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ÉrvÉnytelen lett a kötelező kvótáról szóló, a kormány által kezdemÉnyezett országos nÉpsza-
vazás. a nemzeti választási iroda adatai alapján a választásra jogosult 8 261 394 főből 3 338 481 
választópolgár adott le ÉrvÉnyes szavazatot (40,41%). az ÉrvÉnyessÉgi küszöb elÉrÉsÉhez: 4 136 313 
szavazatra, vagyis 50 % + egy fő voksára lett volna szüksÉg.   

A szavazó lapon szereplő kérdésre: “Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Országgyűlés hoz-
zájárulása nélkül is előírhassa nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra történő kötele-

ző betelepítését?” a választópolgárok közöl 3282 723 fő 
(98,33%) voksolt nemmel, míg az igenre mindössze 55 
758 fő (1,67%) szavazott.

A Pest megyében élő választópolgárok közül 404 810 
fő szavazata (40,66%) volt érvényes. Igennel 6151 válasz-
tópolgár (1,52%) voksolt, míg nemmel 398 659 személy 
(98,48%) szavazott. Az érvénytelen szavazatok száma 28 
907 darab volt.

Dunakeszin a szavazásra jogosult 33 362 főből 13 774 
(41,29 %) személy élt szavazati jogával. Az urnában lévő 
lebélyegzett szavazólapok száma 13 764 darab volt. Az 
érvényes szavazatok száma 12 402 (90,1%) volt, melyből 
a nemre 12 156 fő (98,02%), az igenre 246 választópolgár 

(1,98%) voksolt. Az érvénytelen szavazatok száma 1362 
(9,9%) volt. 

A város 30 szavazókörében mindössze egyben, a Garas 
utcai 11. számúban volt érvényes és eredményes a szava-
zás, ahol a választópolgárok 54,12 %, 696 fő jelent meg. 
A nemre adott voksok aránya a Repülőtéri úti 24. számú 
szavazókörben volt a legmagasabb, ahol a választók 99,72 
százaléka mondott nemet a kötelező betelepítésre.  

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Érvénytelen az országos népszavazás

A dunakeszi választópolgárok 
több mint 98 százaléka voksolt nemmel

EREDMÉNYEK

Körzet Szavazóként 
megjelent

Nem Igen

01. 461 (39,57%) 99,02 % 0,98%
02. 495 (44,35%) 97,04 % 2,96%
03. 480 (44,78%) 97,69 % 2,31 %
04. 449 (39,56%9 97,77% 2,23%
05. 361 (33,49%) 97,13 % 2,87 %
06. 457 (35,65%) 99,53% 0,47%
07. 439 (42,54%) 98,01 % 1,99 %
08. 497 (45,06%) 98,03 % 1,97 %
09. 514 (43,45%) 96,11 % 3,89 %
10. 428 (39,27%) 98,94 % 1,06 %
11. 696 (54,12%) 98,57 % 1,43 %
12. 373 (39,98%) 98,48% 1,52 %
13. 492 (44,89%) 96,17 % 3,83%
14. 354 (37,90%) 96,53% 3,47 %
15. 440 (48,14 %) 99,50% 0,5 %
16. 480 (43,17 %) 97,73 % 2,27%
17. 458 (45,80 %) 98,82 % 1,18 %
18. 389 (41,21 %) 97,69 % 2,31 %
19. 548 (42,85 %) 98,01 % 1,99 %
20. 584 (47,51 %) 97,74 % 2,26 %
21. 400 (43,57 %) 97,35 % 2,65 %
22. 363 (39,89 %) 97,27 % 2,73 %
23. 493 (38,67 %) 99,12 % 0,88 %
24. 392 (36,13 %) 99,72 % 0,28 %
25. 505 (35,87 %) 97,33 % 2,67 %
26. 457 (34,54 %) 98,33 % 1,67 %
27. 513 (36,83 %) 98,73 % 1,27 %
28. 488 (41,89 %) 98,70 % 1,30 %
29. 523 (43,44 %) 97,50 % 2,50 %
30. 371 (40,68 %) 97,08 % 2,92 %
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nem túlzás azt állítani, hogy október 2-a fontos dátum nemzetünk, országunk ÉletÉben, És őszintÉn bízom ab-
ban, hogy európa ÉletÉben is. mi, magyarok vasárnap törtÉnelmet írtunk, hiszen az európai unióban elsőkÉnt És 
eddig egyetlenkÉnt szavazhattunk a migránskÉrdÉsről, amelyen nemcsak magyarország, hanem az egÉsz unió 
lÉte is múlhat. a magyarok egybehangzó vÉlemÉnye, hogy nem akarnak kÉnyszerbetelepítÉst. a választók 98%-a 
elutasította azt, hogy brüsszel migránsokat telepítsen hazánkba.

A népszavazás célja 
az, hogy felnyissuk 
Brüsszel szemét, és 
egyértelműen a tud-

tukra adjuk, mit akarnak a ma-
gyarok a tömeges illegális be-
vándorlás ügyében. Örömmel 
mondhatom, hogy sikeres volt 
a kezdeményezésünk, hiszen 
csaknem 3,3 millió ember egy-
értelműen elutasítja a migrán-
sok Magyarországra történő, 
felső korlát nélküli kényszerbe-
telepítését. 

A rendszerváltás óta eltelt idő 
távlatában ez a szavazati ered-
mény példanélküli – 1990 óta 
egyetlen kérdés mögé sem sora-
koztak fel ennyien. Ennek kö-
szönhetően mostantól nem a 
kormány és nem is a kormány-
párti parlamenti képviselők aka-
ratát, hanem mintegy 3,3 millió 
magyar emberét képviselhetjük 

Brüsszelben. Ennyien mondtak 
nemet a brüsszeli bevándorlás-
politikára, ezzel együtt pedig 
igent mondott a keresztény ala-
pokon nyugvó Európa jövőjé-
re. Ez a szám annál is inkább el-

ismerésre méltó, hiszen még az 
uniós csatlakozásunkat sem tá-
mogatták ennyien. 

A térség országgyűlési kép-
viselőjeként szeretném meg-
köszönni a Pest megyei 5. szá-
mú választókerület szavazói-
nak, hogy részt vettek a nem-
zetünk jövőjét nagymértékben 
befolyásoló október 2-i népsza-
vazáson. Büszkeséggel tölt el az 
a tény, hogy szavazási eredmé-
nyeink nem maradtak el az or-
szágos átlagtól, illetve, hogy az 
ország más régióihoz hasonló-
an Önök is átérezték a vasár-
napi népszavazás fontosságát. 
Köszönettel tartozom azért, 
hogy bizalmat szavaztak a ma-
gyar kormánynak, amely által 
erős felhatalmazással képvi-
selhetjük a magyarok akaratát 
Brüsszellel szemben is. 

Egy hosszú út első és legfonto-

sabb lépését tettük most meg – 
ezen az úton komoly csaták vár-
nak ránk az elkövetkező időben. 
Érvényt kell szereznünk a ma-
gyarok akaratának. Megkezd-
tük az alkotmánymódosítás elő-
készítését és Brüsszelben is nagy 
küzdelmek várnak ránk. Hiszen 
Brüsszelben már az utolsó simí-
tásokat végzik a kvótacsomagon. 
Fel akarják gyorsítani a migrán-
sok betelepítését, felső korlát nél-
kül, automatikusan, családegye-
sítéssel. A magyarok azonban 
nyilvánvalóvá tették, hogy ezt 
nem akarják.

Hiszek abban, hogy egy ilyen 
támogató „hátországgal” sem-
mi sem lehetetlen! Ne felejtsük 
el: történelmet mindig a hazá-
jukat szerető bátrak csinálják.  

Tuzson Bence
országgyűlési 

képviselő

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Barátaim!

Büszkeségpont létesülhet a városban – 
Dunakeszi áldozatainak állítanának emléket
dunakeszi önkormányzata pályázatot nyújt be egy olyan emlÉkhely lÉtesítÉsÉre, amely mÉltó emlÉket 
állít a XX. század háborúinak És önkÉnyuralmainak katonai És civil áldozatainak.

Történelmi emlékhely épül-
het a régi rendőrség udva-
rán, amennyiben Dunake-

szi Önkormányzata elnyeri a Közép- 
és Kelet-európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért Közalapítvány 

"Büszkeségpontok" című pályázatá-
ban igényelt anyagi támogatást.

A műemlék kivitelezésének, a te-
rületrendezésnek összköltsége legfel-
jebb 10 millió forint, melyhez az Ön-
kormányzat 5 millió forint támoga-
tást kér, további öt millió forintot pe-
dig saját forrásból finanszíroz.

Az emlékhely ötletpályáza-
ti felhívására három alkotótól 4 
pályamű érkezett. A pályaműve-
ket értékelő zsűri tagjai – szob-
rászművészek, festőművész és 
designer-grafikus – Erős Apolka 
(képünkön) „Emlékezet” című mű-
vét tartják a legerősebb alkotásnak. 
(Erős Apolka, Munkácsy- és Ní-
vó-díjas szobrászművész, az 

„Országépítő” IV. Béla király alakját 
megformáló alkotását augusztus 20-
án avatta fel a város Dunakeszi főte-
rén. A szerk.)

Amennyiben a közalapítvány vá-
rosunknak ítéli az említett támoga-
tást, úgy a szobor, s vele együtt az ál-
dozatok neveivel ellátott emléktáb-
lák a jövő évben kerülnek majd vég-
leges helyükre.

