autósok rendelkezésére állna,
így a reggeli és délutáni csúcsforgalom idején tapasztalt dugók jelentősen mérséklődnének.
Bár a ciklus elején elfogadtuk az útépítési program ütemtervét, most mégis észrevételek
érkeztek hozzám az érintett útszakasz leaszfaltozásával kapcsolatban. Mindkét utca tekintetében a lakók azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy az
utcákat keresztező Klapka utca
leaszfaltozása, az említett utak
tekintetében megnövekedett
forgalmat okozna.
A felvetést követően megkerestem a Lakosságszolgálati
osztály és polgármester urat is
a témával kapcsolatban. Természetesen igyekszünk figyelembe venni a közvetlenül ott élők
igényeit is, de ugyanakkor tekintettel kell lennünk a tágabb
környezet, és az egész városrész közlekedési problémáira
is. A Lakosságszolgálati osztály
munkatársaival keressük a forgalomcsillapításra alkalmas lehetőséget, megoldásokat. A fejleményekről természetesen értesíteni fogom Önöket következő beszámolómban.
Botka Gábor
5. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!
Tisztelt Révdűlőiek!
A legnagyobb, hazánkat majdnem veszélybe sodró árvízen lettünk
úrrá. Június 9-én vasárnap este volt körzetünkben a tetőzése a Dunának (810 cm). Még mielőtt az ár ide ért volna a Vízügyi Igazgatóság
munkatársai a Duna soron piros festékkel bejelölték a várható magassági szintet, ami segített a védekezésben. A gázórákat a szakemberek leszerelték, a villanyt kikapcsolták a veszélyeztetett területen.
Köszönetemet fejezem ki az árvízi védekezésben résztvevő minden
személynek. A víz apadása utáni iszaptakarításban a Közüzem munkatársai vettek részt. Azokat a homokzsákokat amelyeket nem ért a
Duna vize, a kék iskola területén deponálják. Az ott lakókat ez megijesztette, itt Sinkáné Tóth Noémi lakó, és Csobai Edit közös képviselő
kért és kapott tájékoztatást. Az itt tárolt homok nem szennyezett! A
zsákokat letakarták a Közüzem munkatársai.
A Katonadomb igazi rendezvényközponttá vált városunk közösségi életében. Idén április 8-án hétfőn került megrendezésre a második
Dunakeszi Viadal, amely március 14-ről lett elhalasztva a rossz idő miatt. Nagyon szép idő volt ezen a napon. Városunk iskoláiból több ezer
diák jelent meg, akik nagyon jól érezték magukat. Május 26-án vasárnap először került a gyermeknap megrendezésre a Katonadombon,
amelynek eddig az alagi Kinizsi pálya adott helyt. A Kaláka együttes
koncertje nagy sikert aratott. Többen jelezték, hogy jó választás volt
a körzetünkben megrendezni ezt az eseményt.
Közérdekű adatok: Dunakeszire 4 körzeti megbízottat jelölt ki Tóth
Csaba rendőrkapitány. A mi körzetünkben is teljesít szolgálatot egy
fő, vele már beszéltem. Városunk falugazdásza Kurucz István, telefonszáma: 06 30 36 34 153. Egyeztetett időpontban, Vácott vagy Veresegyházán fogadja azokat, akiknek őstermelői igazolványra van szüksége
Nagyon sokan jelezték a szúnyog inváziót. A Polgármester tájékoztatása alapján az irtást és a gyérítést a polgárvédelem végzi az egész
Duna vonalában.
Kérem önöket, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben
is bizalommal keressenek, mint azt eddig is tették. Tel:06703371604,
e-mail:vincze.geza56@gmail.com.
Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!

Ahogy azt az előző beszámolómban említettem, Alsón júniusban megkezdődött a Pálya
úti buszfordulótól a vasúti átjáróig építendő járda és kerékpárút építése, amelyet az arra közlekedők hamarosan birtokba
vehetnek, ezzel régi vágya teljesül az ott lakóknak, arra közlekedőknek. A Bojtorján utca elején lévő járdasziget is átalakításra kerül azért, hogy a busz akadálytalanul fordulhasson meg a
jövőben. Dunakeszi főépítészével és a Dunakeszi Alsóért Egyesület képviselőjével közösen vettem fel a kapcsolatot az újpesti
és a rákospalotai önkormányzat
főépítészével annak érdekében
is, hogy az épülő járda a vasúti átjárón keresztül csatlakozhasson a káposztásmegyeri részen meglévő gyalogútra. A két
szomszédos önkormányzattal, a
BKK Zrt.-vel és a MÁV-val ez ügyben szükséges egyeztetések lefolytatására a dunakeszi önkor-

mányzat egy külső céget kért
fel, az elképzelések szerint július végére konszenzusos javaslat
születhet a beruházás ésszerű, a
lakosság igényeinek megfelelő
befejezésére.
Hamarosan megkezdődnek
az útépítések, körzetünkben
idén az Ágnes, valamint a Lilla utca kap szilárd burkolatot. A
munkálatok idejére szíves türelmüket kérem és bízom benne,
hogy ezen rövid időszak kellemetlenségeiért kárpótolni fogják Önöket az új, immáron szilárd burkolatú utak.
Továbbra is várom ötleteiket,
észrevételeiket, forduljanak hozzám bizalommal!
benko.t amas .dunakeszi@
gmail.com, +36 70 665 31 84
Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője
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A RENDŐRSÉG HASZNOS TANÁCSAI – érdemes megfogadni
A nyári időszak és vele együtt a rekkenő hőség bekövetkeztével megszaporodnak a besurranásos
lopások, valamint a strandokon és tavak környékén elkövetett bűncselekmények; zseblopás, gépkocsi
feltörés, illetve egyéb értékek eltulajdonítása.

B

ár a nagy melegben otthonunkban szükség van egy
kis levegőre, a besurranók ezeket a helyzeteket kihasználják, és pillanatok alatt ellopják azokat az értékeket, amiket
szem előtt tartunk. Ezért soha
ne hagyjunk értékes tárgyakat, ékszereket, kulcsokat, készpénzt mások által jól látható és
könnyen hozzáférhető
helyen, még ha otthon
tartózkodunk is.
Kérjük Önöket, hogy
figyeljenek oda egymásra
és szomszédjaikra, hiszen sokszor egy haszontalannak tűnő
információ is segítheti nyomozásunkat. Amennyiben bármi
gyanúsat észlel vagy tudomására jut egy olyan információ,
ami jelentős lehet egy-egy bűncselekmény kapcsán, azt ne habozzanak velünk megosztani.
Ezen bűncselekmények egy

kis odafigyeléssel megelőzhetőek, így kérem, ezekre figyeljenek oda jobban.
Amennyiben
strandolni
vágynak, és vízbe mennek, a
táskájukat, értékeiket ne hagyják őrizetlenül, valaki inkább „áldozza fel”
magát a társaságukból, és őrizze
a táskákat, pénztárcákat, mivel
az
őrizetlenül
hagyott értékek
szinte csalogatják
az ezt figyelő elkövetőket. Nagyobb mennyiségű
készpénzt, telefont, fényképezőgépet lehetőleg ne vigyenek
magukkal.
Gépkocsiban,
öltözőben,
szekrényben továbbra se hagyjanak nagy értéket, a gépkocsit
pedig minden esetben zárják le
és húzzák fel az ablakokat. Ne
engedjenek támadási felületet

azoknak, akik pont ezeket az
apró jeleket figyelik.
A nyaralások, hosszú hétvégék előtt általában nagy bevásárló körutakra indulnak a családok. Ilyenkor fokozottan ügyeljenek arra, hogy a parkolóban
hagyott gépkocsikban ne maradjanak értékek, illetve, hogy a
jármű ablakai, és ajtajai bezárt
állapotban legyenek. Az üzletben ne hagyjuk felügyelet nélkül a bevásárlókocsira akasztott
táskát, mert a tolvajok pillanatok alatt észrevétlenül eltulajdonítják azt. A bevásárlást követően, amikor már a gépkocsiba pakolják a megvásárolt termékeket,
fokozottan figyeljenek arra, hogy
a táskát, pénztárcát, más értéket
ne rakjanak jól látható helyre,
amíg Önök a csomagtartóba pakolnak. Ha nem egyedül vásárolnak, akkor kérjék meg a partnerüket, hogy addig felügyeljék a
bepakolt értékeket.

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY
TARTSÁK BE A FENT LEÍRT AJÁNLÁSAINKAT, ÉS
AZOKRA HÍVJÁK FEL MÁSOK FIGYELMÉT IS. VIGYÁZZANAK MAGUKRA
ÉS EGYMÁSRA, AMENNYIBEN BALESETET, BŰNCSELEKMÉNYT ÉSZLELNEK,
VAGY ANNAK ÁLDOZATÁVÁ VÁLIKNAK, KÉRJÜK
ÉRTESÍTSÉK
ILLETÉKES
SZERVET VAGY AZ EURÓPAI SEGÉLYKÉRŐ SZÁMOT
(112).
Köszönjük az Önkormányzatnak, a civil szervezeteknek,
és a lakosságnak az odaadó, kitartó és együttműködő munkáját, segítségét a 2013. év júniusi árvízvédekezésben!
Dunakeszi
Rendőrkapitányság

Újra meggyalázták a Turul szobrot
"Újabb gyalázat Dunakeszin. Tegnap – június 21-én - éjjel lakossági bejelentés alapján a Turul
emlékműhöz siettem és ott a képeken látható állapotokat találtam” – írta szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében Varga Zoltán Péter, a Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének elnöke.

A

párt városi elnöke tájékoztatása szerint az ismeretlen elkövetők ezúttal nem csak
letörték a turul szárnyát, de el
is tüntették, amit a helyszínre érkezők nem találtak meg.
„Kihívtam a rendőrséget, ma
pedig írásban is feljelentést teszek.” – írta június 21-én Varga
Zoltán Péter.

Mint ismert, tavaly szeptemberben már egyszer megrongálták az emlékművet, ugyancsak a
turul bal szárnyát törték le, majd
nem sokkal később a trianoni
emlékmű tetejéről is letörték a
keresztet ismeretlenek. A Jobbik
mindkét esetben feljelentést tett,
de a rendőrség az elkövetőt egyik
esetben sem találta meg.

„A Jobbik Dunakeszi Városi Szervezete egyúttal kérte
a képviselő-testületet, hogy felterjesztési jogával élve kérje a
turul büntetőjogi védelmét. A
fideszes testületi többség a javaslatot tavaly novemberi ülésén elutasította." - olvasható a
Jobbik Dunakeszi Alapszervezete közleményében.

Lapunk nyomdába kerülése
előtt Varga Zoltán Péter arról
tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy „a közlemény kiadása
óta említésre méltó dolog nem
történt. A feljelentést az abban
leírtak szerint megtettem, azóta fejleményről nincs információm.”
A szerk.
Kiállításból visszamaradt

Tapasztalt önállóan dolgozó

autószerelő
vagy

autóvillamossági
szerelő szakembert
keresünk Dunakeszin
lévő autószervizbe.
Érdeklődni lehet

a 06
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30 9 342 076-os
telefonon.

hulladékfa
tüzifának eladó

800,-Ft/mázsa áron.
Érdeklődni:

Fótimpex-MPI Kft2151 Fót,
Károlyi I. út 17.
Munkanapokon
8-15 óra között.

Elhunyt
MÁDL ANTAL
professzor
Életének 84. évében, 2013. június 14-én elhunyt Mádl Antal
irodalomtörténész, germanista professzor, az ELTE nyugalmazott tanszékvezető tanára. Távozása a hazai tudományosság nagy vesztesége, de számunkra, dunakesziek
számára is fájdalmas hiányt jelent.