A névsor összeállításával, illetve 
az emléktáblák tervezésével a képvi-
selő-testület egy helytörténészekből 
és érintett civilekből álló szakmai bi-
zottságot bízott meg, akik saját szív-
ügyükként gondoskodnak majd az 
új büszkeségpont méltó megvalósí-
tásáról.
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A város polgárai 
tavasszal már 

birtokba is 
vehetik 

a 25 méter 
hosszú uszodát

Jó ütemben épül a városi uszoda
a dunakeszi fazekas mihály nÉmet nyelvoktató nemzetisÉgi általános iskola közelÉben állami beru-
házásban Épülő városi tanuszoda alapkövÉt június 3-án ünnepÉlyesen helyezte el dr. boros anita, va-
gyongazdálkodásÉrt felelős helyettes államtitkár És dióssi csaba polgármester.  

Dunakeszi életében ki-
emelkedő esemény-
nek számító ünnepsé-
gen Dióssi Csaba be-

szédében fontosnak tartotta hang-
súlyozni, hogy immár két évtizede 
folyamatosan napirenden volt a 
tanuszoda építése, amely a Ma-
gyar Állam és az Önkormányzat 
együttműködésének, valamint Tu-
zson Bence országgyűlési képvise-
lő munkájának köszönhetően nap-
jainkra vált valósággá.  

A néhány hónapja tartott ünnep-
ségen a helyettes államtitkár bejelen-
tette, hogy az uszoda építésének és a 
majdani üzemeltetésének teljes költ-

ségét magára vállalta az állam. A du-
nakeszi uszoda beruházási költsége 
nettó 354 millió forint, amely 2017 
elejére készül el. A sportlétesítmény 
építéséhez szükséges területet az 
Önkormányzat biztosítja. 

A kivitelező TERND Építő Zrt. 
munkatársai tartják a kitűzött ütemet 
az építkezésen, bár az nehézséget oko-
zott, hogy a kis terület miatt belülről 
haladnak kifelé. Mint azt Mihály Csa-
ba vezérigazgató laptársunknak, a Du-
nakeszi Postnak elmondta a kitermelt 
földet sem teríthetik bárhová. 

Az időjárás eddig kedvező volt, 
tartható a határidő, hiszen a meden-
cetest már elkészült, és megkezd-
ték az épület alapozását is, melyben 
majd az öltözők, szertárak és az iro-
dák kapnak helyet.  

A föld alatt, vaslemezzel borított 
gépház terem is elkészült, és már 

megrendelték a tetőszerkezet ragasz-
tott faelemeit is. Október végén már 
az is látható lesz, hiszen addigra el-

készülnek a tartó falak is. Utána kö-
vetkezhetnek a belső munkálatok.

A medence érdekessége, hogy nem 
csempés, hanem fóliás bevonatú lesz, 
amit Mihály Csaba szerint sokkal 
könnyebb javítani. A város évtize-
dek óta várt létesítménye 1,90 méter 
mély, 25 méter hosszú lesz, a tanuló 
medence pedig 80 centi mély.  

A műszaki átadás időpontját feb-
ruár 28-ra tűzték ki, utána követke-
zik az épület berendezése, pl. öltözői 
padok, szekrények, sporteszközök, 
majd jöhet a próbaidő.

Minden jel arra utal, hogy tavasz-
szal valószínűleg már a gyerekek is 
használhatják az uszodát, ám a végső 
szót az üzemeltető, a Nemzeti Sport-
központok mondja majd ki. 

Az uszoda a Fazekas Mihály iskola 
és a műfüves futballpálya szomszéd-
ságában épül, melynek megnyitásá-
val a város egyik jól kiépített sport- 
és rekreációs központja várja majd a 
sportolni vágyó lakosságot. 

(Vetési)
Fotó: Vörös István
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A színházterem is megújul

Új játékokkal gazdagodik két óvoda

Nem várt akadályok miatt csúsznak 
a művelődési központ felújítási munkálatai

a gyerekek a családban mindig örülnek, ha új játÉkokat kapnak. hasonlókÉppen, az óvodákban is nagy örömet jelent, 
ha az udvari játÉkok megújulnak. dunakeszi önkormányzata támogatásával korszerű, s nem utolsó sorban biztonsá-
gos eszközökkel gazdagodik városunk kÉt gyermeklÉtesítmÉnye.    

az előzetesen tervezett szeptember vÉge helyett várhatóan csak november vÉgÉn kÉszülhet el a józsef attila műve-
lődÉsi központ ÉpületÉnek belső felújítása – nyilatkozta a dunakeszi polgárnak csoma attila. az intÉzmÉny vezetője 
ennek okát abban látja, hogy már a munkálatok is egy hónapos csúszással kezdődhettek meg, majd ezt követően az 
Épület Életkora miatt számtalan váratlan problÉmával találta szembe magát a kivitelező trend zrt.

– Az Alagi és a Gyöngyharmat 
tagóvodák udvari játékai régen 
voltak felújítva – tájékoztatta 
lapunkat Faith Éva, a Dunake-
szi Óvodai és Humán Szolgálta-
tó Központ és Könyvtár - óvo-
dai intézményegységének szak-
mai igazgatója. – A Gyöngyhar-
mat óvodában például még a 
régi vasjátékokat használhatták 
a gyerekek, az Alagiban pedig 
a fajátékokat alaposan kikezdte 
az idő. Érthető, hogy ezek cse-
réje régóta napirenden volt. Két 
éve az Alagi óvoda épülete Du-
nakeszi Város Önkormányza-
ta támogatásával teljesen meg-
újult, ezzel egy időben hozzálát-
tak az udvar teljes felújításához. 
Átfogó terv is készült, a múlt év-
ben három udvari résszel elké-
szültek, s most került sor a má-
sik három rész rendbetételére. 
Modern, Európai Uniós szab-
vány szerinti játékokat állítot-
tak fel tavaly és most is hason-

lóak elhelyezésére kerül sor. A 
munka még nem ért véget, je-
lenleg épül az udvari mosdó, 
készülnek az udvari tárolók és 
hátra van még a növénytelepí-
tés. Jövőre a hetedik udvarrész 

is megújul, itt lesz majd az ovi-
foci pálya.   

– A Gyöngyharmat óvodá-
ban is elkezdődtek a munkála-
tok, itt azonban váratlan aka-
dályok merültek fel. Kiderült, 

hogy a talajréteg alatt 35 centis 
betonfelületek vannak, elbon-
tásuk közben sajnos egy mun-
kagép is tönkrement. Emiatt a 
két napos munka két hétre vál-
tozott s így a játékok telepítése 
is tolódik. Nagyon fontos a lo-
csolórendszer kiépítése is, mivel 
tudjuk, hogy a lakótelepen ál-
landó huzat van s a szél bizony 
folyamatosan felkavarja a port. 
A csoportok előtti teraszok és 
az udvari gyermekmosdók fel-
újítására is sor kerül egy időben 
a játékok elhelyezésével. A Köz-
üzemi Kft. munkatársai min-
dent megtesznek azért, hogy 
minél előbb itt is birtokba ve-
hessék a gyerekek az udvari já-
tékokat. Egyébiránt jövőre itt is 
lesz majd ovi-foci pálya a gyere-
kek nagy örömére – fejezte be 
a tájékoztatást az igazgató asz-
szony.

Katona M. István

Mint ismeretes, a város művelő-
dési központja még július 1-jén 
zárta be kapuját, hogy alig há-
rom hónap múlva a tavalyi kül-

ső felújítás után belsőleg is modern, korszerű 
formában várja a kultúra iránt érdeklődőket. 
Azonban már a munkálatok elkezdését követő-
en nem sokkal olyan váratlan helyzetek adód-
tak, amelyek a tervek részleges módosítását is 
maguk után vonták. Az intézmény vezetője 
példaként sorolta fel, hogy egy helyen fal he-
lyett beépített ablakra bukkantak, másutt pe-
dig két fal között légüres tér volt, amiről sen-
ki nem tudott, miközben egy falszakasszal szá-
moltak. Ennek okait Csoma Attila abban látja, 
hogy az épület az 1920-as évektől folyamatos 
átalakításokon esett át egészen a hetvenes éve-
kig, melyekről részletes rajz vagy dokumentá-
ció nem állt a tervező rendelkezésére. A kivi-
telezési határidő két hónapos kitolódása a régi 

épületszakaszt érinti, hiszen ezzel párhuzamo-
san zajlik a volt klubterem felett kialakításra 
kerülő táncterem építése, amely jelenleg a ter-
veknek megfelelően halad, s november végére 
el is készül.    

Csoma Attila elmondta, hogy a város ál-
tal előzetesen tervezett és finanszírozott 200 
milliós beruházási költségnél minden bizony-

nyal magasabb összegbe kerül majd a felújítás, 
melynek során nem csak megújulnak a termek, 
de az épületen belül új helyre költözik a könyv-
tár és a központi raktár is. 

A váratlan akadályok, melyek az eredetileg 
tervezett átadási határidő módosítására kény-
szerítették a kivitelező céget, komoly fejtö-
rést okoznak a művelődési központ vezetésé-
nek is, hiszen eredetileg október közepétől már 
programokat szerveztek volna a megújult épü-
letbe. Ezek egy részét kényszerűen le kellett 
mondaniuk, más részük – így többek között a 
néptáncgála és az őszi operett gála – más városi 
helyszínen kerül megrendezésre. Az még egy-
előre bizonytalan, hogy a november végi mű-
szaki átadást követően mennyi idő alatt tudják 
„belakni” a házat, s így a városi karácsonyi ün-
nepségnek otthont tudnak-e már adni.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István
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Tisztelt Lakótársaim!

Az őszi faültetési igényeket 
október 15-ig kell leadnom, 
összesítve az Önkormány-
zat Lakosságszolgálati Osztá-
lyán. Ezúton kérem a lakossá-
got, hogy még van szűk egy 
hete arra, hogy átgondolja és 
elküldje nekem e-mailben az 
igénylést névvel, címmel, te-
lefonszámmal. Az eddigi szo-
kásnak megfelelően a fákat a 
Közüzemi Kft. kertészei ültetik 
el november folyamán. A tele-
fonszámra azért van szükség, 
mert az ültetés előtt egyeztet-
nek a lakóval, hogy hova sze-
retné a fát/fákat. Új gyakorlat, 
hogy ettől az évtől az igénylő-
nek nyilatkozatot kell aláírni, 
melyben vállalja a fa/fák ápo-

lását, gondozását, locsolását. 
A nyilatkozatot e-mailen elkül-
döm minden igénylőnek, ké-
rem, hogy nyomtassák ki, a fák 
elültetése után írják alá, és jut-
tassák el az Önkormányzatba a 
nevemre.

A város lakói az Elmű megbí-
zásából dolgozó vállalkozó ál-
tal csonkolt fák látványa miatt 
panasszal éltek a képviselők, 
így felém is. A panaszokat to-
vábbítottuk az Önkormányzat 
illetékeseinek, akik felvették a 
céggel a kapcsolatot, s a város 
fog válaszolni a lakosságnak.

Többen jelezték, de én ma-
gam is láttam, s szóltam, hogy 
a Bocskai-Tisza utca sarkán 
egy diófa takarja a KRESZ-táb-
lát. Hosszas várakozás és több-
szöri megkeresés után végre 

levágták az ágakat. Köszönjük. 
Most a Tisza utcában van egy 
hasonló helyzet, ott a 30 km-
es sebességet előíró táblát ta-
karják a faágak. Reméljük, ez is 
hamarosan megoldódik.

A Toldi utcából néhányan je-
lezték, hogy a páros oldalon is 
szeretnének járdát. Az Önkor-
mányzatnál utánajártam, ott 
nem tervezik a járda építését, 
de ha a lakosság igényli, anya-
got biztosítanak, a kivitelezést 
kell a lakosoknak vállalni. Mi-
vel az időjárás most már nem 
teszi lehetővé, csak jövő év 
elején lehetséges az igénye-
ket beadni. Kérem, hogy mér-
jék meg, milyen hosszú és mi-
lyen széles lenne a járda, s a ta-
vasszal majd küldjék el nekem 
e-mailben.

Több szülő kérdezte, hogy 
a Toldi-dombliget lakópark-
ból sok gyerek jár majd az 
alagligeti új, most épülő isko-
lába, hogyan fogják megkö-
zelíteni biztonságosan a gye-
rekek az iskolát. Mint azt már 
jelezte az Önkormányzat, ke-
rékpárutat építenek ki, mely a 
lakóparkból a Határ utcán át a 
Tóth Ilonka utcán át az iskolá-
ig vezet.

Ezúttal is köszönöm a szó-
beli és írásbeli jelzéseket, ész-
revételeket. Kérem, hogy ez-
után is keressenek meg min-
den, közösségünket érintő 
kérdéssel.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei

Újfent örömmel adhatok hírt 
arról, hogy a lakóközösség 
tagjai odafigyelnek munkánk-
ra, sőt nem kevesen vannak, 
akik elégedettségüket is ki-
nyilvánítják. Nagyon sok szü-
lő fejezte ki köszönetét a Ba-
rátság út 28. számú épület-
nél lévő közkedvelt játszótér 
felújításáért, a gyermekek kis 
„játszó birodalmának” körbe-
kerítéséért, ami megnyugvás-
sal tölti el az édesanyákat, hi-
szen a kicsik biztonságos, vé-
dett környezetben élvezhetik 
a játék örömét.

A pozitív hír gyorsan szárny-
ra kapott, aminek hatására 
már meg is kerestek a Barát-
ság út 1-3., valamint az 5-7. 
számú épületben élők, hogy 
a két tízemeletes között lévő, 
igen elhasználódott kis ját-
szótér és környezetének fel-
újításában is nyújtsak segítsé-
get. Az ingerszegény környe-
zetbe nem szívesen engedik 
gyermekeiket a szülők. Elpa-

naszolták azt is, hogy sok ku-
tyatulajdonos figyelmen kí-
vül hagyja a kulturált együtt-
élés alapvető szabályait, akik 
négylábú kedvenceiket been-
gedik a játszótérre, ott sétál-
tatják őket. Teljes mértékben 
osztom a szülők rosszallását. 
Ezúton is kérem a kutyatulaj-
donosokat, hogy az ebeket 
ne vigyék a gyermekek szá-
mára épített játszótérre, még 
akkor sem, ha annak állapota 
jelenleg nem a legideálisabb. 
De ezen változtatunk! A szü-
lők kérését tolmácsolva eljár-
tam a polgármesteri hivatal 
műszaki osztályán a helyzet 
orvoslása érdekében. Ígéretet 
kaptam a játszótér felújításá-
ra, ám egy kis türelmet kérek 
az érintett szülőktől a hivatal 
nevében, mert előbb fel kell 
mérni a teendőket, és csak azt 
követően kérhetnek árajánla-
tot az ismertté vált feladatok 
megvalósítására. 

Ugyancsak a Barátság út 28. 

számú épülethez kapcsolódó 
információ, hogy a bejárathoz 
vezető járdát az esős időszak-
ban elönti a víz, a lakók csak 
raklapokon keresztül közelít-
hetik meg otthonaikat. A hiva-
tal műszaki osztályán ígéretet 
kaptam, hogy a kialakult álla-
potot felszámolják, még a téli 
időszak beállta előtt megold-
ják a víz elvezetését.  

Bizonyára sokan értesültek 
arról, hogy a városban, ezek-
ben a hetekben indul(t) a faül-
tetési program, melyhez sze-
retném, ha a 2. számú válasz-
tókörzetben élő lakótársaim 
is csatlakoznának. Közös ösz-
szefogással már eddig is so-
kat tettünk lakókörnyezetünk 
szépítéséért, a fákkal és zöld-
növényzettel borított felület 
növeléséért. Most újabb le-
hetőség kínálkozik mindany-
nyiunk számára, hogy a köz-
területen minél több fát elül-
tessünk, és azok gondozását, 
ápolását vállaljuk. Bízom ben-

ne, hogy sok lakótársam vál-
lalkozik az önkéntes környe-
zet szépítésre, amit a nálam 
megtalálható formanyomtat-
vány aláírásával meg is erősít. 

Cselekedjünk együtt ottho-
nunk, lakókörnyezetünk szé-
pítéséért!

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Cselekedjünk együtt otthonunk, lakókörnyezetünk szépítéséért!
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A Király utca 2. előtti fa.  
A Bulcsú, a Sződi, a Hunyadi, 
a Görgey utcából is hívtak és 
a felháborodásuknak adtak 

hangot, mivel a fák elvesztették 
valódi formájukat 

Szeptember 19-én személyesen 
győződtem meg arról, hogy a 

MÁV dolgozói teszik a dolgukat

Fák gallyazása, avagy barbarizmus felsőfokon

Az EL-MŰ Szolg. a tavalyi évben 
is „kiakasztotta” az embereket. 
Nem tanultak belőle, pedig bő-
ven volt panaszáradat, emlé-
kezzünk csak vissza a Kossuth 
L. utcára. Gondoltuk anno, na-
ivan, hogy tán jövőre másképp 
állnak az őszi gallyazási munká-
latokhoz. Hát sajna nem, 2016-
ban is csak felháborodást okoz-
tak és folyamatosan okoznak a 
lakosságnak. 

A szívünkhöz nőttek, hi-
szen mi gondoztuk, locsoltuk, 
sőt volt, aki saját maga ültet-
te. Max. orrunk alatt szitkozó-
dunk, mivel mást hirtelenjében 
nem tudunk tenni, nem hasz-
nál a szép szó. Hasonló történt 
a Bulcsú u.-ban is az egyik lakó-
val, aki kérni merte, hogy úgy 
végezzék a gallyazást, hogy a 
fa megtartsa formáját. De csak 
némán, választ nem adva, ágról 
ágra lépkedve tördelték le to-
vábbra is a gallyakat. Nem cso-
da hát, hogy panaszát e-mail-
ben küldte el, melyet kiegészí-
tettem, majd továbbítottam az 
illetékes felé

  - Dunakeszi Református Egy-
házközség közvilágítása végett 
a templom vezető lelkipászto-
ra fordult hozzám. Mivel meg-
keresése alapozott, ezért a Mi-

hály és a Kálvin János utca sa-
rok közvilágításának bővítését 
a Város Közvilágítási Fejleszté-
sének tervébe kérvényeztem 

-Viacolor kiszállítását 5 lakó 
kérte, de várhatóan csak 4-en 
kapják meg, mivel volt, akit 
többszöri megkeresés ellené-
re sem értem el. Sem vissza-
hívást, sem választ az SMS-re 
nem kaptam 

- Gallyazások a Kálmán utca 
41., a Bajtárs utca 23., és a Rákó-
czi út 40 előtt

- Klapka utca elején lévő föl-
des út aszfaltozásának kérel-
mét az osztálynak címeztem, 
mivel a Klapka u. 1. lakója gép-
járművével fennakad a szilárd-
burkolat végénél kezdődő föld-
út találkozásánál