A

Mádl Antal 1929-ben
egy kicsiny német nyelvű faluban, Bándon, földműves családban született. Gyermekkorát szülőfalujában töltötte. Az elemi iskola elvégzése után a veszprémi piarista
gimnáziumba került. 1948ban a család – a közben elveszített édesanyát nélkülözve
– a kitelepítés elől menekülve
egy apró bakonyi településen
talált menedéket.
A tudásra vágyó ifjút a piaristák befogadták, náluk
érettségizett. A hontalanság
éveit életrajzában elhallgatva 1949-ben sikeres felvételit tett az ELTE-n, ahol 1953ban a magyar-német szakon
szerzett diploma átvétele
után az egyetem tanársegédje lett. 1964-ben nevezték ki
a német nyelv és irodalom
tanszék vezetőjének. 25 évig,
1989-ig, nyugdíjazásáig, töltötte be ezt a felelős posztot.
E negyedszázad alatt szerteágazó, magas szintű külföldi kapcsolataival az itt folyó oktatás színvonalának
emelését szolgálta. A hallgatók körében ismert volt a
követelményeit illető szigora, azonban finom humora,
a diákok iránti fogékony figyelme, lenyűgöző tudása
alapján mindvégig érezhette
hallgatói iránta megnyilvánuló mély tiszteletét és szeretetét. 1989 után is folytatta az oktatói pályát: a Veszprémi Egyetemen alapította meg a német tanszéket,
amelynek több éven át professzora volt. Mádl Antal tudósként is eredményekben
gazdag pályát épített föl. Kutatási területe a magyar-német kapcsolatok köre volt. E
témában 1961-ben kandidátusi címet nyert, majd 1976ban Lipcsében lett az iroda-

lomtudományok doktora.
Munkájának értékét magas
hazai és külföldi kitüntetésekkel ismerték el. Birtokosa
a Jakob és Wilhelm Grimmdíjnak, a Goethe–aranyéremnek, a Humboldt-díjnak, az
Osztrák
Becsületrendnek,
díszdoktora a hamburgi egyetemnek. Mádl Antal 1998ban költözött Dunakeszire.
Hamar bekapcsolódott a helyi közéletbe. A vele együttműködők megismerhették a
magyarországi német származású emberekre - közkeletűen: a svábokra- jellemző
tulajdonságokat: a szorgalmat, a szívós építeni akarást,
a kitartást, pontosságot, a fegyelmezett munkakészséget.
Vérében volt a minőség iránti
igény. 2006-ban dr. Galántai
Ambrussal megalapították a
Dunakeszi Német Kisebbségi
Önkormányzatot, amely működtetésével városunk közösségi és kulturális élete gyönyörű új színt nyert. A német
nemzetiségi önkormányzat
létrejöttével sokat nyertek a
város oktatási intézményei is.
Köszönjük a professzor
úr áldozatos, közösségeink
ügyeit nemes alázattal haláláig fáradhatatlanul szolgáló
munkáját! Emlékét mély tisztelettel, szeretettek őrizzük!
Kollár Albin

ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS

Támogatási Program (ODÁP)
2012. október végén Magyarországon is elindult a digitális
átállás folyamata. Az átállás valódi korszakváltást hoz
a tévénézők számára. A legmodernebb technológia még
több ingyenesen fogható csatornát, kiváló kép- és hangminőséget valamint egyéb extra szolgáltatások lehetőségét
jelenti. A folyamatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) irányítja.
A hatóság felmérői a lekapcsoláz analóg sugárzás lekapcsolása után a hagyományos szo- si időpontokhoz igazodva keresik
ba- vagy tetőantennával és televí- fel a rászorultakat:
II. ütem 2013. augusztus 31-ig,
zióval két módon is lehetőség lesz
a jelenlegi adások elérése előfize- hogy tájékoztatást nyújtsanak a
tési díj nélkül. Egyik, ha a nézők digitális átállásról, az állami tá(egyszeri költséggel) beszereznek mogatásra való jogosultság feltétegy megfelelő jelátalakító készü- eleiről. Az Ön lakóhelyén jelzett
léket (úgynevezett set-top-boxot), lekapcsolási időpontot az alábbi
amelyet a televízióhoz csatlakoz- linken tudja megtekinteni: http://
tatnak. A másik lehetőség, ha www.digitalisatallas.hu/mikor
Az a rászoruló, aki az állami táolyan új tévékészüléket (integrált
tévé) vásárolnak, amely ezt a meg- mogatás lehetőségéről a felmérők
felelő vevőegységet már beépítve közreműködésével nem szerzett
tudomást, illetve az a rászoruló,
tartalmazza.
A Digitális Átállás Támogatá- aki 2012. november 15-e után vált
si Program keretében azok, akik rászorulttá, 2013. április 30. napa Magyar Államkincstár, az Or- jától nyújthat be igénylőlapot a tászágos Nyugdíjbiztosítási Főigaz- mogatás igénylése céljából.
Az igénybe vehető támogatási
gatóság, illetőleg a helyi önkormányzat adatai alapján rászorul- formákról a digitalistv@nmhh.hu
nak, állami segítséggel juthatnak címen, illetve a 06-80/38-39-40-es
hozzá a digitális műsorszórás vé- ingyenesen hívható számon tudnak Önnek felvilágosítást adni.
teléhez szükséges eszközökhöz.
Igénylőlapot az igénylő igényA Digitális Átállás Támogatási
Programban az a személy kaphat lési címe (állandó lakóhelye) szerinti lekapcsolási időpontot követámogatást, aki
• az alábbi szociális ellátások tő 30. napig van módja beküldeni
az NMHH számára.
egyikében részesül:
Az igénylőlapokat az alábbi
a) rendszeres szociális segélyt;
címre kérjük megküldeni:
b) lakásfenntartási támogatást;
Nemzeti Média – és Hírközléc) ápolási díjat kap;
si Hatóság
d) időskorúak járadékában;
Debrecen
e) saját jogon nevelési ellátásPf.: 230/1
ban;
4001
f ) fogyatékossági támogatásban;
Az igényléshez szükséges továbg) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigon- bi információért hívja ingyenes
zöldszámunkat:
dozotti pénzellátásban;
06-80/38-39-40
i) foglalkoztatást helyettesítő táNemzeti Média-és Hírközlési
mogatásban részesül; illetve
j) 2013. évben tölti be a 70. élet- Hatóság
évét (vagy ennél idősebb), és szá***
mára az ONYF által folyósított
nyugellátás, nyugdíjszerű szociáAz igénylőlapok a Dunakeszi
lis ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja Polgármesteri Hivatal portáján is
meg a mindenkori nyugdíjmini- megtalálhatók, ahol ügyfélfogamum kétszeresét, azaz 57 000 fo- dási időben át lehet venni azokat.
Amennyiben segítségre van
rintot.
• és állandó lakóhelyén csak ha- szüksége a kitöltéssel kapcsolatgyományos módon – ingyenesen ban, kérjük, keresse a Polgármesés előfizetői szerződés nélkül – te- teri kabinet munkatársát Juhász
levíziózik, azaz kizárólag olyan te- Ádámot (Dunakeszi Város Pollevíziója van, amelyet hagyomá- gármesteri Hivatal, 121-es szonyos szoba- vagy tetőantennával ba) ügyfélfogadási időben vagy
használ, és mindössze az m1, az az alábbi telefonszámon:
0627/542-815
RTL Klub, a tv2 és esetleg egy heTisztelettel:
lyi televízió műsorait fogja (úgyDióssi Csaba
nevezett: analóg földfelszíni vépolgármester
tel).

A
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ÖSSZETARTOZUNK
Tánccal formált történelem

A hasadó júniusi hajnalon az új felfedezésének várakozással teli izgalmával foglalta el helyét a modern autóbuszon harminc táncos lábú
fiatal, hogy az erdélyi Székelykeresztúron is meghódítsák a 41. Sóskúti Fesztivál népes közönségét. A székelyföldi testvérvárosunkba látogató
Cinege Néptánccsoport tagjai a Radnóti Miklós Gimnázium három pedagógusa – Kárpáti Zoltán, Reményi Edina, Lajtai Marianna, és a nyolcosztályos gimnáziumban tanuló ifjú néptáncosok művészeti vezetője, Gyúró Tamás - „védőszárnyai” alatt vágtak neki a nagy utazásnak.

A

borongós reggel hangulatát hamar elfeledtette Kárpáti Zoltán
igazgató-helyettes, a „guruló fedélzet
kapitányának színes utazási szabályismertetője”, és az a kellemes meglepetés, melyet Kovács László pékmester szerzett az ajándékba hozott illatozó süteményekkel és közel egy mázsa
ropogós kenyérrel.
A biztonságosan guruló kerekek
alatt gyorsan szaporodott a magunk
mögött hagyott kilométerek száma.
Alig telt el néhány óra, s máris Nagyváradon, Ady Endre „Körös-parti Párizsának” történelmi időket megélt
gyönyörű épületei „köszöntötték” az
érdeklődő tekintetű fiatalokat, akik
gondolatban fejet hajtottak Szent László királyunk szobra előtt. Történelmi
múltunk és jelenünk, a magyar irodalom egy jeles korszaka elevenedett fel
Reményi Edina és Lajtai Marianna tanárnő mondatai hallatán. A magyar
nemzet történelmi helyszíneit érintve
haladtunk úti célunk felé. Felkapaszkodtunk a Király-hágón, melyről leereszkedvén, a Sebes-Körös völgyében
pillantást vetettünk a körösfeketetói,
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a Kárpát-medence legnagyobb és legszínesebb vásárának természet alkotta helyszínére. Egymást váltogatták a
gyönyörű tájak, a nagy idők történelmi helyszínei, Mátyás király, Bocskai
fejedelem, Koós Károly, Heltai Gáspár,
Szenczi Molnár Albert Kolozsvára,
Torda, ahol a magyar nemzetgyűlés 1568 januárjában kimondta a vallásszabadságot. A legendákkal átszőtt Tordai-hasadék látványából még
fel sem ocsúdott a diáksereg, amikor
megérkeztünk Torockóra, abba az évszázadok mozdulatlanságát és érintetlen szépségét őrző faluba, melyet sokak szerint a Jóisten a tenyerén hordoz. Az 1129 méter magas Székelykő
festői szépségű völgyében elterülő falu
látványa olyan hatással volt az odalátogató Jókai Mórra is, hogy megírta az
Egy az Isten című regényét. Az Európa
Nostra díjas, az UNESCO Világörökségi listán szereplő falu maga a csoda,
amely mindennapi életében még ma is
őrzi évszázados hagyományait, melynek további élvezetétől a Székelykő
fölé ereszkedő éjszakai „paplan árnyéka” fosztotta meg a társaságot.

Az élményekkel gazdag utazás másnapján ragyogó napfény köszöntötte a díszes népviseletbe öltözött ifjú
táncosainkat. Az évtizedes hagyományok szerint a Sóskúti Fesztivál a fellépő együttesek látványos felvonulásával veszi kezdetét, melyen 20 éve vesz
részt a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában alakult első dunakeszi néptáncegyüttes és utódcsoportjai. Ajánlásukra kerültek a meghívottak közé az utóbbi tíz évben a Radnóti Miklós Gimnázium majd a Farkas
Ferenc Művészeti Iskola néptáncosai. Idén is így volt, ám előtte a gimnázium csapata ellátogatott a Gyárfáskúriába, ahol a csatába induló Petőfi Sándor, a lánglelkű költő utolsó éjszakáját töltötte, megírta Egy gondolat
bánt engemet… kezdetű versét. A fiatalok megtekintették Petőfi körtefáját, és azt a szobrot, melyet Lengyel István, a gimnázium tanára készített és
Dunakeszi ajándékozott testvérvárosunknak. A történelmi idők helyszínének megtekintése után a diákok a fesztivált szervező Tanulók Házához siettek, ahol gyülekezett a fesztiválon

fellépő 20 együttes. Itt csatlakozott a
dunakeszi küldöttséghez az egy nappal korábban, külön busszal érkező Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola
három néptánc csoportja.
Erdély közeli és távolabbi településeiről érkezett színpompás viseletbe
öltözött együttesek élén a helyi fúvószenekar haladt végig Székelykeresztúr
főutcáján, melynek két oldalán a város
lakói hatalmas tapssal köszöntötték a
táncoló, éneklő fiatalokat. Az ünneplő
sokaság soraiban ott volt Benyovszky
Lajos, a város előző, és Rafai Emil, a
jelenlegi polgármestere. Krónikásként büszkén jegyezhettem fel, hogy
a székelykeresztúri emberek a legna-