- Varsói utca 19. szegélycsere 
kérelmét ismét benyújtottam

- Királyhágó  és Rákóczi utca 
sarkon nagyobb esőzés után 
óriási tócsa keletkezik. A csapa-
dékvíz szabad lefolyása végett 
a sarkon kiépített szikkasztókút 
kitisztítása szükséges

- Királyhágó utca 34. 2 db 
díszfa, ill. a Mikszáth utca 24. 
ingatlan előtti 4 db gömbakác 
telepítése miatt kerestek meg. 
Idén 16 lakó élt a lehetőséggel, 
így a körzetben összesen 40 
díszfa talált gazdára

- A MÁV újabb kérésem-
re folytatta a parlagfű irtást a 
Klapka utca elején, a környék 
lakóinak megnyugtatása érde-
kében 

- Lámpatest kihelyezését kér-
te a Thököly utca 16. lakója és 
közvetlen szomszédjai 

- El-MŰ Szolgáltató Kft. Gör-
gey utca 31. a Zápolya–Sződi 
utca sarok közvilágítása, vala-
mint a Rákóczi út 18. előtti vib-
ráló lámpa helyreállítása mi-

att kértem intézkedést. Az égő 
cseréket 5 napon belülre ígér-
ték

- Batthyány utca 7. sz. alat-
ti helyzet változatlan, annak el-
lenére, hogy a Jogi Osztály fel-
szólította a lakót az ingatlan 
rendbetételére. A szeptember 
2-i szemle alkalmával – az in-
tézkedéstől számolva 30 nap – 
semmilyen változást nem ész-
leltem. Az előzőeket, a látot-
tak alapján szeptember 5-én 
személyesen jeleztem a Hiva-
talban. szeptember 25-én az 
elhanyagolt ingatlan tulajdo-
nosának ismételt felszólítását 
kértem, a lakó ingatlan és kör-
nyezetének rendbetételére.

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6-os sz. körzet képviselője  

Örömmel osztom meg és szá-
molok be Önöknek a körzetet 
érintő folyamatos fejlődésről.

Az önkormányzati intézmé-
nyek felújítása a tanév kezdeté-
re megtörtént, amelyről az elő-

ző hírlevelemben részletesen 
beszámoltam.

A Főtéren immár harmadszorra 
rendezték meg a Szent Mihály-
napokat. Az előzőekhez hason-
lóan idén is sikeres és népszerű 
volt a rendezvény. A tervek sze-
rint további kulturális és egyéb 
eseménynek fog otthont adni a 
tér, amellyel szeretnénk elérni, 
hogy ez a terület egy sokszínű, 
mozgalmas része legyen város-
unknak, igazi közösségi térként 
szolgálva városunk lakóit. 

Az őszi időszakban elkezdőd-
tek az időszaki munkálatok is. 
Elindultak az útjavítások, vala-

mint a közterületek faültetési 
programja. Ezekkel kapcsolat-
ban arra kérem kedves lakótár-
sakat, hogy az úthibákat jelez-
zék számomra a lenti elérhető-
ségemen. A faültetéssel kap-
csolatban pedig arra buzdítom 
Önöket, hogy tegyük szebbé 
környezetünket egy-egy fa ül-
tetésével. Az ültetést az Önkor-
mányzat által megbízott szak-
emberek végzik el. Az Önök fel-
adata csak az, hogy az igénye-
ikkel együtt vállalják az ültetett 
fák gondozását, melyre ezúton 
is kérem Önöket.

Igényeiket az alábbi e-mailben 

jelezzék számomra: joszabo61@
gmail.com

Tájékoztatom Önöket, hogy 
következő fogadó órám idő-
pontja 2016. október 27. 18.00 
óra, helyszíne a Szent István Ál-
talános Iskola.

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom az alábbi elér-
hetőségeken:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunake-

szi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

elkezdődtek az őszi munkálatok
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A Gardénia közben lakók 
kitartó küzdelme és a ja-
vaslat általam való folya-
matos napirenden tar-
tása eredményt hozott, 
ugyanis a Közlekedési Ha-
tóság jóváhagyta a Fóti 
útra, a lakópark bejára-
tával szemben tervezett 
gyalogos átkelőhely ter-
veit. A következő lépés a 
megvalósítás lesz. Mivel 
a város egy 5 éves időtáv-
ra elfogadott beruházási 
terv alapján dolgozik, és 
fenti célra nem került el-
különítésre tervezett ösz-
szeg, a jövő évben látom 

realitását a megvalósítás-
nak. 

A Gardéniában lakók 
számára a járdaépítés is 
fontos, ez a jövő évre ke-
rült beütemezésre. 

Alagligeten az erdő-
sáv rendbetételét, a le-
vágott gallyak elszállítá-
sát kérték a lakók, erre 
természetesen lehető-
ség van, a Közüzemi Kft 
jelezte, hogy a közeljö-
vőben elvégzi a munkát.  
Szintén alagligeti téma a 
játszóteret látogató kis-
gyermekes családok és a 
kutyatulajdonosok egy-

más mellett élése. Annak 
érdekében, hogy semmi-
lyen probléma vagy konf-
liktus ne legyen, kértem a 
Városházától annak vizs-
gálatát, hogy miként le-
het megoldani a mostani 
temető tartalékterületen 
egy nagyobb rész elkü-
lönítését a kutyások szá-
mára. 

Ismét napirendre ke-
rült a Fenyves utcai liget 
rendbetétele. A Közüzemi 
Kft. kérés alapján rend-
szeresen elvégzi a terület 
takarítását, a tartós meg-
oldás kidolgozását - eset-

leges fejlesztéssel - java-
solni fogom.

  Thoma Csaba
8. számú 

választókörzet 
képviselője

Az ősz beálltával megsza-
porodtak a hiba bejelen-
tések, hiszen megindult a 
körzetünkben az élet az is-
kolák, óvodák, bölcsőde 
közelében különösen! 

A Tallér utcából kerestek 
meg egy nagyon veszélyes 
úthiba gyors elhárítása ér-
dekében.  

Örömmel számolok be 
róla, hogy ez a levelek által 
takart, különösen veszélyes 
gödör már megszűntetésre 
került, az illetékesek gyors 
és szakszerű munkáját ez-
úton is köszönöm!

Jelzést kaptam a Fillér 
utca Napterasz felőli sar-
kán kialakult néhány prob-
lémával kapcsolatban is. 
Az egyik, hogy a parko-
ló autók miatt szinte be-
láthatatlan a kikanyarodás 

a Fő út felé, ide domború 
tükör kihelyezését javasol-
tam az illetékesek felé. Re-
mélem eredményesen si-
kerül kezelni a közlekedé-
si veszélyhelyzetet! Nem 
minden járdánál lett a sar-
kon akadálymentes a fel-
járó az útról, ez a babako-
csival közlekedők, mozgá-
sukban korlátozottak és a 
szépkorúak érdekében na-
gyon fontos, ez ügyben 
is kértem intézkedést. S a 
másik fontos megoldásra 
váró feladat a járda hason-
ló felújítása, mint az utca 
másik oldalán. Ez a közeli 
jövőben meg kell valósul-
jon, hiszen a Fő út mellet-
ti járdák felújításához kap-
csolódóan, tervezésre ke-
rült, csak ezen beruházás 
csúszása az oka, hogy még 
nem kezdődött meg.

Többen is jeleztek faül-
tetési szándékot, ezeket 
egyeztetem az illetéke-
sekkel, de kérem, ha ilyen 
igény még van, azt októ-
ber 14.-ig küldjék el hoz-
zám e-mailben! Az is fon-

tos része ennek, hogy egy 
nyilatkozatban vállalják azt 
is, hogy gondozzák, locsol-
ják majd, az oda ültetett 
fát, fákat.      

A Nap utca Fő út közöt-
ti járdaszakasz állapota 
is több helyen okoz gon-
dot, ezek felújítását is szor-
galmazni fogom, mert na-
gyon sokan használják, s 
balesetveszélyes lehet.

A Barátság útról vissza-
térő téma a kialakított par-
koló még nem kellően ren-
dezett részének javítása, 
s a szerviz utak balesetve-
szélyes állapota, mindkét 
ügyben folyamatosan sür-
getem a megoldást!

A Krajcár utcában egy 
balesetveszélyes fa szak-
szerű eltávolítása ügyé-

ben kerestek, itt is minden 
segítséget igyekezetem 
megadni!

Köszönöm szépen, hogy 
egyre többen veszik a fá-
radtságot és jeleznek vissza 
számomra nem csak nega-
tív dolgokat, hanem pozitív 
változásokat is! Ez erőt ad 
további munkámhoz! Kö-
szönöm mindazon itt élők 
személyes megkeresését, 
akik a Casalgrande téren 
többször is fontos észrevé-
teleket, bejelentéseket, ja-
vaslatokat tettek! Ezeket 
nem mind soroltam itt fel, 
de természetesen nem fe-
ledkezem meg róluk!

Továbbra is várom a jel-
zéseiket, olyan ügyek-
ben, melyek szebbé-job-
bá tehetik a Lakótelep 
Szívének életét! E-mail-
ben a Seltenreich.j@du-
nakeszi.hu címen, telefo-
non a 0627 542-805 vagy a  
06-70-337-16-06 számon 
hétköznap 8-19 óra közt 
számon, levélben a Garas 
utca 4. szám alatt, s termé-
szetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választó- 
körzet képviselője

alagligeti munkálatok

a lakótelep szíve



11Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájé-
koztassam Önöket a körzetünket 
érintő eseményekről.