gyobb ovációval a Cinege néptánccsoport „menettáncát” ünnepelték. Felkészítő pedagógusaink méltán lehetnek büszkék a Gimnázium, a Kőrösi,
a Bárdos és a Farkas Ferenc Művészeti iskola ifjú táncosainak bemutatkozására. Táncosaink vasárnap délelőtti
szereplése már jelezte, hogy a délutáni fesztiválon is hasonló ünneplés vár
rájuk Székelykeresztúr gyönyörű üdülő övezetében, az egykoron fürdőjéről
nevezetes, az erdővel borított hegy lábánál elterülő Sóskúton.
A tisztáson felépített szabadtéri színpadon egymást követték a fergeteges produkciók, táncosok aprajanagyja mellett hangszeres zenészek,
népdal énekesek szórakoztatták a kulturális seregszemlére ellátogató nézők
sokaságát. Hamisítatlan piknik hangulatban „múlatták az időt” a fesztivál vendégei, akik élvezettel fogyasztották az ízletes sülteket, a helyben sütött erdélyi kürtöskalácsot, a felnőttek
habzó csapolt sörrel olthatták szomjúságukat.
A késő délutánba nyúló fesztiválon
a legnagyobb sikert a dunakeszi néptáncosok aratták. A színpad fölé magasodó hegy visszhangzott a szűnni
nem akaró tapstól.
- Fantasztikus érzés volt hallani a
zúgó vastapsot. Mámorító élményt
jelentett számunkra a tánc - mondta
boldog mosollyal az arcán Szabó Réka,
a Radnóti Miklós Gimnázium nyolcadikos tanulója, aki társaival együtt elkápráztatta a közönséget. – Boldogok
vagyunk, mert meg tudtuk mutatni,
hogy mennyire szeretünk táncolni. A
színvonalas produkció után jó volt hallani a nézők tapsát. Egy éven át tanultuk ezt a táncot. Minden tiszteletünk
Gyúró Tamás bácsié, akinek időnként
nehéz dolga volt velünk, de szerencsére ő soha sem adta fel – hangzott az ifjú
táncos elismerése.
Sugárzott az örömtől Gyúró Tamás
arca is. - Nagyon jó érzés, hogy a fellépő húsz együttes közül érzékelhetően mi arattuk a legnagyobb sikert. Boldog vagyok, mert a rengeteg gyakorlás
„gyümölcsét” most élvezhetik táncosaink. Külön büszkeséggel tölt, hogy
nem egy könnyű tánccal arattak ekkora sikert tanítványaink. A tizenegy fiú
és tizenhárom lány immár három éve
táncol együtt, akik számára a Sóskúti Fesztivál sikere újabb motivációt, érzelmi töltődést ad a további szereplésekhez – mondta a táncpedagógus, az
együttes művészeti vezetője.
Jól eső elégedettséggel és büszkeséggel figyelték a három korcsoport három fellépését a kőrösis táncpedagógusok – Fias Zsuzsanna, Máthé Móric
és Tóth Zoltán – annál is inkább, mert
több táncost ők neveltek ki a gimnázi-

umi és művészeti iskolai csoportoknak.
Nagy Lajos, a fesztivál egyik „örökös” szervezője elmondta, hogy először 1973-ban rendezték meg a programot a keresztúri és a környező településeken élő fiatalok találkozójaként.
– Jómagam 1977 óta vagyok aktív részese a rendezvénynek, mint fellépő és
szervező. Az idei fesztiválon közel 600
táncos és előadó lépett fel. Számunkra a fesztivál a művészetek igényes kiteljesedését, a barátságok ápolását, az
összetartozás szálainak erősítését jelenti.
- Tánccal, énekkel írták a történelmet az elmúlt évtizedek során – vetem közbe. – Bizony! – hangzott a határozott válasz. - Igyekeztünk tágítani
a bennünket körbezáró falakat, ápoltuk hagyományainkat, kerestük egymás kapcsolatát, melyek a ’89-es fordulat után, a határok megnyitásának köszönhetően kezdtek kiteljesedni. Életemben először ’90-ben léptem
át a határt, amikor barátaink meghívtak Dunakeszire. Ekkor jutottam el az
anyaországomba – mondta Nagy La-

jos, aki egy pillanatra félre fordult,
hogy zsebkendőjébe zárja a legördülő
könnycseppeket…
- Nehéz ilyenkor megszólalni – törte
meg a csendet Kárpáti Zoltán, külkapcsolatokért felelős tanácsnok, aki meggyőződéssel vallja, hogy a testvérvárosi együttműködés keretében a kulturális értékek ápolása mellett nagyon
fontos az emberi kapcsolatok gazdagítása, a magyar nemzet történelmének
hiteles megismerése és megismertetése a fiatalokkal.
A történelem szakos gimnáziumi
tanár a fesztivált követő két napon e
gondolat jegyében mutatta meg a diákoknak Erdély legszebb és legnevezetesebb területeit.
A fiatalok rácsodálkozó érdeklődéssel tekintették meg a magyarság összetartozását szimbolizáló csíksomlyói
búcsúhelyet, a ferences templomban a hársfából kifaragott Könnyező Madonnát. Majd tovább utazva,
Madéfalván azt az emlékművet, amely

kétszáz székelynek állít emléket, akiket a Habsburg császári katonaság
Siskovics báró parancsára gyilkoltatott
le 1764-ben egy januári hajnalon, mert
nem voltak hajlandóak régi kiváltságaikat feladva beállni a birodalom határőrezredébe... Kárpáti Zoltán tanár
úr szebbnél szebb, érdesebbnél érdesebb helyszínekre kalauzolta a diákokat, akik átsétálhattak a Békás-szoroson, megnézhették a Gyilkos-tavat is,

melynek kialakulását számos legenda
övezi. Egy kis időre megpihenhettek
a festői Székelyvarság egyik magyar
panziójának teraszán, és eltúráztak a
Csorgókő vízeséshez. Másnap az európai hírűvé vált Székelyföldi Legendárium ötletgazdája és alapítója ajánlása és vezetése mellett tettek érdekes
utazást a székely legendák világában,
érintve Farkaslakát, hogy főt hajtsanak Tamási Áron sírjánál. Ellátogattak Oroszhegyre, ahol Mihály Tibor iskolaigazgató úr anekdotákkal átszőtt
idegenvezetésével ismerhették meg a

falu történelmét és gasztronómiai különlegességeit. Székelyudvarhelyen a
dunakeszi diákok elsőként nézhették
meg azt a 3D-s filmet, amely a székely
legendákat mutatja be, majd a város
egykori várában, a Székelytámadt várban a korhű öltözékben masírozó darabontok őrségváltását is.
- A számos történelmi helyszín
megtekintésének élményénél is nagyobb hatással volt a diákokra az a
trianoni megemlékezés és ökumenikus istentisztelet, melyet június 4-én a
székelykeresztúri a református templomban tartott a városi önkormányzat
a katolikus, az unitárius és a református egyházzal közösen. Régóta járok
Erdélybe, de még ilyen megható, szívet markoló rendezvényen nem vettem
részt. A diákok számára egy életre szóló „történelem óra” volt, amely meggyőződésem, hogy megrendíthetetlen
eligazodási pontot jelent mindannyiuk
számára – mondta az ünnepség után
Kárpáti Zoltán, aki meg volt hatódva,
amikor a tanulók egymás között arról beszéltek, hogy mielőbb szeretnék
megtanulni a templomban elhangzott
Székely himnuszt.
Mindannyian a megemlékező szónokok által kimondott szavak súlyának terhe alatt sétáltunk testvérvárosunk főutcáján, amikor Lajtai Mariann
tanárnő Petőfi Sándor szobránál magához vett egy maréknyi székely földet, hogy elhozza Dunakeszire az Országzászló talapzatához összetartozásunk szimbólumaként…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Régi igény egy Dunakeszihez méltó városközpont kialakítása, amely igazi belvárosi hangulatot ad a Dózsa György
térnek és környékének. A városvezetés egy olyan koncepciót szeretett volna készíteni, amely mind a tér leendő funkcióit, mind a meglévő elemeket, valamint a közlekedést tekintve alaposan végiggondolt. A főtérre vonatkozó tervek
mostanra elkészültek, amit a képviselő-testület legutóbbi ülésén fogadott el. A főtér létjogosultságát nemcsak a
képviselő-testület egyhangú döntése, de a tavalyi évben lefolytatott Városi Konzultáción kapott támogatottsága
(71,97%) is jól mutatja.

V

árosunk az ország legnagyobb
nem megye jogú városa, ahol
negyvenezer ember, köztük rengetek fiatal, kisgyermekes család, pihenni vágyó nyugdíjas, közösségi
életet támogató ember lakik. Így
nem csoda, hogy a város részéről
ilyen nagy igény mutatkozik egy
Dunakeszihez méltó főtér kialakítására. A városvezetés célja, hogy a
főtér ne csupán reprezentációs célt
szolgáljon, hanem egy olyan élő
közösségi tér, találkozási pont jöjjön létre, ami az év minden szakában kellemes helyszínt nyújthat a

16 Dunakeszi Polgár

látogatóknak és emellett alkalmas
városi rendezvények megtartására is. Ennek szellemében készült
el a hosszabbtávú elképzeléseket
is tartalmazó koncepció, amelynek csupán egy része a Városháza
előtt található terület. A koncepció alapja, hogy a Dózsa György
tér és a hozzá kapcsolódó utcarészek, valamint a Szent Mihály
templom előtti tér egybekapcsolásával kialakuljon egy olyan összefüggő terület, amely egy igazi belvárosi képet ad a városrésznek. A
beruházás első ütemében elkészü-

lő Dózsa György teret 2014. augusztus 20-án szeretnék felavatni, melynek terveit Fejős Gabriella, Győre Viola és Molnár G. Levente készítette.
A leendő városi főtér helyszíne
a Dózsa György tér egykor a település piacának adott helyet, amely
ezáltal az akkori falu központjává vált. Jelenleg az igen forgalmas
Bajcsy – Zsilinszky utca választja
el a teret az egykori Mázsa tértől,
amely valamikor a piactér folytatása volt, így két terület vizuális és térbeli összekapcsolása nem

újkeletű. A tér képének meghatározó eleme az 1901-ben épült Városháza épülete, amelynek 2005ös bővítésekor figyelembe lett véve
az eredeti épület jellege. Az ekkor kialakított új bejárat előtti kis
dísztér – amely a Révész István sétány nevet kapta -, hangulatában
és kialakításában szintén szerves
része lesz a leendő főtérnek.
A Dózsa György teret északi
irányban a Szent Mihály térrel illetve a Bazsanth Vince utcával két
kis utcácska köti össze, amelyek
valójában a tér nyúlványai. Ezek

a főtér kialakításával sétálóutcák
lesznek, ezzel kapcsolva majd ös�sze a második ütemben megvalósuló Szent Mihály tér – Szent István utca által határolt részt.
KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓ
A közlekedési koncepció részben
változtat a tér jelenlegi forgalmi
rendjén. Azonban a téren meglévő
ingatlanok gépjárművel való megközelíthetőségét, kiszolgálását is
figyelembe kellett venni a tervezés
során. A Városháza épülete melletti útszakasz jelenlegi gépjárművel való használata megszűnik, azt
a területet csak gyalogosok vehetik igénybe, ugyanakkor bizonyos
szakaszon célforgalom behajtásra
lesz lehetőség, illetve a Városháza
gazdasági bejáratának elérhetősége is megmarad.
A Dózsa György térnek a
Bazsanth Vince utcához kapcsolódó nyúlványai egyirányúvá alakulnak, hogy a parkolásra szánt
helyek elérhetőek legyenek. Mint
ahogy a Városi Konzultációkor is
elhangzott, a városvezetés a parkolást hosszútávon a Penny Market
alatti területen pályázati pénzből
szeretné megoldani. Azonban a

főtér környékén is több helyen lesz
parkolási lehetőség.
A területen a parkolóhelyek részére fenntartott terület 72 parkolóhely kialakítását teszi majd lehetővé. A Dózsa György tér környékén, a Szent Mihály téren és a
Szent István utcában további 65
parkolóhely áll majd rendelkezésre. A Szent István utcának a Szent
Mihály tértől északi irányú folytatásában újabb parkolóhelyek létesíthetők, de ez a terv második
ütemtervének részét képezi.
LÁTVÁNYELEMEK
Ahogy a kedves olvasók is láthatják a képeken, olyan belvárosra törekedtek a tervezők, ahol kisebb
egységek, terek utcák egy nagy
egységet alkotnak. Nemcsak a vizuális jelleget tekintve, de a kialakuló új közlekedési rendnél is erre
a szemléletre törekedtünk.
Ennek alapján a Dózsa György tér
kialakítása a Városháza épületével
és a már elkészült Révész István sétánnyal összhangban áll majd, mivel azok szerves egységet alkotnak.
A Dózsa György tér területe,
mint az ún. ókori „fórumok” alkalmasak lesznek közösségi ese-

mények megtartására is. A középső szabad tér részen tarthatók városi szintű rendezvények, találkozók, kézműves vásárok és egyéb
események. Éppen ezért a kertépítészeti koncepció szerint csak a térszélekre kerül növényzet. De lehetőség lesz a terület nagyobb ívű kihasználására is, mivel a növényzet
bizonyos részeken dézsákban lesz
elhelyezve, hogy azok ha szükséges, mozgathatóak legyenek. A dézsás fáknak a mozgathatóságon kívül forgalomszabályozó funkciójuk is van, illetve ezek köré padok,
pihenőhelyeket lesznek kialakítva.
A praktikum és az összhang
mellett fontos szempont volt az
esztétika, látványosság is, aminek
keretein belül több különlegeséggel is készültek a tervezők. Ahogy
a képen is látható, a térburkolatba
fémcsíkokat helyezünk el, amelyen
feltüntetjük a város szempontjából
fontos dátumokat, eseményeket,
mint például IV. Béla adománylevelének vagy Dunakeszi várossá válásának időpontját. A Dunakeszihez való kötődést segítheti,
az idelátogatóknak pedig érdekes
lehet a Város történetének fontosabb állomásaira való utalás.
Másik érdekesség, hogy a tér kö-

zépső részén, fő látványelemként
különleges víz architektúra kerül
kialakításra, ami a tavaszi – nyári - őszi látványossága lehet a Belvárosnak. A Városháza bejáratával
szemben vízjáték, a térkőből előelőbukkanó vízsugarak látványa,
valamint a látványpárásító berendezés, páraköd tölti majd meg a teret, amely különleges mikroklímát
biztosít a meleg napokon.
A tér esti látványa, megvilágítása is különleges hangulatot kölcsönöz majd az ott időzőknek. A már
meglévő díszkandeláberek mentén
további 4 lámpa illetve hangulatvilágításként a burkolatban elhelyezett pontszerű lámpák elhelyezését javasolták a tervezők.
A koncepció néhány, már meglévő emlékmű, szobor és térelem
áthelyezését javasolja. A város védőszentjét, Szent Mihályt ábrázoló faragás, amely jelenleg a téren álló oszlopon helyezkedik el, a
Szent Mihály Templom közelében
kerülne méltó helyre. A gránit Révész István emlékmű áttelepítését
az egybefüggő tér kialakítása érdekében javasolták a tervezők. Az
emlékmű a Révész István Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó
épület mellé kerülne.
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Megszületett
Dunakeszi Dala
A Dunakeszi Programiroda idén év elején hirdette meg
dalpályázatát. Olyan dalokat vártak, amelyek Dunakesziről,
a Mi Városunkról szólnak. A határidőig 7 pályamű érkezett
be. A dalokról a szakmai zsűri – Feke Pál Junior Prima és
Artisjus díjas énekes, színész, Szilágyi Szabolcs klarinéttanár és Csoma Attila a József Attila Művelődési Központ
igazgatója – valamint a közönség is értékelte. A versenyről
és a győztes dalról Feke Pált és Csoma Attilát kérdeztük.

F

eke Pál: „Örömmel fogadtam a felkérést a zsűrizésben való részvételre, hiszen
minden zenei kezdeményezéshez szívesen csatlakozom,
amely közösségformáló erővel bír.” „A pályázati határidő lejártával a Programiroda
közétette a dalokat, és örömmel láttuk, mennyien csatlakoztak egy-egy dal táborához.
A Facebookos szavazásnál két
dal markánsan kiemelkedett
a többi közül, amelyek szinte holtversenyben zártak a közönség szavazatai alapján. A
zsűritársaimmal együtt ezzel
párhuzamosan ültünk össze,
és mind szakmailag, mint Dunakeszihez való kötődésünk
alapján értékeltük a dalokat.
Olyan dalt kerestünk, amely
igényes, izgalmas dallamvilágú és szövegében mindenki találhat egy-egy részletet, amel�lyel azonosulhat”
Csoma Attila: „Valóban sikerült egy olyan dalt találni,
amely méltó Dunakeszihez.
Bár a közönségszavazásnál
Loksa Levente és Gyombolai
Bálint pályamunkája fej-fej
mellett haladt, pár szavazattal
ugyan, de Loksa Levente dala
kapta a több szavazatot, ezért a
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város neki ítélte a közönségdíjat, amihez gratulálunk. A másik különdíjas - aki legegyedibb hangvételével vívta ki ezt
az elismerést - Aburdán Tibor
lett. És itt szeretnénk a többi pályázónak is még egyszer
megköszönni, hogy megtiszteltek minket munkájukkal.”
Ahogy a pályázati kiírásban
is szerepelt, az önkormányzat
a győztes számára profi stúdiófelvételt biztosított. A stúdiómunkát Feke Pál koordinálásával az ország egyik legjobb
stúdiójában, a TOM TOM stúdióban készítették el.
Feke Pál: „A zsűri választása Gyombolai Bálint (zene)
- Gyombolai Pál (szöveg) pályamunkájára esett. A pályázók felé nem volt feltétel a profi hangszerelés és feléneklés. A
döntést követően az Önkormányzat a városhoz való kötődésük révén Kovács Verát valamint engem kért fel a végső
változat feléneklésére, melyhez
a kíséretet profi zenészek játszották fel. Mindketten örömmel vállaltuk a feladatot és elmondhatjuk, hogy a szerzővel
közösen kidolgozott finomítások változtatások után városunknak olyan dala született,
amelyre minden itt élő büszke lehet. „
A dalt először élőben az idei
Dunakeszi Feszt zárónapján,
2013. szeptember 15-én, vasárnap hallhatja a közönség. A dal
előtt kerül majd sor az ünnepélyes díjátadásra, ahol a nyertes
és a különdíjasok mellett minden versenyző kap egy jelképes
ajándékot a várostól. Azonban a dalt addig is a „Dunakeszi a Mi városunk” Facebookoldalon valamint a város honlapján tesszük elérhetővé mindenki számára.
(PRO)

OLVASÓ SAROK –

egy megújult közösségi tér
A József Attila Művelődési Központban működő 1. Sz. Fiókkönyvtárban 100 m² alapterületen 35.000 kötet áll az olvasók rendelkezésére. Egy térben található a felnőtteknek
és a gyermekeknek szóló irodalom, itt működik az internet
szolgáltatás is. A hely bizony nagyon szűkös, a könyvtár
zsúfolt, de a könyvtárosok találékonyságával évről évre
mégis elhelyezhetők az új dokumentumok, annak ellenére,
hogy talpalatnyi szabad hely sincs a könyvtárban.

A

z olvasók mégis nagyon
kedvelik ezt a családias hangulatú teret. A környező iskolák diákjai, pedagógusai, a nagy kiterjedésű Dunaparti lakótelep lakói, de a város távolabbi területén élők is
előszeretettel látogatják a Fiókkönyvtárat.
- A 85. születésnapját ün-

tott előteret. Könyvet, újságot
olvashatnak, elfogyaszthatnak
egy kávét, válogathatnak a filléres könyvekből, használhatják az üzenő falat. Vagy csak
egyszerűen leülnek egy baráti beszélgetésre – újságolta örömmel Csonka Mária, a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatója.

neplő könyvtár és olvasói
Dióssi Csaba polgármester úr
és Szabó József képviselő úr
támogatásával olyan születésnapi ajándékot kaptak, amely
bizonyos szempontból megnagyobbítja a mozgásteret.
Ugyanis felújításra került a
könyvtár előtere. Mintegy 20
m² alapterületen korszerű berendezéssel Olvasó sarok került kialakításra. A könyvtár
olvasói és a művelődési központ látogatói is használhatják ezt a kellemesen kialakí-

Az Olvasó sarok ünnepélyes
átadására június 8-án, az Ünnepi Könyvhét keretében került volna sor, azonban az árvízi helyzet miatt a rendezvényt le kellett mondani. Az
olvasók azóta birtokba vették
a szép új környezetet, ahol első
alkalommal az „Ahogy mi olvasunk” c. fotópályázat nyertes fotói lettek kiállítva, valamint Magát Tamás fotói saját
verseivel illusztrálva.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
nyári nyitvatartási rendje

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.) július 1-28-ig az 1. Sz. Fiókkönyvtár (Dunakeszi, Állomás sétány 17.) és a 2. Sz. Fiókkönyvtár (Dunakeszi, Muskátli u.
2.) 2013. július 29 - augusztus 25-ig ZÁRVA TART.
Könyvtáraink tehát a nyári hónapokban felváltva tartanak nyitva, illetve zárva, és érvényes olvasójeggyel, a beiratkozás helyétől függetlenül minden könyvtári szolgáltatóhely
díjmentesen látogatható.

„Közel vagyunk egymáshoz”

Nem most volt, amikor egy csinos,
Dunakeszin élő lányon megakadt a
szeme. A szíve azonnal lángra gyúlt,
és már akkor tudta, megtalálta élete
párját. 1967-et írtunk akkor.
„Hát bizony, éppen negyvenhat évvel ezelőtt kezdtem udvarolni a későbbi feleségemnek, így egyre
többször jöttem Dunakeszire. Aztán
a pécsi tanárképző elvégzését követően 1972-ben végleg ideköltöztünk,
és ezt a döntésemet azóta sem bántam meg” – elevenítette fel a kezdeteket Kollár Albin.
Ahogy meséli, ő már akkor ismerte Dunakeszit, amikor az 1970ben nagyközség lett, majd 1977. április elsején – de csöppet sem tréfából – városi rangot kapott.
„A régi kettes út mellett akkor
már állt az első három tízemeletes
ház, miközben a Duna parti lakótelep építésének kezdtek neki” – állította a már nyugdíjban lévő pedagógus.
1973 óta tanított Dunakeszin, és
1978-ban nevezték ki az akkor még
IV. számú Általános Iskola igazgatójának. A tanintézet 1984-ben nevet
váltott – Kőrösi Iskola –, ám igazgatót harminc éven keresztül nem
„Sok mindenre lehetek büszke
ezekből az évekből, de talán azt tartom a legfontosabbnak, hogy előbb a
lakótelep, majd az egész város kulturális igényét kiszolgálhattuk. Az au-

„Egyre jobb itt élni”

Dunakeszi díszpolgára, a Kőrösi
Iskola nyugalmazott igazgatója,
öt diplomával
rendelkezik, és
nagyon sokat tett
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
sikeréért. Már csak
a felsoroltak miatt
megérdemelné
Kollár Albin, hogy
rovatunkban helyet
kapjon. Ám mi arra
voltunk kíváncsiak,
mit tudnánk még
ezen kívül is megosztani róla.