Szeptember 9. és 11. között sikere-
sen lezajlott a Katonadombon a vá-
ros legnagyobb szabadtéri rendez-
vénye a Dunakeszi Feszt. A hónap 
folyamán állandó biciklitárolók léte-
sültek a területen és elkészült a ját-
szótéri homokozót árnyékoló tető is, 
amelynek a jövő évben biztosan jó 
hasznát fogják venni a gyermekek.

A járdaépítési program keretében 
újabb elkészült járdának örülhetünk. 
A Tavasz u. 11. előtt újult meg a bur-
kolat még a nyár végén, de eddig 
nem adtunk még róla hírt. A még 
bent lévő igényekkel folyamatosan 
foglalkozik a Közüzemi Kft.

Utcáink felületén érdekes jelölé-
sekre figyelhettek fel a járókelők: a 
hónap folyamán felmérésre került a 
körzetben az év során keletkező ká-
tyúk. A kátyúk kijavítását a közeljö-
vőben megkezdi az ezzel megbízott 
cég.

Kijavításra és megerősítésre került 
a kék iskola telkét és a Nyárfa közt el-
választó kerítés. A kerítés megjavítá-

sát azok a lakók kérték, akiknek au-
tója a volt iskola területén parkol, 
mivel több autófeltörés történt ott 
a közelmúltban. A terület rendbeté-
tele lépésről lépésre zajlik: közvilágí-
tást és figyelőkamerát is szeretnénk 
még a területre vinni.

A közelmúltban ismét levélben 
kértem a műszaki osztályt, hogy tet-
szetősebb határolóoszlopokat tele-
pítsen a Kiserdő u. 13. számnál lévő 
új járdánk és az utca találkozásához, 
a jelenlegi megoldás ugyanis nem 
túl esztétikus. Szintén ismét meg-
kértem a Gyermeküdülő Duna felőli 
lépcsőjéhez azt a korlátot, amely az 
idősek számára nagy segítséget je-
lentene a feljutásban. Az osztály po-
zitívan állt a kérdésekhez, remélhe-
tőleg hamar elkészülnek a munkála-
tokkal.

Október 15-ig lehet jelentkezi az 
idei városi faültetési programba. Ké-
rem, aki szeretne a kerítése elé fát ül-
tettetni, az jelezze felém. Az ültetés 
várható ideje november hónap.

Nem körzeten belüli hír, de a tel-
jes várost érinti, hogy a Városi Köz-
temetőben az Önkormányzat dísz-

burkolattal látja el az eddig nem 
aszfaltozott főbb közlekedési uta-
kat. A beruházás már mindenszen-
tek ünnepére elkészül, ezáltal szebb 
és tiszták utakon látogathatjuk meg 
a sírokat.

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

 képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Az ősz hagyományosan a közterüle-
ti faültetés időszaka városunkban is, 
minden évben nagyjából 500 db fa-
csemete elültetésére kerül sor város-
szerte. Többen jelezték már felém fa-
ültetés iránti igényüket, október 15. 
napján kell összesítenem az igénye-
ket, ezt követően már módosításra 
nem lesz lehetőség. A fák ültetését 
a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
munkatársai végzik, azonban későb-
biekben a csemeték gondozásában, 
mindenekelőtt a szükség szerinti lo-
csolásban számítunk az érintett in-
gatlantulajdonosok segítségére.

Továbbra is sokan keresnek meg a 
választókerületet érintő forgalomnö-
vekedés és az ezzel együtt járó zaj-
terhelés és balesetveszély ügyében. 

A város vezetése mindenekelőtt a 
sebességkorlátozások bevezetésé-
vel, valamint szükség szerint a for-
galmi rend megváltoztatásával (pl: 
egyirányúsítás) igyekszik elérni, hogy 
a forgalom elsősorban a gyűjtő uta-
kon bonyolódjon. Sajnos a Fazekas 
Iskola környékén a reggeli és délutáni 
időszakban elkerülhetetlen a draszti-
kus forgalomnövekedés, ezért kérem 
az érintett lakosság türelmét. Töb-
ben jelezték, hogy utcájukban „fek-
vőrendőr” építését igényelnék, erre 
azonban csak akkor van lehetőség, 
ha az érintett útszakasz ingatlan tu-
lajdonosai egyöntetűen kérik és ab-
ban is megállapodnak, hogy melyi-
kük ingatlana elé kerüljön a „fekvő-
rendőr”. Javasolom, hogy az ilyen 

kezdeményezésekről, esetleges alá-
írásgyűjtésekről engem is szívesked-
jenek tájékoztatni, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal illetékes munkatár-
saival egyeztessem az ilyen kérelmek 
teljesíthetőségét.

Észrevételeiket, javaslataikat vá-
rom a következő elérhetőségeken:

E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.
com

Levélcím: 2120 Dunakeszi, Koszto-
lányi D. u. 9/a.

Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt választókerületi lakosok!
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Sokak – alsóiak és a város más részein élő, 
de Alsón rendszeresen átközlekedők – kö-
zös, már jó ideje megfogalmazott igényé-
nek kielégítésére Dunakeszi Város Önkor-
mányzata a tervezettnél korábban felújít-
tatta az Alsó mentén, a lóversenypálya 
északi végétől a káposztásmegyeri vasúti 
átjáróig három kilométer hosszan futó, a 
város gépjárműforgalmának jelentős ré-
szét bonyolító Pálya utat.

A már régóta várt fejlesztés eredetileg a 
2014-től 2019-ig tartó önkormányzati cik-
lus második felében valósult volna meg, 
de tekintettel az út felújításának szinte na-
ponta erősödő szükségességére, a helyiek 
jogos igényére, a városvezetés júliusban 
az előzetesen tervezettnél jóval korábbi 
időpontról döntött, így augusztus elsején 
elindult és szeptember második felében 
befejeződik a Pálya út burkolatának tel-
jes felújítása. A beruházás során az útpá-
lya két szélére kiemelt szegély került, ezál-
tal a meglévő kerékpárút biztonságosabbá 
válik. A Muskátli utcától a Bojtorján utcá-
ig tartó szakaszon a házak kerítései men-
tén új járda, a Rozmaring utca és a Muskát-
li utca közötti szakaszon pedig új, vegyes 
használatú járda és kerékpárút épült. A ká-
posztásmegyeri vasúti átjáró alatt végre 
megtörtént a 2013-ban elkészült járda át-
vezetése. A komoly közlekedési gócpon-
tot jelentő Külső-Szilágyi úti (be)csatlako-
zás tervei – nem a dunakeszi fél hibájából 

sokadik… – engedélyeztetési szakaszban 
vannak. A későbbiekben, a Pálya utca fel-
újításának 2. ütemében a Kápolna utca és 
a Rozmaring utca közötti kerékpárutat újít-
tatja fel Dunakeszi Város Önkormányzata, 
mely beruházást pályázati forrásból kíván 
megvalósítani. A felújítás során némi kor-
rekcióra – a Rozmaring és a Gyöngyvirág 
utca Pálya út felőli torkolatának ívei – már 
menet közben sor került; ezen kívül lakos-
sági jelzések és személyes tapasztalatok 
alapján kezdeményeztem a Lakosságszol-
gálati Osztálynál e két bekötőút első sza-
kaszainak kiszélesítését, amelyre Dióssi 
Csaba polgármester megbízást is adott a 
tervező cégnek. Ennek kivitelezése októ-
ber elejére elkészült.

A Pálya út felújításának „járulékos” ho-
zadéka, hogy a rekordidő alatt elkészült 
beruházás során óhatatlanul bekövetke-
zett hibákért a kivitelező felelősséget vál-
lalva gondoskodott azok kijavításáért. Így 
a Pálya út elején a vízelvezetést, valamint 
a Muskátli utcától északra kezdődő kerék-
párút egy rövid szakaszának hullámzá-
sát korrigálták. Ezen kívül végig „kikátyúz-
ták” a lóversenypálya mellett futó bicikliút 
gödreit, foltjait, és az alsói vasútállomás-
sal szemközti járdán a gyalogosok számá-
ra szolgáló lejárót (rámpát) is létesítenek.

Az elmúlt hetekben, hónapokban több 
dunakeszi ingatlantulajdonos is jelezte 
patkányok jelenlétét bizonyos elhagya-
tott, szemetes telkek környezetében. Jog-
gal adódik a kérdés: mit tegyenek a lakók, 
ha patkányokkal találkoznak lakókörnye-
zetükben? Patkány jelenlétének észlelése 
esetén azt állampolgári kötelesség jelezni 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat illetékes szervezeti egységének. 
A patkányok elleni védekezésről fontos 
tudni, hogy az irtás költségeinek fedezé-
séről az érintett terület vagy épület tulaj-
donosa (bérlője, használója, kezelője) kö-
teles gondoskodni. Ha valaki patkányt ész-
lel a portáján, saját maga köteles az irtásról 

gondoskodni a kereskedelemben kapható 
irtószerek felhasználásával vagy szakem-
ber igénybevételével. Amennyiben közte-
rületen tapasztalják patkányok elszaporo-
dását, akkor az ÁNTSZ illetékes hivatalánál 
lehet jelezni a vac@kmr.antsz.hu e-mail cí-
men. A hivatal konkrét panaszbejelentés 
kapcsán végez helyszíni szemlét, és meg-
alapozott panasz esetén határozatilag kö-
telezheti a tulajdonost kártevőirtásra. A 
Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osz-
tály illetékességi területe három járási te-
rületre, összesen 39 településre terjed ki. 
Városunk a dunakeszi járáshoz tartozik 
Csomád, Fót és Göd társaságában. Elér-

hetőségek: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 
47.; postacím: 2601 Vác, Postafiók 71.; tele-
fon: +36 27 502 515; e-mail: vac@kmr.antsz.
hu.