Kétévesen költözött
a városba, és azóta
is úgy véli, édesapja
talán élete legjobb
döntését hozta. Lelkes tagja a település
cserkész csapatának,
sőt, mára az egyik
vezetőjévé nőtte
ki magát. A frissen
érettségizett Kálóczi
Anna – aki a gimnázium fúvószenekarának oszlopos tagja
– véleménye szerint a
város lakossága megfiatalodott, így elkelne egy-két szórakozóhely Dunakeszin.

lában például rendeztünk több mint
száz kiállítást, de mi voltunk a helytörténeti kutatóközpont is. Itt alakult meg a város első néptánc-csoportja is, és 1992 óta minden évben
megrendeztük a Városi Néptánc Estet, amelyre a határainkon belülről
és a határokon túlról is érkeztek fellépők” – ecsetelte Kollár Albin.
Szintén az ő nevéhez fűződik,
hogy 1990-ben felvetette az akkori városvezetésnek, hogy válassza
testvérvárosául Székelykeresztúrt.
Noha még abban az évben támogatták is a tervét, hivatalossá csak 1996ban vált a testvérvárosi kapcsolat.
A település rohamos növekedése
ellenére úgy látja, hogy folyamatosan stabil és jól működő az oktatási
és egészségügyi ellátás, és ez mindig
a mindenkori városvezetést dicséri.
Azt vallja, a még meglévő zöld területekre vigyázni kell, hiszen ez Dunakeszi értékét növeli.
„Már régen levetkőzte magáról az
alvó város jelleget, és egy szerethető, élhető településsé vált, ahol valamennyi korosztály megtalálhatja a számításait, jól érezheti magát.
A legnagyobb értéke, hogy közel vagyunk egymáshoz, megmaradt a
kisvárosi jellege” – tette hozzá Kollár Albin.
És ennél nagyobb dicséretet nem
mondhatott volna Dunakesziről…

Mindössze két éves volt, amikor szülei felpakolták bátyjával együtt, és szülővárosából, Miskolcról Dunakeszire költöztek.
„Édesapám barátai akkor kezdtek bele egy társasház építésébe, és apu végül betársult melléjük. Akkor épült meg mai otthonunk, egy csodaszép kertes ház” – árulta el a kezdeti évekről Kálóczi Anna.
Az immár leérettségizett hölgy azóta rengeteg élménnyel gazdagodott,
amióta Dunakeszin él, és nagyon pozitív változásnak tartja, hogy a 10-12
éve még messze nem az ifjabb korosztályok településeként ismert város mára
már megfiatalodott. Mind az itt élők éveinek számát, mind pedig a külsőségeket és a belsőségeket tekintve.
„Egyre jobb itt élni, ráadásul az elmúlt években jelentősen megfiatalodott
a város. Rengeteg bicikliút épült, számos kulturális program szólítja meg a
korosztályomat” – folytatta a 18 éves lány, aki úgy érzi, több olyan rendezvényre lenne szükség, mint a Dunakeszi Feszt, mert az itt élő korosztályokat
így lehetne közelebb hozni egymáshoz.
Mivel közel van a főváros, ráadásul akár autóval, akár tömegközlekedéssel
könnyen megközelíthető, így az itt élők számára fel sem tűnik a mozi, a színház és a fiatalok által látogatható szórakozóhely hiánya.
„Pedig sokan vagyunk itt fiatalok, akik egyáltalán nem utaznánk be Budapestre, vagy Vácra, hogy bulizzunk, vagy egy-egy jó filmet, előadást megnézzünk” – jelentette ki Anna.
Persze a fiatal hölgy gondolatai nem a bulizás körül forognak elsősorban.
Két éve alapították meg azt a cserkészcsapatot, amelynek immár ő az egyik
diákvezetője. Harminc gyerek tartozik a csapatba, amely két fiúkból, és két
kislányokból álló őrsre tagozódik. Anna éppen most készül velük táborozni.
„A csapat vezetői valamennyien gimnazisták, míg a munkánkat a plébános úr és a felnőtt csapatparancsnokunk felügyeli. Az őrsökben elsőstől az
ötödikesig találhatóak meg a gyerekek, akiknek minden héten foglalkozást
tartunk, ahol egy rövid elmélet mellett fejlesztőjátékok vannak elsősorban
programon. A páratlan péntekeken a kisebbek, míg a párosokon a nagyobbak jönnek foglalkozásra. A csapatszellemet a félévente tartott két-három
kirándulás is erősíti, akárcsak a nemsokára kezdődő nyári tábor” – ismertette a cserkészek mindennapjait Anna.
Az oldalt írta: - molnár -
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LEHET ZENE NÉLKÜL…?
A hagyományos búcsúnapi koncertre Dunakeszi
város Önkormányzata támogatásával a gyártelepi
Jézus Szíve templomban
június 16-án került sor.

A

z egyházközség és a
Harmonia Sacra kórus által
rendezett hangversenyt Altsach
Gergely, a Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene tanára nyitotta meg. Köszöntőjében Kodály Zoltán gondolatébresztő

szavait idézte: "Lehet zene nélkül is élni. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy
az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réten."
A műsor a fentebb idézett
Kodályi értelemben valóban
virágos rétet varázsolt a hallgatóság elé. A főleg egyházzenei
művekből összeállított program hangszeres előadói sorában Czáder Károly (klarinét),
Farkas Nóra (fuvola), Magony
Tünde (hegedű), Pusztai Viktó-

ria /fagott) és Untsch Kata (klarinét) kvartett és duett formációban muzsikált. Tóth-Cseri
Marica és Zábrádi Annamária énekszólókkal bűvölte el a
közönséget. A kórusprogramban városunk ismert és nagyra becsült énekkarai jeleskedtek. Az újjáalakult Magyarság
Férfikar, a Jézus Szíve templomi, a Servite Ökumenikus valamint a Harmonia Sacra kórusok ezúttal is kiemelkedő
színvonalon szólaltatták meg
Gyombolai Bálint, Szabó Gá-

bor, Dr. Gyombolainé Kindler
Edit és Szakáll Lászlóné karnagyok vezényletével, Fülöp
Dénes és Gyombolai Pál gitár-,
valamint Szabó Gábor orgonakíséretével klasszikus szerzők
műveit.
A koncertet – melyért
Szádoczky Károly apát, kanonok, plébános, a program védnöke mondott köszönetet – ezúttal is az egyesített kórus műsora zárta.
Katona M. István
A szerző felvétele

KONCERT a városházi udvaron
Egy hetes németországi vendégszereplésre indult
július másodikán a Farkas Ferenc Művészeti Iskola fúvós- és vonószenekara. Útjukkal a Tübingen egyetemi
városban működő zeneiskola fúvószenekarának múlt
év májusi dunakeszi fellépését viszonozzák.

E

lutazásuk előtt, június 30-án
a Városházi esték programsorozat keretében rendezett nagy
sikerű koncerten mutatták be a
turné műsorát, melyet Kátai Katalin művészeti vezető és Szilágyi
Szabolcs Balázs karnagy állított
össze. A nagy létszámú közönséget ezúttal is Bocsák Istvánné
önkormányzati képviselő, az est
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háziasszonya köszöntötte, majd
Kodály Zoltán, Bartók Béla és
Farkas Ferenc egy-egy alkotása,
Morricone, Giacchino és Bedelt
filmzenéiből készített összeállítás, valamint Hacsaturján és
Márquez egy-egy műve hangzott el.
Katona M. István
A szerző felvételei

VOKE József Attila Művelődési Központ

Bon Bon matiné - mese bérlet
2013. november 8. péntek
9.30 óra
Maszk Bábszínház:
1001 éjszaka meséi
2014. január 17. péntek
9.30 óra
Görömbő Kompánia: Farsangi játék
2014. február 14. péntek
9:30 óra
Ravel – Lúdanyó meséi –
árnyjáték
2014. április 11. péntek
9:30 óra
Kiskondás trió: A csudálatos
tárogató – mesejáték

Műsorvezető: Lukácsházi Győző
A bérlet ára: 3000.- Ft
Az előadásokra jegyek kaphatók:
1000.-Ft-os áron
A bérletek és jegyek
megvásárolhatók a Művelődési
Központban.
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

VOKE József Attila Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)
w w w. v o k e j a m k . h u
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LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
a háziorvosok,
házi gyermekorvosok és
fogorvosok
2013. évi
szabadság-ütemezéséről

Háziorvosok:
Háziorvos

Szabadság

I. körzet: Dr. Füzi József

Dr. Tornyi András (II. körzet)

09.16.-09.27.

Dr. Tornyi András (II. körzet)

07.15.-07.19.

Dr. Babcsányi Judit (XII. körzet)

08.19.-08.30.

Dr. Füzi József (I. körzet)

07.08.-07.19.

Dr. Varga Eszter (IV. körzet)

08.05.-08.16.

Dr. Varga Eszter (IV. körzet)

06.20.-06.24.

Dr. Herceg Róbert (III. körzet)

08.20.-09.17.

Dr. Herceg Róbert (III. körzet)

V. körzet: Dr. Győrfi György

07.15.-07.31.

Dr. Németh Ágnes (X. körzet)

VI. körzet: Dr. Tóth Katalin (Dr. Virág Laura)

07.29.-08.20.

Dr. Tordasi Éva (VII. körzet)

VII. körzet: Dr. Tordasi Éva

07.01.-07.19.

Dr. Tóth Katalin (Dr. Virág Laura) (VI. körz.)

VIII. körzet: Dr. Bartus Vilmos

07.22.-08.02.

Dr. Bognár Ágnes (IX. körzet)

08.19.-08.30.

Dr. Bognár Ágnes (IX. körzet)

07.08.-07.19.

Dr. Bartus Vilmos (VIII. körzet)

08.05.-08.16.

Dr. Bartus Vilmos (VIII. körzet)

X. körzet: Dr. Németh Ágnes

08.09.-08.31.

Dr. Imreh Magdolna (XI. körzet)

XI. körzet: Dr. Imreh Magdolna

07.08.-07.28.

Dr. Németh Ágnes (X. körzet)

XII. körzet: Dr. Babcsányi Judit

07.01.-07.07.

Dr. Füzi József (I. körzet)

07.08.-07.12.

Dr. Tornyi András (II. körzet)

08.19.-08.30.

Dr. Tomonkó Magdolna (XIII. körzet)

II. körzet: Dr. Tornyi András
III. körzet: Dr. Herceg Róbert
IV. körzet: Dr. Varga Eszter

IX. körzet: Dr. Bognár Ágnes

A városunkban egészségügyi
alapellátási tevékenységet el- XIII. körzet: Dr. Tomonkó Magdolna
látó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok
Gyermekorvosok:
helyettesítési rendje szabadságolások miatt
2013. nyarán az alábbi táblázatban foglaltak
Gyermekorvos
szerint alakul. Tájékoztatjuk a Tisztelt LakosI. körzet: Dr. Mikó Rita
ságot, hogy a helyettesítő orvosok a helyettesítés időtartama alatt saját rendelési helyüII. körzet: Dr. Ercsei Katalin
kön és saját rendelési idejükben látják el az
orvosi tevékenységet.
Fogorvosok:
I. körzet: Dr. Orbán Tímea hosszú távú szabadsága
miatt folyamatos helyettes: Dr. Terjék Rajmond (II.
körzet). Az I. és II. fogorvosi körzet Dr. Orbán Tímea
helyettesítése okán megváltozott rendelési idői az
alábbiak szerint alakulnak:
I. körzet:
Hétfő, Szerda, páros hét péntek: 6.00 – 13.00
Kedd, Csütörtök, páratlan hét péntek: 16.00 – 19.00

-

III. körzet: Dr. Téglássy Terézia
IV. körzet: Dr. Tirtl Anna

V. körzet: Dr. Balogh Andrea

VI. körzet: Dr. Gauland Mária

III. körzet: Dr. Balogh László Csabáné
IV. körzet: Dr. Kárász Anikó
V. körzet: Dr. Gál Judit
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Szabadság

-

Szabadság

II. körzet:
Hétfő, Szerda, páratlan hét péntek: 16.00 – 19.00
Kedd, Csütörtök, páratlan hét péntek: 6.00 – 13.00
Fogorvos

Helyettes

06.17.-06.30.

Helyettes

07.01.-07.12.

Dr. Téglássy Terézia (III. körzet)

08.05.-08.16.

Dr. Téglássy Terézia (III. körzet)

07.01.-07.13.

Dr. Gauland Mária (VI. körzet)

08.19.-08.30.

Dr. Gauland Mária (VI. körzet)

07.15.-07.26.

Dr. Mikó Rita (I. körzet)

08.19.-08.30.

Dr. Mikó Rita (I. körzet)

06.24.-06.30.

Dr. Balogh Andrea (V. körzet)

07.15.-07.28.

Dr. Balogh Andrea (V. körzet)

08.12.-08.28.

Dr. Balogh Andrea (V. körzet)

06.17.-06.23.

Dr. Tirtl Anna (IV. körzet)

07.01.-07.14.

Dr. Tirtl Anna (IV. körzet)

07.29.-08.11.

Dr. Tirtl Anna (IV. körzet)

08.05.-05.16.

Dr. Ercsei Katalin (II. körzet)

09.03.-09.13.

Dr. Ercsei Katalin (II. körzet)

Helyettes

07.15.-08.02.

Dr. Gál Judit (V. körzet) és Dr. Molnár Edina (VII. körzet)

08.23.-08.30.

Dr. Kárász Anikó (IV. körzet)

07.22.-08.02.

Dr. Gál Judit (V. körzet)

08.21.-08.24.

Dr. Balogh László Csabáné (III. körzet)

08.05.-08.12.

Dr. Balogh László Csabáné (III. körzet)

08.13.-09.06.