Benkő Tamás, 
a 7. számú körzet képviselője

elkészült a pálya út felújítása

körzeti 
képviselőink jelentik

• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2016. (X. 07.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom 
elrendeléséről szóló 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati ren-
delete hatályon kívül helyezéséről és a helyi építési szabályzat 
Malomárok településrészre történő hatályba lépéséről

• Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2016. (X. 07.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 3.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításáról

RENDELETEK
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Berki Csilla

Serfőzőné Kozma Ilona

Dióssi Csaba fontosnak tartja a kiemelkedő 
teljesítmények elismerését 

Aktuális rendőrségi hírek

a gyerekekre különleges figyelmet kell fordítani az iskolakezdÉs idejÉn – nyilatkozta berki csilla rendőr alezredes 
a dunakeszi rendőrkapitányság szokásos havi sajtótájÉkoztatóján. a bűnügyi osztály vezetője fontosnak tartotta 
felhívni a figyelmet, hogy a gyerekek idegenek autójába ne szálljanak be, mindig a biztonságos úton közlekedjenek, 
ÉrtÉkeket lehetőleg ne vigyenek magukkal, vagy ha mÉgis, olyan helyen tárolják, ahol mások nem tudnak hozzáfÉr-
ni. az iskolák nem tudnak zárt szekrÉnyeket biztosítani, felelőssÉget nem vállalnak az elvesztett ÉrtÉktárgyakÉrt. 

ünnepi állománygyűlÉs keretÉben ismerte el dunakeszi polgármestere a kiemelkedően teljesítő rendőrök mun-
káját a kapitányság ÉpületÉben. mint dióssi csaba fogalmazott, a közbiztonság, az oktatás És az egÉszsÉgügy 
azok a területek, ahol mindig van mÉg hova javulni, s ahol a kritikákkal kapcsolatban nehÉz vÉdekezni. dunake-
szin azonban ezeken a területeken egyre kevesebb kritika fogalmazódik meg a lakosság rÉszÉről. 

A diákok számára is lé-
nyeges üzenet, hogy 
másokat az interneten 
keresztül ne „bántal-

mazzanak”, zaklassanak, mert az 
akár bűncselekmény is lehet. A vi-
lághálót használva mindenki foko-
zottan figyeljen személyes adata-
inak védelmére, a diákok a tiltott 
szerekre tudjanak nemet mondani. 
Ha mégis gond lenne, nyugodtan 
forduljanak a rendőri szervekhez. 
Sajnos minden héten előfordul, 
hogy a temető parkolójában vagy 
a sírhelyek mellett őrizetlenül ha-
gyott vagyontárgyakat tulajdoníta-
nak el, az áldozatok többnyire idős 
emberek. Berki Csilla végezetül el-
mondta: szeptemberben két gépjár-
műfeltörőt sikerült elfogniuk, aki-
ket a Dunakeszi Járási Bíróság elő-
zetes letartóztatásba helyezett.

A közlekedésrendészeti osztály 
vezetője szintén a tanévkezdés-

sel kapcsolatban hívta fel a szü-
lők és a gyermekek figyelmét a 
megnövekedett gépjárműforga-
lomra. Mint azt Serfőzőné Kozma 
Ilona tájékoztatójából megtud-
tuk, a rendőrség a korábbi évek-
hez hasonlóan idén szeptember-
ben is megerősített szolgálatot lát 
el az iskolák környékén. Az isko-
larendőr program újra megkez-
dődött, az intézményekben pla-
kátokon is megtalálják a diákok, 

szülők és pedagógusok az iskola-
rendőr elérhetőségét. 

A Dunakeszi Járáshoz tarto-
zó településekről egyre nagyobb 
számban jelentkeznek az oktatási 
intézmények a programra. A bal-
eseti statisztika az elmúlt évekhez 
képest továbbra is emelkedést mu-
tat – számolt be az osztályvezető. A 
személyes sérüléses balesetek két-
harmada könnyű sérüléssel vég-
ződik a kapitányság területén, me-
lyeket többnyire a figyelmetlenség 
okoz, főleg az elsőbbségi szabályok 
meg nem adása. Augusztusban 
szakaszos lezárások voltak az M0-
ás úton és a Pálya utcában, ami mi-
att a forgalom egy része áttevődött 
a régi 2-es útra, illetve az autók fel-
torlódtak az M2-es út dunake-
szi lehajtójánál. Erre az informáci-
ós táblákon is felhívták a közleke-
dők figyelmét az M2-es és az M0-ás 
úton. Az ősz velejárója, hogy egy-

re hamarabb sötétedik, ezért fon-
tos, hogy a kerékpárosok megfelelő 
módon ki legyenek világítva. Jelen-
leg a Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság még tud láthatósági mellényt 
biztosítani annak, aki azt a rend-
őrség Tábor úti épületében kéri – 
fejezte be a tájékoztatót Serfőzőné 
Kozma Ilona rendőr alezredes.

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

- Lehetőségem van minden héten kapitány úrral 
találkozni, aki tájékoztat az előző hét eseménye-
iről. Jó érzéssel mondhatom, hogy a statisztikák 
egyre jobbak Dunakeszin. Ezelőtt 3 évvel 2-3 ol-
dalt is végig kellett beszélnünk, mára ez alig fél 
oldalra apadt – mondta elismerően a város pol-
gármestere, hozzátéve, hogy a rendőrök mun-
kája ma különösen nem egyszerű, hiszen még a 
déli határ védelme is nagy erőket igényel.

Az utóbbi két-három évben Dunakeszin ta-
pasztalható kedvező folyamat a szolgálatot tel-
jesítő rendőrök szakszerű és hatékony munká-
jának köszönhető – fogalmazott a polgármes-
ter, aki egy plasztikus példával illusztrálta a 
helyzetet; - ha a háztartásban rend van, azt sen-
ki nem teszi szóvá, ám ha baj van, akkor jön-
nek a panaszok és az észrevételek – tette hozzá 
Dióssi Csaba. Az állománygyűlésen a polgár-
mester hangsúlyozta; a jól végzett munka hoz-
zájárul a város közbiztonságához, a lakók jó 
közérzetéhez, ezért el kell ismerni a kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó rendőröket. 

Dióssi Csaba polgármester hat rendőrnek 

adott át ajándékcsomagot, akik a közeli he-
tekben eredményes felderítési akciót hajtottak 
végre, a lakosságot megkárosító bűnelkövető-
ket fogtak el. – A sikeres és eredményes mun-
ka révén tovább nőhet a lakosság biztonságér-
zete, s talán a bűnözök is úgy gondolják, hogy 
Dunakeszin rend van, ezért máshol próbálkoz-
nak – mondta, majd köszönő szavak után el-
ismeréseként ajándékcsomagot adott át Győ-
ri Gabriella c. törzsőrmesternek, Sándor Attila 

r. törzszászlósnak, Fecske Anett törzsőrmester-
nek, Patrik Alex c. törzsőrmesternek, Hegedűs 
Lajos őrmesternek, valamint Dankó Zsanett r. 
őrmesternek.

Az ünnepség végén Tóth Csaba ezredes, vá-
rosi rendőrkapitány köszönetet mondott Du-
nakeszi polgármesterének, mint fogalmazott: - 
Ha sűrű az ilyen alkalom, akkor bizonnyal jobb 
a munkánk is. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

A diákok biztonságára fókuszálnak a rendőrök

Polgármesteri elismerés „akcióhős” rendőröknek
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október hatodika, egy nap a háromszázhatvanötből. s mÉgsem átlagos, hiszen e napon a gyász És fájdalom ÉrzÉse 
járja át lelkünket, szívünket, hiszen egykor, a túlerő által vÉrbe fojtott 1848-49-es forradalom És szabadsághar-
cot követően ekkor vÉgeztÉk ki a tizenhárom hős honvÉd tábornokot aradon.

Október hatodika 2001 óta Nem-
zeti Gyásznap. Ezen a napon fel-
vonják, majd félárbócra engedik 
a nemzeti lobogót, a középületek-
re kitűzik a gyászlobogót, megem-
lékezéseket, konferenciákat tarta-
nak országszerte s hagyományo-
san az iskolákban is felidézik az 
aradi mártírok emlékét. 

Magyar hősök voltak akkor 
is, ha volt köztük örmény, né-
met, horvát származású. Még-
is, mindannyiuk számára fon-
tos volt harcolni a szabadságért, 
függetlenségért, s készek voltak 
ezért életüket is feláldozni. Hay-
nau bosszút kiáltott az ítéletek-
kel, ám ők bátran álltak a kivégző 
osztag elé, s a bitófa alá. Fennma-
radt utolsó szavaik is önfeláldo-
zó bátorságukat példázta. Vécsey 
Károly honvéd tábornok - akit 
utolsónak végeztek ki, így kény-
telen volt végignézni társai halá-

lát - például így búcsúzott az élet-
től: „Isten adta a szívet, lelket ne-
kem, amely népem és hazám szol-
gálatáért lángolt!” 

Ugyanezen a napon végezték ki 
Pesten gróf Batthyány Lajos egy-
kori miniszterelnököt. Ő a 14. vér-
tanú, s 15-diknek Kazinczy La-

jos honvéd ezredest tekintjük, akit 
október 25-én lőttek főbe ugyan-
csak Aradon. 

Városunk iskoláiban is meg-
emlékeztek a kivégzettekről, így 
a Bárdos Lajos Általános Iskolá-
ban is. Az esős időjárás miatt csak 
egy rövid koszorúzásra volt lehe-

tőség az Aradi vértanúk terén, s az 
iskolaépületben került sor a meg-
emlékezésre. A 6.b osztály diákjai 
osztályfőnökük, Varga Ágota ma-
gyartanárnő által készített zenés, 
kivetítős, dramatizált feldolgozás-
ban megjelenítették a vészbíróság 
tárgyalását, s a bátorságról, haza-
szeretetről tanúságot tevő tábor-
nokokat. Az iskola tanulói érzék-
letes példát kaphattak erről a ma-
gasztos helytállásról.

Kossuth Lajos 1890-ben Torinó-
ban az egyetlen, fonográfon is rög-
zített beszédében Aradot a magyar 
Golgotának nevezte. A következő 
szavakkal emlékezett: „… a hála 
hő érzelmével áldom a vértanúk 
szent emlékét hűségükért a Haza 
iránt, s a magasztos példáért, me-
lyet az utókornak adtanak…”

Katona M. István
Fotó: Finta Zsolt

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK 
„…a hála hő érzelmével…”

A Bárdos Lajos Iskola tanulói az esős időjárás ellenére is 
elhelyezték a tisztelet virágait a Vértanúk emlékére
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igazán színes, igÉnyes szórakozás várta azokat, akik a hÉtvÉgÉn kilátogattak dunakeszi főterÉre. komoly- És 
nÉpzenei dallamok, majd könnyűzenei koncertek követtÉk egymást a hagyományőrző napok első napján, melyet 
másnap ünnepi szentmise És iv. bÉla király szobrának felszentelÉse, majd a nÉpi kultúra ÉrtÉkeinek bemutatása 
követett a hatalmas színpadon. 

A standokon fa játékok, igazi mé-
zeskalács szívek, házi méz, kéz-
zel készült szappan is megta-
lálható volt, de textilművesek, 

koszorúkészítők munkáit is megvásárol-
hattuk. Bohócok és Trillamanó, a füty-
työs emberke szolgáltak további megle-
petésekkel a kisebbek számára.  A Ha-
gyományok sátránál a dunakeszi népszo-
kásokat óriási tablók idézték fel, s akár a 
szőlőpréselést is kipróbálhattuk Borszűrő 
Szent Mihály ünnepén Szabó József ön-
kormányzati képviselő jóvoltából. 

A megnyitó napján a sokadalmat elő-
ször a Dunakeszi Koncertfúvósok dal-
lamos térzenéje szórakoztatta, majd a 
Grimaszk Bábszínház produkcióján ka-
caghattunk nagyokat. Az “Ördöngös Jan-
kó” látványos, humorral átitatott mesé-

jének utánozhatatlan egyediséget és bájt 
adott, hogy még a közönség soraiból is a 
színpadra került néhány bátor önkéntes.

A gyermekek voltak a következő prog-
ram középpontjában is, hiszen a televízi-
óból jól ismert „Fölszállott a páva” nép-
zene- és néptánc vetélkedő ifjú győztese-
it köszönthettük a színpadon. Elsőként a 
szekszárdi Bartian Gyermekcsoport top-
pant a színpadra, akik még a délután fo-
lyamán sárközi táncot is előadtak, majd a 
bátonyterenyei Haraszti-ikrek éneke bű-

völte el a közönséget. A budapesti ifj. Ür-
mös Sándor szóló táncot adott elő, ezt kö-
vetően páros táncokat is több ízben meg-
csodálhattunk. A ropogós, friss táncok és 
a csodaszép népi viseletekben fellépő fi-
atalok láthatóan sok kisgyermekben el-
vetették a magot, a fogékonyságot a népi 
művészetek iránt: a kicsik közül sokan lel-
kesen próbálták utánozni a színpadon lé-
vők műsorát. Ki tudja, talán 5-10 év múl-
va ezek az apróságok lépnek fel ugyanott?

A kellemes nyárvégi idő is kedvezett a 
vásári mulatozásra, így egész nap nagy jö-
vés-menés volt a Fő téren és a környékén, 
az esti Charlie-koncertre pedig olyan ha-
talmas tömeg gyűlt össze, amely az egész 
teret megtöltötte. Akiknek a színpad előtt 
nem jutott hely, a színpad mellett állva 
hallgatták az érzelmes és könnyfakasztó 
dalokat. 

Vasárnap a hagyományos ünnepi szent-
misével indult az ünnepi program, amely 

sokak számára adott lélekemelő töltődést, 
amelyhez fogható élményt jelentett IV. 
Béla király szobrának felszentelése is. 

A délutáni kulturális program fűzér a 
Soroksári Férfi Népdalkör igényes műso-
rával vette kezdetét, őket követte a Duna 
Gyöngye Néptánccsoport, majd ismét a 
Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal tartalmas kapcsolatot ápoló 
Soroksáriak léptek színpadra, mégpedig 
Vidám Favágók Táncegyüttese… s egy-
mást követték a fellépő együttesek, me-
lyek látványos produkciókkal feledhetet-
len percekkel ajándékozták meg az idei 
Szent Mihály Napok közönségét, akik 
Szabó Balázs Bandájával búcsúztatták az 
idei program-sorozatot.

Tihanyi-Konda Szilvia
Fotó: KesziPress

Szent Mihály napok Dunakeszin: 
múltidéző értékteremtés
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a szent mihály napok első estÉjÉn charlie És zenÉsztársai fergeteges koncertet adtak.  "szinte hazaÉrkezem, any-
nyiszor jártam már itt, rengeteg barátom Él a városban." - nyilatkozta a művÉsz, aki már csak ezÉrt is szívesen 
adott interjút a dunakeszi polgár számára a szombat esti fellÉpÉs előtt, a színfalak mögött. 

a kÉtnapos rendezvÉny-sorozat vasárnap dÉlelőtt a szent mihály templomban celebrált ünnepi szentmisÉvel foly-
tatódott, ahol a város polgárai zsúfolásig megtöltöttÉk a nagytemplomot. a hitükben És lelkükben gazdagon töl-
tekezett fiatal És idősebb korosztály kÉpviselői közül sokan sÉtáltak át a ragyogó időben a közeli főtÉrre, hogy 
rÉszesei lehessenek annak a törtÉnelmi pillanatnak, amikor kozsuch zsolt atya felszenteli iv. bÉla király szobrát. 

Charlie – aki heti négy fellépést ad, 
így jelenleg is az egyik legfoglalkoz-
tatottabb zenész Magyarországon – 
őszintén mesélt arról, hogy ő első-

sorban a szakmának zenél, a szakmai díjaknak 
pedig nagyon örül. Azonban a zenész szak-
ma által elismert muzsika nem feltétlenül az a 
zene, amit a közönség szeret. 

„Sokat jártam a világban, közel húsz évet töl-
töttem távol a hazámtól. Afrikától Skandinávi-
áig sok helyen éltem, hét nyelven beszélek. Kül-
földön úgy voltunk kezelve, ahogy itthon senki, 
igazi művészeknek kijáró tisztelettel.” – idézte 
fel eseménydús pályafutását az énekes, aki ter-
veiről is beszélt: „Novemberben a MOM Kul-
turális Központban lesz egy nagyobb fellépé-
sünk, ahol Tóth Vera lesz a sztárvendég. Dec-

ember 30-án az idén hetven éves Demjén Ró-
zsi jubileumi nagykoncertjén én leszek vendég, 
a Papp László Budapest Sportarénában. Jövőre 
pedig én leszek hetven éves...  Még talán csiná-

lok egy lemezt jövőre. Eddig már 38 lemezt ad-
tam ki. De nem csak Charlie-ről szól ez a tör-
ténet, hanem a kiváló dalokról, amelyek önma-
gukban is megállják a helyüket, és a csodála-
tos zenésztársakról, akik közül néhánnyal már 
húsz éve együtt dolgozunk. Ez csapatmunka.”- 
hangsúlyozta. 

Az összeszokott társaság számára nem okoz 
gondot akár koncert közben improvizálni, és 
a közönség igényei, hangulata szerint alakíta-
ni a programot. Így történt ez most is: az an-
gol nyelvű számokat kevésbé ismerő hallgató-
ság inkább magyar nyelvű slágerekre szomja-
zott. Megkapták… Nézz az ég felé című dal so-
kan megkönnyezték. 

Tihanyi-Konda Szilvia

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata kitüntetett fi-
gyelmet fordít a telepü-
lés hagyományainak 

ápolására, az értékek megőrzésére, 
melynek szellemében idén augusz-
tus 20-án leplezték le IV. Béla király 
szobrát, akinek 1255-ben kiadott 
adománylevelében először tesznek 
említést településünkről, Kezew né-
ven. A szentelési szertartás előtt az 
a Nyíri Márton -, korábbi önkor-
mányzati képviselő, a Fazekas Mi-
hály iskola történelemtanára - mon-
dott beszédet, aki a Szent István napi 
szoboravató ünnepségen méltatta a 
magyar történelem egyik legkiemel-
kedőbb királyának „Országépítő” ál-
lamférfiú nagyságát.  