Dr. Molnár Edina (VII. körzet)

"Kutyameleg" van!
Ránk szakadt a kánikula. Egyik nap árvíz és termést elverő jégeső, másnap országos meleg rekordokat
döntő csúcshőmérsékletek váltják egymást. Mit tehetünk a hőség ellen? – kérdezem a Dunakeszi Polgár
állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost
– Őszintén szólva: nem sokat. Alapesetben - orvosi szempontból - az időjárással szembeni érzékenység nem tekinthető betegségnek, hanem inkább a természetben zajló időjárási változások elviselésének hiányáról van szó. A túlérzékenység
okai, szemben az időjárás hatásaival, még nem
tisztázottak. Feltehető, hogy az időjárásra érzékenyek klimatikus változásokhoz való alkalmazkodóképességével lehetnek gondok. Normál
esetben a növényi, az állati és az emberi szervezet is hatékony és megfelelő módon alkalmazkodik a mindenkori klímához. Különösen azok az
emberek, akiknek van valamilyen betegségük illetve az idősek vagy az általánosan gyenge kondícióban lévők tapasztalhatnak ilyen jellegű problémákat, melyek a korábban felsorolt panaszok
formájában nyilvánulnak meg. Megjegyzem, az
elmúlt évtized klímaváltozásai azonban ezeket
a megállapításokat némileg átírták. A korábban
rekord hőmérsékletek a délkörünkön az elviselhetőség határáig kitolódtak és olyanokat is megkínoznak a kiugróan magas értékek, akik korábban jól bírták a hőingadozásokat.

- Jelentős gondot okoz ez azoknak, akik a tartósan meleg időben dolgoznak. Van, aki esküszik a
légkondícionálókra, s van, aki annak káros hatásai miatt tartózkodik tőle. Ön miként vélekedik erről?
- Egész szervezetünkre hatással lehetnek a nem
megfelelő klímakörülmények, elsősorban a légző rendszerünkre és a vérkeringésünkre. A hideg - meleg környezeti változásokhoz mindenki másképp tud alkalmazkodni. Gyakran száraz
a klimatizált helyiség levegője, ez okozhat légzési panaszokat, légszomjat, a szem, a torok és az
orr nyálkahártyák szárazságát. Emellett fejfájást,
szédülést, kimerültséget is tapasztalhatunk. Sokaknál jelentkezik megfázásos, allergiás tünet
(orrfolyás, tüszkölés, köhögés, könnyezés), akár
kötőhártya-gyulladás és fogfájás is. A száraz levegő a bőrünkre is szárító hatással van. Ha a hideg levegő közvetlenül ér minket, akkor ízületi
fájdalmak és gyulladások is kialakulhatnak. Nehezíti a helyzetet az is, hogy a klímaberendezés
ugyanazt a levegőt forgatja, hűti és szűri, ami a
helységben van, vagyis friss levegővel nem cseréli

ki. Ez jótékony lehet olyan embereknél, akik erősen szenvednek a pollenek okozta allergiától, mivel a kintről érkező allergének nem jutnak be, illetve a helységben lévőket pedig a légkondicionáló pollenszűrője kiiktatja. Ha azonban a klíma
légtisztító és szűrő rendszere nem kellően tiszta, akkor ebben az esetben akár még több gondot
is okozhatnak, mivel ez a zárt rendszer kedvez a
baktériumok, vírusok és gombák elszaporodásának. Mi lehet hát a megoldás? Esetleg a klímaberendezés mértéktartó használata, akinek lehetősége van erre. A tűző napsütés ellen árnyékolók használata és a klímák szakaszos használata.
A mindig hangoztatott, de a nagy melegben elengedhetetlen folyadékbevitel – ami hőségben
akár 4-6 liter is lehet naponta. És van még egy ősi
módszer: a felhevült testrészek vízzel, vizes ruhával történő hűtése, amire a hideg napokon majd
vágyakozva emlékezhetünk.

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.hu honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra,
szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges.
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.
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Tisztelgés a gyógyítók helytállása előtt

SEMMELWEIS NAP

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 1818-ban ezen a napon született
Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője”. A Dunakeszi Polgár szerkesztősége e jeles nap alkalmából
az alábbi írással tiszteleg a városunkban tevékenykedő orvosok, a gyógyító ápolók áldozatos és
nagyra becsült helytállása előtt, s emlékezik Dunakeszi első körorvosára, dr. Cseresnyés Ernőre.

"Hiszek az emberben,/Hiszek a
mindenekfelett álló egészség lényegében,/Test és lélek boldog
egységében,/Hiszek a gyógyulásban,/Minden baj legyőzésében,/Az
ember örök igazában a fájdalmakkal szemben." (részlet Prof. Dr.
Hankiss János író, belgyógyász,
Orvosi hiszekegy c. költeményéből). E nemes, fennkölt gondolatok "visszamenőleg" is érvényesek
Dr. Cseresnyés Ernő (1866-1936)
Dunakeszi első körorvosa életútjára, munkásságára.
A Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány kezdeményezésére
elkészült emléktábláját június 14én leplezték le a Bem u. 18. sz. egykori házánál.
A bensőséges ünnepségen a jelen
lévőket, köztük Dömötör Gyulánét,
szül. Cseresnyés Máriát, a körorvos unokáját, Szakáll Lászlónét, a
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét, Dr. Szabó Gábor
főorvost, Legindi Tímeát, az alapítvány kuratóriumának elnökét és
Csoma Attilát, a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatóját Harangozó Katalin köszöntötte.
Az eseményen jelen volt többek között Dallos Gyula, városunk Díszpolgára is.
"Eljöttünk az utókor háláját és
tiszteletét leróni nagy elődeink
egyikének emléke előtt, hiszen egy
város arculatát nem csak az épített
környezet határozza meg, hanem
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az ott élők lelki és szellemi építménye is… Dunakeszi első községi orvosának lakóházánál elhelyezett emléktábla felavatásával jelet
szeretnénk hagyni, mely… felidézi
a tisztelve szeretett ember, a kiváló
orvos gyógyító tevékenységét…"
mondotta Harangozó Katalin.

set Balogh Ádám, a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola végzős
növendékétől hallhattuk, majd
Dr. Szabó Gábor főorvos, a reumatológiai szakrendelés dunakeszi magalapítója mondta el avató
beszédét. Szólt arról, hogy a Sopron megyei Osli községben szüle-

Szakáll Lászlóné az alapítvány
létrehozásának körülményeiről,
majd eddigi tevékenységéről szólva elmondta, hogy amikor megjelent a "Dunakeszi arcképcsarnoka"
című kötet (szerk. Csoma Attila),
melyben a településért egykor sokat tett személyiségek ismerhetők
meg, elhatározták, hogy egyéniségüket, cselekedeteiket emléktáblák létrehozásával is megőrzik. E
nemes törekvés eredménye eddig
már négy helyszínen is látható.
Az Orvosi hiszekegy című ver-

tett Cseresnyés Ernő az orvosi diploma megszerzése után katonaorvosként Zágrábban szolgált, itt ismerte meg feleségét, Mittermayer
Lujzát. Majd odahagyva a katonai szolgálatot, az ország különböző területein dolgozott, míg végül
1903-ban költözött Dunakeszire a
jelenlegi házukba s két év múlva
megkapta körorvosi kinevezését.
Nagy hozzáértéssel és odaadással végezte gyógyító munkáját.
Vezetésével 1913-ban Közegészségügyi Bizottság alakult. Az I. vi-

lágháború alatt a városban létesült
három hadikórház felügyelete is
hozzá tartozott. A szervezett formában működő csecsemő és gyermekvédelem, melyet a katolikus
plébánossal közösen hozott létre,
1924-től kezdett működni.
A nagy kiterjedésű területet kétkerekű lovas bricskával járta, esőben, hóban, sárban, éjjel és nappal.
Emberségére, hivatásának áldozatokat sem kímélő gyakorlására a
ma még köztünk lévő idős emberek
nagy szeretettel gondolnak vissza.
Nyugállományba vonulását (1932)
követően helyét fia, Tibor pályázta
meg és otthagyva a Debreceni Orvostudományi Egyetem tanársegédi állását, el is nyerte. Minden tekintetben méltó utódja volt édesapjának. A körorvost halála után
a község díszsírhelyen temetett el.
"Szerette mindenki, szíve arany
volt" olvasható a búcsúztatójára készült emlékkártyán.
A Lengyel István szobrászművész és Veres István kőfaragó mester által készített emléktáblát Legindi Tímea és Dömötör
Gyuláné leplezte le, aki ezt követően köszönetet mondott nagyapja emlékének méltó ápolásáért. S
ugyancsak köszönet illeti Szente
Ferencnét, a ház jelenlegi lakóját
az emléktábla elhelyezésének engedélyezéséért.
Katona M. István
A szerző felvételei

Női kardban mindenképpen ott akar lenni a 2016-os riói olimpián

LÁSZLÓ LUCA: „Igazi csapatember vagyok!”
Amikor hét évvel ezelőtt ideköltözött szüleivel Dunakeszire, még két sportág között őrlődött. Aztán kiderült,
apai örökségeként tényleg a pást az igazi világa, és
kardvívóként immár kétszeres korosztályos Európabajnoknak vallhatja magát. László Luca nem titkoltan
az olimpiára készül, ugyanis nagy álma, hogy a magyar
női kardcsapat tagjaként asszózzon Rióban.

É

desapja, László Dezső neve
a 80-as években igencsak jól
csengett a tőrvívók világában. Az
eredményes versenyző sosem tudott elszakadni imádott sportágától, és a visszavonulását követően szeretett klubjában, az Újpestben edzőként és sportvezetőként is
megmaradt a vívás mellett. És titokban abban reménykedett, hogy
a szeme fénye, egyetlen leánya,
Luca (a kép jobb szélén) majd egyszer felveszi az általa letett tőrt…
Nos, az édesapa álma teljesült,
még ha a tőr helyett ma már kard
villog az immár nagyon csinos 18
éves fiatal hölgy kezében. Holott
pár évvel ezelőtt még az sem volt
biztos, hogy ezt a sportágat választja.

„Amikor 2006-ban Dunakeszire költöztünk, a vívás mellett karatéztam is. Nem mondom, hogy
apu nem segített választani, de ma
már abszolút nem bánom, hogy a
pást mellett döntöttem a tatami
helyett” – árulta el László Luca.
És miért a kard és nem a tőr?
Nos, Luca szerint túl későn kezdte
a vívást, így neki, az örökmozgónak a kard volt az ideális fegyvernem. Ráadásul ebben a viszonylag
új szakágban a tehetségek számára
rengeteg lehetőség rejlik.
A Dunakeszin élő sportoló alaposan kihasználta már eddig is a
pást kínálta lehetőséget, hiszen két
korosztályban – junior és U23 –
már Európa-bajnoki aranyat, kettőben – kadett és junior – ezüstöt

és egyben – junior – bronzérmet
szerzett már csapatban, míg a világbajnokságokon eddig az ötödik
hely volt a csúcs. Egyéniben pedig
a nyolcas döntőbe bekerülve a 6.
pozíció eddigi legjobbja.
„Igazi csapatember vagyok, aki
akkor tudja a maximumot kihozni magából, ha a többiekért is vív a
páston. Nagyon jó a mostani gárdánk, és úgy érzem, ha jövőre a
felnőttek között indulunk, képesek leszünk kivívni a 2016-os riói
olimpián való indulásunkat. Egyéniben eddig nem sok szerencsém
volt, hiszen mind a világbajnokságon, mind pedig az Európa-bajnokságon a nyolc közé jutásért a

későbbi győztestől kaptam ki szoros asszókban. Hogy ez ne így legyen, nem csak a szerencse forgandóságában bízom, hanem főleg a rengeteg munkában, amit év
közben elvégzek” – jelentette ki a
jövőre érettségiző fiatal vívó, aki
a sikeres vizsgák után egyetemre
készül, és az edzői mellett a sportmenedzseri szakot is el szeretné
végezni.
Nem titkolja, örül annak, hogy
édesapja ott van vele a versenyeken, hiszen sokat tud neki segíteni.
„Persze néha túlzásokba esik,
és szakmai kérdésekbe is beleszól.
Ilyenkor az edzőim rászólnak, bízza rájuk a dolgot. Nagyon sokat segít nekem, de bevallom, nem lenne
jó, ha ő lenne a mesterem” – tette
hozzá mosolyogva.
Aztán elnézést kér, felveszi hatalmas sportzsákját, és elindul az
újabb edzésre. Mert pontosan tudja, hogy a hétköznapok izzadságcseppjei kellenek a 2016-os, remélt
örömkönnyekhez…
- molnár -
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A hazánkat jellemző időjárásnak köszönhetően nálunk leginkább július és augusztus a nyaralás,
a pihenés, a szabadtéri sportolás, a feltöltődés időszaka. Akik csak tehetik, legalább egy pár nap
szabadságot „engedélyeznek maguknak”, amit igyekeznek kikapcsolódással, pihenéssel tölteni. Vannak, akik felkerekednek és egy távoli tengerpart mellett élvezik a víz és a napfény csodálatos élményét, míg mások a vízitúrák garantáltan izgalmas és aktív pihenést jelentő programját választják,
de nem kevesen vannak, akik a hegyi túrák és kirándulások szerelmesei…

S

zerkesztőségünk jó néhány ismert vállalkozót, a város közismert polgárát kérte fel, hogy os�sza meg élményeit olvasóinkkal,
ám a többségük udvariasan elhárította megkeresésünket, de volt,
aki nem is válaszolt… Dunakeszi három közismert személyisége
– mint mindig – ezúttal is örömmel osztotta meg gondolatait olvasóinkkal.

Feke Pál:
"A nyár munkával telik"
A közönség egyik legnagyobb kedvence, Feke Pál Junior Prima és
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Artisjus díjas énekes, színész számára az idei nyár örömteli munkával telik, hiszen ő játssza a jubileumi előadáson, István király
szerepét.
- A 30 éves jubileumi István, a
király rockopera címszerepét próbálom egész nyáron – mondta a
Duna-part közeli otthonában a fiatal énekes, aki igazi lokálpatriótaként Kovács Verával ezekben a
napokban énekelte lemezre a Dunakeszi Dala pályázat nyertes számát. - Fantasztikus érzés, hogy a
mostani nagy Budapest Sportarénás bemutatón ismét István lehetek. A közel 300 szereplős, élő ze-

nekaros produkció minden időmet
leköti, így a nyár most nekem erről a rockoperáról szól. Szerencsére sikerült még a próbák előtt egy
hétre elutaznom, pihenni, de mostantól próbák és előadások töltik
ki az időmet – mondta Feke Pál.

Dióssi Csaba:
"A Balaton és a magyar
táj szerelmese vagyok"
A város polgármesterének is bőven
van elfoglaltsága a nyári hónapokban is. Dióssi Csabának országgyűlési képviselőként is igen feszített a munkatempója, ám négy
gyermekes apaként fontosnak
tartja, hogy a családjával együtt
töltsék a nyári szabadság napjait.
- Én a Balaton és a magyar tájak szerelmese vagyok. Így mi sem
természetesebb számomra, hogy
az elmúlt évtizedekben és napjainkban is nyaraim nagy részét
Magyarországon töltöm családom
körében. Nem titkolt célom volt amikor még kicsik voltak a gyerekek – hogy megismerjék hazánk
szép és vonzó tájait. Ma is a belföl-

di nyaralásokat részesítem előnyben – árulta el Dióssi Csaba. - Még
a munkával teli nyarakon is beiktatok néhány balatoni napot. Fiatalkori élményeim szép emlékei
mindig visszahúznak, és egy kicsit
újra is élem őket, feltöltődöm, ami
számomra nagyon fontos.
A nyári forró napokat sokakhoz hasonlóan én is könnyebben
élem meg a víz mellett, ezért mindenkinek ajánlom szeretettel. Igazi „sportos család” vagyunk, mind
a négy gyermekünk az aktív pihenést kedveli. A balatoni nyaralás elképzelhetetlen bicikli túrák, nagy tollas és pingpong mec�csek nélkül, és elmaradhatatlanok a családi úszóversenyek. Bár a
20 éves fiúnk már kezd kimarad-
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ni a családi nyaralásokból. Két lányunk, a 18 éves Dóra, a legkisebb
gyermekünk, Melinda ezekben
a napokban is a Balatonon vannak iskolai nyári táborban. Alighogy megérkeznek, máris felkerekedik az egész család és irány a
Balaton, melyet a minden sportot „fogyasztó” 16 éves Csaba fiammal egy nap alatt szeretnénk
körbe biciklizni. Mindketten szeretjük a kihívásokat, s ez az egynapos kerékpár túra igazi „aranyjelvényes” próbatételnek felel meg
– utalt a régi idők nagy kihívásaira Dióssi Csaba, aki elárulta azt,
hogy idén sem maradhat ki a Tisza túra, amit szinte minden évben teljesít az unokatestvérekkel, nagyszülőkkel, gyerekekkel
együtt a család. – A nyáron is hajóba ülünk négy napra, és a Tisza felső szakaszán, Tiszabecsről
Vásárosnaményig evezünk. Ez egy
igazi sportos, minden luxust nélkülöző „nomádtúra” lesz. Akinek
nincs felszerelése, az is bátran neki
vághat, mert ezen a tájegységen is
jól szervezett túrák vannak, kajakot, kenut, de még mentőmellényt
is lehet kölcsönözni. A gyönyörű
Tisza menti táj, az evezés, a családi
együttlét élménye minden munkahelyi gondot feledtet, igazi feltöltődést jelent mindannyiunk számára, mert a közösen megélt kalandok, sztorik révén még közelebb
kerülünk egymáshoz. Ezért is, és
azért is ajánlom mindenkinek jó
szívvel, mert nagyon szerény ki-

adást igényel egy tiszai túra, ám az
élmény fantasztikus – mondta lelkesen a város polgármestere.

Kaszás Géza:
"A munka mellé sikerült
becsempészni néhány
nap pihenést"
A városunk másik közkedvelt polgára Kaszás Géza színművész is
nagyon elfoglalt, szinte az egész
nyarat munkával tölti, akiről köztudott, hogy imádja a lovakat. Az
alagi lóversenypálya közelségében
élő népszerű művész megszámlálhatatlan színházi szerep mellett jelentős film sikereket ért el a
filmvásznon is. Állandó résztvevője a Hősök terén tartott Nemzeti
Vágta futamainak, újabban pedig
a Vágtass Velem című műsor szerkesztőjeként a magyar lovas sport
és lovas élet jelentősebb versenyeit,
eseményeit, kiemelkedő alakjait,
teljesítményeit mutatja be az MTV
műsorában. Az idei nyár sem telhet el számára lovas produkció
nélkül: - A nyaram főleg munkával telik, de sikerült belecsempészni egy kis pihenést is. A Nemzeti Lovas Színházzal lesz bemutatónk Bikalon, és a főpróba hetére
viszem magammal a családomat
is, ahol eltöltünk pár kellemes napot – nyilatkozta lapunknak Kaszás Géza, aki minden olvasónknak kellemes nyarat kíván.

Győzött a Ribárszki-Línek páros

A

Németországban született hároméves szürke mén Mayday
magabiztosan hat hosszal nyerte a 91. Magyar Derby-t a
telt házas Kincsem Parkban.
Ribárszki Sándor idomítottja a szlovák Jaroslav Línek-kel
győzött, a lovasnak a harmadik, míg a dunakeszi trénernek a
hatodik Derby sikere volt a vasárnapi. A két helyezés a kanca
Alcobaca-nak (Kerekes Károly) valamint apai féltestvérének a
pej mén Akaba-nak (Stanislav Georgiev) jutott. A július 7-i versenynapot a Sport Televízió jóvoltából sok ezren követhették
figyelemmel, a Totalizatőr forgalma meghaladta a 24 millió forintot. 			
Fotó:KesziPress

Vetési Imre

Egy korábbi Tisza-túrán
a Dióssi család

Dunakeszi Polgár 27

SZÉP ÉLET A TÁBORÉLET…
Ismét benépesült a Duna-sor 32. szám alatt lévő önkormányzati gyermeküdülő. Július 1-én
megkezdődött s augusztus 16-ig működik a Nyári szabadidős és hagyományőrző – közismert
nevén napközis – tábor. Miként már több mint két évtizede, úgy idén is, igen sok család számára pótolhatatlan segítséget nyújt ahhoz, hogy – míg a szülők dolgoznak – általános iskolás
gyermekeik számára tartalmas, élményekben gazdag legyen a szünidő.

A

táborban az általános iskolás korosztályúakat, zömében 1- 6. osztályosokat fogadják, de a hátrányosabb
helyzetű családokból nagyobb
gyermekek is jöhetnek, tudtuk
meg Langmayer Katalintól, aki
a Humán Szolgáltató Központ
megbízása alapján nagy szerepet vállalt az előkészítésben.
A korábbi években 500-570
gyermek fordult meg a táborban, amely egyre népszerűbbé
vált s ezt az adatok ékesen bizonyítják. 2010-ben 672, 2011ben 947, míg a múlt évben 1120
diák tölthetett el itt egy vagy
több hetet. Az előzetes jelentkezések alapján idén 1338 gyermeknek kínálnak színvonalas programokat. Mindenesetre már az első napon mintegy
kétszázan kezdték el a vidám
időtöltést. Zömében városunkban élő családok használhatják
ki ezt a lehetőséget, ám hét esztendeje Fótról is érkeznek diákok. Fontos tudni, hogy a tábort és a szakmai programok
megvalósítását a Dunakeszi és
Fóti önkormányzatok mellett a
Dunakeszi Kistérségi Társulás
is támogatja.
Nem mellékes, hogy miként
a korábbi esztendőkben, úgy
idén is, viszonyítva más táborok részvételi díjaihoz, méltányos, heti ötezer-hetvenöt fo-
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rintot kell fizetni, amely napi
háromszori étkezést és eszközhasználati díjat tartalmaz.
Többletköltséget az jelent, ha a
gyermek a menet közben szervezett kirándulások valamelyikén is részt vesz. A különböző
kedvezményekre jogosult családok számára – a kedvezmény
lejártáig – a táborozás vagy ingyenes, vagy a részvételi díj ötven százalékát kell téríteni.
Már a múlt évben új udvari
játékokkal várták a gyermekeket, hamarosan elkészül a kiskapus focipálya, és felállításra
kerül egy hetven négyzetméteres sátor, ami az eső és az erős
napsugárzás ellen nyújt védelmet.
A táborlakók játékos elfog-

laltságát mintegy tíz pedagógus
segíti. Az idei évtől a Humán
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata fejlesztőpedagógust, és egy szakápolót, valamint állandó orvosi ügyeletet
is biztosít. A magas létszám és
a gyermekek egészségmegőrzése miatt szükséges ez az elővigyázatosság.
Egy korábban benyújtott
és elfogadott pályázat várható sikerére alapozva július 29től heti turnusokban 20-20 fő
részvételével a Révész István
Helytörténeti Gyűjteményre,
valamint a Késő-Római Kikötőerőd Kiállítására alapozva,
hagyományőrző szaktáborokat
is indítanak.
S hogy mi minden gazdagít-

ja a tábor programkínálatát?
A gyerekek népszerű Péter bácsijától, Roska Péter táborvezető pedagógustól megtudtuk,
hogy idén is lesznek többek között kelta és római kori hagyományőrző bemutatók, eljön
gyermekműsorával Huzella Péter előadóművész, Csiki Lóránt
pedig a népi mesterségek titkaival ismerteti meg az érdeklődőket, érdekes foglalkozásokat tart Keserű Andrea díszlettervező. Várhatók kirándulások Nőtincs Seholszigetre, a
versegyházi Medvefarmra, a
Pálvölgyi Barlangba, valamint
a Vasúttörténeti Múzeumba.
Fontos még tudni, hogy lehetőség van menet közben
is beiratkozni a táborba, ezt
az igényt azonban előzetesen jelezni kell a táborvezetőnél (e-mail: roskapeter@gmail.
com). A munkából későn érkező szülők megnyugtatására,
naponta 18 óráig ügyeletet tartanak. A táborba jutást megkönnyíti, hogy az Alagi majortól 6.50-kor induló városi
buszjárat meghosszabbított útvonalon közlekedve a táborhoz
közel lévő Horányi rév megállót is érinti s ugyanonnan a
15.36-os indulással a délutáni
hazautazásra is lehetőség van.
Katona M. István
A szerző felvételei

50 ÉV UTÁN ÚJRA BAJNOK A KINIZSI!
2011-ben bronzérmes, 2012-ben ezüstérmes, 2013-ban pedig aranyérmes lett
a Dunakeszi Kinizsi felnőtt labdarúgó csapata! Ezzel kivívta a megyei I.
osztályban való szereplést. A bajnokcsapat játékos edzőjét, Szabó Gábort
kérdeztem az elmúlt sikeres esztendőről:
- Milyen célokkal vágtak
neki a bajnokságnak?
- A korábbi két év második és
harmadik helyezése után egyértelműen a bajnoki cím megszerzése volt a cél. Nem voltunk
könnyű helyzetben, hiszen az
infrastrukturális feltételek egyáltalán nem voltak adottak. A
nyári és a téli felkészülés ideje
alatt egy hét kivételével egy salakos, tarackos pályán kellett
készülnünk. Ennek ellenére a
bajnokságban már a kezdetektől magas színvonalon teljesített
a csapat. Mindössze két alkalommal szenvedtünk vereséget,
és ötször játszottunk döntetlent
a 30 mérkőzéses sorozatban. Mi
rúgtuk a legtöbb gólt, és mi kaptuk a legkevesebbet, ezért úgy
gondolom, hogy teljesen megérdemelt a győzelmünk.
- Melyik mérkőzés volt a legemlékezetesebb?
- Szerencsére sok felejthetetlen meccset játszottunk.
Talán kiemelkedik az őszi

Pilisszentiván elleni győzelem,
hiszen a 89. percben még az ellenfél vezetett, mégis begyűjtöttük a három pontot. A bajnokavató is emlékezetesre sikerült az öt rúgott gólunkkal.
- Edzői munkája mellett a
pályán is tevékeny részese volt
a csapat sikerének, és 37 góljával a gólkirályi címet is elhódította. Mi a titka ennek a kimagasló teljesítménynek?
- A saját teljesítményemnél sokkal fontosabb, hogy az
egész csapat rendkívül magas
színvonalon teljesített. A fiúk
bizonyították, hogy alázatos
munkával és kitartással kompenzálható a rivális csapatok
anyagi, tárgyi és infrastrukturális előnye. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Kinizsin kívül egyetlen olyan bajnok csapat sincs Pest megyében, ahol a játékosok 30 ezer
forint tagdíjat fizetnek évente,
hogy felhúzhassák a mezt. Nálunk nincs fizetés, nincs költ-

ségtérítés, és nincs prémium.
Az sem elhanyagolható, hogy
a keretünkben 14 saját nevelésű játékos van.
- A bajnoki cím megszerzése után a Taksony SE csapatával kellett megküzdeniük a
megyei I. osztályba kerülésért.
Hogyan látta az oda-visszavágós osztályozót?
- Egyértelműen a Taksony
volt a legerősebb csapat, amel�lyel az év folyamán találkoztunk. A játékosok pályafutását
tekintve Dávid és Góliát küzdelme volt az osztályozó. Előzetesen senki nem számított a
sikerünkre, így az összesítésben elért 2:1-es győzelmünkkel

nagy meglepetést okoztunk.
Ezzel a sikerrel az 1962/1963as szezon óta először sikerült
kivívni a megyei I. osztályban
való szereplés jogát.
- Milyen szereplésre számít a
magasabb osztályban?
- A Magyar Labdarúgó Szövetség teljesen átszervezi a bajnokságot, ennek következtében
a negyedosztály minden eddiginél erősebb lesz. A rendkívül
nagy játékerőt képviselő ellenfelek mellett továbbra is problémát jelent, hogy nagyon mostoha körülmények között tudunk
csak edzeni. Ráadásul a megyei
I. osztály megnövekedett költségekkel is jár, amelyeket jelen
állás szerint nem tudunk előteremteni. Mérhetetlenül szomorú vagyok, hogy bár kivívtuk a jogot a magasabb osztályban való szereplésre, jelen állás
szerint mégsem tudunk ott bizonyítani.
S. L. – Sz. G.

Az ifjúsági csapat is
megnyerte a bajnokságot
Az ifjúsági csapat is az első helyen végzett, így
az a ritka bravúr született meg a 99 éves labdarúgó szakosztályban, hogy mindkét csapat
aranyérmes lett.
- A 2011-2012. évi bajnokságban 4. lett csapatom – kezdte az értékelést Leboniczky Imre
edző, aki elmondta, hogy a
Vasutas elcsábította a komplett
ifi csapatukat, ezért újat kellett építeni. - Az U 17 éves korosztályból épült a fel az aranyérmes együttes. A rajt nem sikerült, mivel a Pilisszántó 4-0ra legyőzte fiainkat, de utána
nyolc fordulón át győzött a Kinizsi ifjúsági csapata. Ezt követte a Göd elleni 2-2-es eredmény, majd a Perbálon elszenvedett 1-0 vereség. A tavaszi fordulóban a jó rajt, és az,
hogy mind a 11 egymást követő fordulóban győztünk, az élmezőnyben tartotta a csapatot. Május 4-én a Göd itthon

"elkapta" a csapatot, 6-1-es vereséget szenvedtünk. Az előny
egy pontra zsugorodott, ezért
kellett a jó hajrá és a győzelem itthon a Perbál ellen, amit
Parkánszky, a 88. percben 11esből lőtt góljával sikerült megszerezni.
- Győzött a csapat egysége?
- Igen, a fiúk fejben, fizikálisan és taktikailag is érettebbek lettek. Kósa Ádám 25,
Parkánszky Márk 24 góllal vette ki a részét a bajnokság megnyeréséből.
- Fiatalok segítették a felnőtt
csapatot is?
- Valóban, hiszen keretünkből bekerült az első csapatba
Szenyita László, Bota Mártk,

A két "mester": Szabó Gábor és Leboniczky Imre

de szerepet kapott Parkánszky
Márk, Kósa Ádám, Szántó Péter, Kovács Bence is.
- Hogyan tovább?
- Szerencsére a csapat együtt
marad, ami reményt ad arra,
hogy a következő, erősebbnek
tűnő bajnokságban is helyt állunk majd. Örömmel tölt el,
hogy hétről-hétre közel 160
gyerek jár edzésre. Büszkén
mondhatom, hogy van utánpótlás. Többen bekapcsolódtak
a futsal labdarúgásba.
- Vannak támogatók a bajnokcsapat háza táján?
- A városi önkormányzat segíti az egyesület működését,
amihez a játékosok is hozzájárulnak a tagdíjakkal. Sajnos a

vállalkozói szférából nincs igazi szponzorunk, pedig évek óta
szeretettel várjuk, hogy valaki
végre „bekopog” hozzánk.
***
Az aranyérmet nyert ifjúsági csapat tagjai: Szenyita László, Felek Botond, Molnár Kristóf, Tóth András, Griszbacher
Norbert, Szűcs Krisztián, Kósa
Ádám, Parkánszky Márk, Murka Domonkos, Tankó Dávid,
Kovács Bence, Kupai Gábor,
Szántó Péter, Szentes Dávid,
Tallér Bence
Gratulálunk a ritka bravúrhoz és további sikereket kívánunk!
Kép és szöveg:
Solymosi László
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Dunakeszi Kinizsi labdarúgó
csapatának tavaszi eredményei
• Dunakeszi K- Mogyoród 1-0
(Szabó)
Ifjúsági: Dunakeszi K-Mogyoród 6-0 (Murka, Felek B, Tankó,
Tóth A, Kósa, Tallér)
• Pilisszántó – Dunakeszi K
2-2 (Szabó, Bota)
Ifjúsági: Pilisvörösvár- Dunakeszi K 3-4
• Piliscsaba – Dunakeszi K 1-1
(Szabó 11-esből)
Ifjúsági: ellenfél nem állt ki,
így 0-3 Dunakeszi javára.
• Dunakeszi K- Budajenő
5-2 (Szabó 2, Erdélyi, Veres,
Váradi)
Ifjúsági: Dunakeszi K –
Budajenő 8-1 (Parkánszky 5,
Griszbacher, Szűcs, Balogh)
• Dunakeszi K – Pomáz 3-0
(Szabó, Füzesi, Cifra)
Ifjúsági: Dunakeszi K – Pomáz
3-1 (Molnár, Murka, Tallér)
• Visegrád –Dunakeszi K 1-10
(Szabó 3, Veres 2, Füzesi 2, Horváth 2, Schlafer
Ifjúsági: Visegrád-Dunakeszi
K 0-4 (Kósa 2, Szántó,
Parkánszky)
• Dunakeszi K- Leányfalu 1-0
(Szabó 11-ből)
Ifjúsági: Dunakeszi K – Leányfalu 9-1 (Parkánszky 2,
Szántó 2, Rippel 2, Kósa, Tallér,
Juhász)

• Biatorbágy – Dunakeszi K
1-3 (Cifra, Szabó, Tardy Zs)
Ifjúsági: Biatorbágy- Dunakeszi K. 0-5 (Murka 2, Parkánszky,
Tallér, Szűcs)
• Pilisszentiván- Dunakeszi K
2-1 (Szabó)
Ifjúsági: Pilisszentiván –
Dunakeszi k 0-6 (Murka 2,
Parkánszky 2, Felek 2)
• Dunakeszi K – Göd 3-1
(Szabó, Füzesi, Veres)
Ifjúsági: Dunakeszi K – Göd
1-6 (Kósa)
• Ürömi SC- Dunakeszi K 0-5
(Füzesi, Cifra, Váradi, Szabó,
Jávor)
Ifjúsági: Üröm SC – Dunakeszi K 1-1 (Tankó)
• Dunakeszi K – Dunabogdány
6-2 (Szabó 4, Cifra, Füzesi)
Ifjúsági: Dunakeszi K –
Dunabogdány 6-1 (Kósa 3,
Szántó, Tallér, öngól)
• Dunakeszi- Perbál 5-1 (Szabó 2, Kiss, Váradi, Csizmadia)
Ifjúsági: Dunakeszi K – Perbál
1-0 (Parkánszky 11-ből)
Ez a győzelem biztosította be
az első helyet.
• Osztályozón: Dunakeszi K –
Taksony 0-1
Taksony – Dunakeszi K 0-2
(Kiss R, Erdélyi)
(Solymosi)

A csapatok gólkirályai
2012 – 2013. évi bajnokságban
Labdarúgás

Kézilabda

Dunakeszi Kinizsi felnőtt:
Szabó Gábor 37
Ifjúsági: Kósa Ádám 25

Dunakeszi Kinizsi férfi:
Csuka Balázs 90
női: Farkas Anett 79
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S. L.

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

24 órás foci a Gimnáziumban

Radnóti Miklós Gimnáziumban, 1999-ben kezdődött el a 12 órás
teremfoci, amely később 24 órásra bővült. - Honnan jött az ötlet?
– kérdeztem Majer Tamás testnevelő tanárt, aki 19 éve tanít a gimnáziumban.
- A gyerekek és támogatok
- Egyik kollegával együtt úgy
terveztük, hogy reggel 8 - 20 által befizetett összeg mind
óráig focizhatnak a labdarú- felhasználásra került, pólógók, ezt bővítettük ki 24 órásra. kat, tombola tárgyakat vásáElőször a dunakeszi iskolák, ma roltunk. A 14 szám a mezeken
már kistérségi régióban tarto- azt jelenti, hogy 14. alakalommal rendeztük meg ezt a torzó csapatok is részt vesznek.
nát. Minden negyedik
Minden évben máórában tombolajus végén és június
húzást tartottuk,
elején rendezzük
melyen igen érmeg a találkotékes ajándékozót. Öröm szákat pl.: tabletet,
momra, hogy a
vezeték nélkühangulat mindig
li fülhallgatót…,
jó. Az idei küzdeha jól emlékszem
lemre 74 férfi, és 12
150 tárgyat sorsolnői csapat jött el. Egy
tunk ki. Az volt a célunk,
benevezéssel minden csapat 15 percet játszhatott. A csa- hogy mindenki jól érezze mapatok 5+1 felállásban léptek pá- gát, mindenki nyertesen távozlyára. Gólvágó és Gólvédő csa- zon.
Jó hangulat és siker minden
pat góljai az újonnan felavatott
táblára kerültek fel. A 24 órás csapat számára megvolt. Jöhet
maratoni foci mérkőzést a Gól- a 15.
(Solymosi)
vágók nyertek.
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