- IV. Béla a magyar történelem 
vitathatatlanul egyik legnagyobb 
alakja, aki nagyon nehéz körülmé-

nyek között, súlyos örökséggel a 
vállán vette át az ország kormány-
zását. A kincstár üres volt, ellensé-
ges hadak taposták az ország hatá-
rát – mondta a történelemtanár. A 
korabeli magyar nemesség megosz-
tott volt, édesapja, II. András felelőt-
len birtokadományozásaival jelentő-
sen gyengítette a királyi hatalmat, az 
ország védelmi képességét.  IV. Béla 
„Országépítő” képességét és erényét 
hűen fejezi ki, hogy a tatárdúlás után 
Magyarország újjáépítése érdeké-
ben szigorú feltételek betartása mel-
lett kunokat telepített az elnéptelene-
dett falvakba, országrészekbe. - Nem 
hogy megnyitotta volna a határo-
kat, hanem szigorú határzár mellett 
megnézte, kiket enged be az ország-
ba. Olyan feltételeket diktált, ame-
lyeknek a betelepülőknek meg kellett 
felelniük. Ilyen volt az európai, ezen 

belül a magyar értékek elfogadása, a 
magyar törvények tiszteletben tartá-
sa, a kereszténység felvétele, a kora-
beli feudális viszonyok elismerése – 
ismertette a történelmi tényeket. 

IV. Béla mélyen hívő vallásos em-
berként tudta – folytatta Nyíri Már-
ton -, hogy az országot csak úgy lehet 
vezetni, ha Szent István tanításait kö-
vetik, a szerint élnek.  Beszéde végén 
kiemelte; IV. Béla olyan munkát vég-
zett el, amelyre csak a legnagyobbak 
képesek. Szobrával nem csak a kő és 
a bronz költözött a városba, hanem 
egy olyan szellemiség, hit, állhata-
tosság, amit IV. Béla képvisel, amely 

mind gyökeret ver Dunakeszin.  
Amikor e szoborra nézünk, gondol-
junk erre – mondta Nyíri Márton. 

A történelemtanár beszéde után 
Kozsuch Zsolt atya felszentelte a 
szobrot, majd közös imádságra hív-
ta a hívőket, és Isten áldását kérte a 
szoborra, a jelenlevőkre, Magyaror-
szágra. A magasztos ünnepi esemény 
-, melyen az önkormányzat képvise-
letében Dióssi Csaba polgármester és 
Szabó József önkormányzati képvise-
lő, társadalmi kapcsolatokért felelős 
tanácsnok vett részt - közös éneklés-
sel zárult. 

 Vetési Imre

Charlie: „A zene mindenütt ugyanaz…” 

FELSZENTELTÉK IV. BÉLA FŐTÉRI SZOBRÁT

Az Önkormányzatot Dióssi Csaba polgármester 
és Szabó József társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok 

képviselte az ünnepségen

Nyíri Márton történelem tanár 
méltatta IV. Béla államférfiúi 
nagyságát
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A tárgyak 
bepillantást 

engednek a régi 
dunakesziek 

életébe

a nÉpi vallásosság emlÉktárgyaiból nyílt kiállítás 2016. szeptember 24-Én a városvÉdő És városszÉ-
pítő egyesület És a tóth mariska hagyományőrző alapítvány gyűjtÉse És szervezÉse nyomán.

A templom mellékhajójá-
ban nyílt meg az az idő-
szakos kiállítás, mely el-
sősorban a helyi lakosság 

vallásos életébe, s azon keresztül az 
elmúlt századok paraszti lakosságá-
nak a transzcendens megismeréseket 
kutató lelkivilágába kalauzol el ben-
nünket. 

A tárlat megnyitójának a templomi 
kórus által elénekelt csíksomlyói bú-
csús ének adott múltidéző alaphan-
gulatot, melyet a Szabó Gábor kar-
nagy vezényelt. Ezt követően Haran-
gozó Katalin, a Városvédő és Város-
szépítő Egyesület ügyvezető elnöke 

mondott köszönetet áldozatos gyűj-
tő- és szervező munkáért az ötletgaz-
da Szakáll Lászlónénak, valamint Bu-
dai Lászlónak. Kozsuch Zsolt, a Szent 
Mihály templom plébánosa a rendez-
vény fő védnökeként szólt a megje-
lentekhez. A tárgyakhoz kapcsoló-
dó kultúrtörténeti és néprajzi hátteret 
Csukovits Anita néprajzkutató, muze-
ológus, a váci Tragor Ignác Múzeum 
munkatársa ismertette. 

A kiállítás darabjai – kezdve az 
egyszerű szentképektől, imádságos 
könyvektől a festményekig, a szobro-
kig, vagy éppen a házi szenteltvíztar-
tókig – esztétikai funkciójukon, érde-
kességükön kívül azt is elmondják, 
milyen vallásos ábrázolásokat ked-
veltek az itt élők, kik voltak a kedvelt 
szentjeik, milyen tárgyakkal vették 
körül magukat otthoni imáik alkal-
mával. Így ezek a tárgyak képet ad-
nak a régi dunakesziek vallásos vilá-
gáról, vallásgyakorlásuk jellemzői-
ről is. Ezért is „nagy fontosságú a tár-
gyak megőrzése, és lehetőség szerint 
együttes bemutatásuk” – hívta fel a fi-
gyelmet Csukovits Anita.

A megnyitó zárása képpen Szakáll 
Lászlóné, a Révész István Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője megha-

tódva számolt be arról, hogy milyen 
misztikus érzés fogta el a tárgyak ren-
dezgetése közben.

„Az anyag 90%-át ős-dunakeszi-
ek leszármazottai adták. Minden da-
rabról tudom, hogy melyik család-
tól való. A régi imakönyveket lapoz-
gatva, a egykori parasztasszonyokra 
gondoltam, akik mindennapi mun-
kájuk közben is elővették az imádsá-
gos könyvüket, benne van tehát ezek-
ben a tárgyakban az életük, a vágya-
ik, gondolataik. 

A kiállítás egy hónapon keresztül, 
a miserendhez igazodva látogatható: 
a szertartásokat megelőző és követő 
időszakokban, valamint az istentisz-
teletek ideje alatt. 

Tihanyi-Konda Szilvia

Hogyan élték meg a régi 
dunakesziek a vallásosságot?

Szakrális tárgyak, búcsújáró ajándékok gyűjteménye a Szent Mihály templomban

Magyar Operett Napja – 2016. október 21. 19 óra
Helyszín: Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola aulája
Tervezett fellépők: Bordás Barbara, Boncsér Gergely, Pohly 
Boglárka, Jenei Gábor

Bogányi Gergely zongoraest – 2016. november 11. 19 óra
Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium aulája 
Fellépő: Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoraművész

Újévi gála: kalandozás az operától a musicalig – 2017. janu-
ár 12. 19 óra
Tervezett fellépők:  Lukács Anita, Janza Kata, Vadász Zsolt

Csajkovszkij-est – 2017. február 23. 19 óra
Közreműködő: Váci Szimfonikus Zenekar 1-4. előadás
Et vie Danse Táncstúdió és Táncegyüttes 3. előadás

A bérlet ára: 6.000 forint
Bérletújítóknak szeptember 30-ig 10% kedvezmény.

Bérletvásárlás szeptember 1-től a VOKE József Attila Műve-
lődési Központ ideiglenes irodájában, a Fő út 110. alatt és a 
Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában.
Bérletinformáció: +36 30-618-6833; 
info.vokejamk@gmail.com

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

FARKAS FERENC BÉRLET 2016/17
a Váci Szimfonikus Zenekarral

egÉsz szezonra szóló zenei bÉrletet kínál a dunakeszi közönsÉgnek 
a voke józsef attila művelődÉsi központ
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A művészek ezúttal is színvonalas műsorral 
ajándékozták meg a közönséget

A hangversenyt megtisztelte jelenlétével 
dr. Beer Miklós váci megyéspüspök

koncertsorozatot hirdetett a szent mihály templom dunakeszi orgonás ősz címmel. a zenÉs áhíta-
tok első hangversenyÉre szeptember 25-Én került sor búcsúi hangverseny címmel. 

A zenei eseményen dr. 
Horváth Márton Leven-
te DLA orgonaművész 
és zeneszerző, valamint 

a Servite Ökumenikus Kórus elő-
adásában gyönyörködhettünk.

Az orgonamuzsika gyöngysze-
mei közül válogatott programban 
elsőként D. Buxtehude észak-né-
met zeneszerző egyik művét hall-
gathattuk meg. A műsorközlői sze-
repet betöltő Szabó Gábortól, a 
templom énekkarának karnagyá-
tól megtudtuk, hogy a zeneszerző 
nagy hatással volt az ifjú Bach mű-
vészetére, akinek D-dúr szvitje leg-
ismertebb tételét, az Air-t a művész 
mély átéléssel szólaltatta meg. Jo-
hann Gottfried Walther, német ze-
neszerző, orgonista és gyűjtő-lexi-
kográfus nevéhez számos korabeli 
mű átirata fűződik, köztük a Gio-
vanni Lorenzo Gregori négy tételes 
B-dúr concertója. melynek ezúttal 
orgona átiratát hallgathattuk meg. 
Mendelssohn d-moll szonátája kö-
vetkezett, majd dr. Horváth Már-
ton  Levente saját, Madaradante 
című három tételes művének har-
madik tételét adta elő, melynek 
ősbemutatója egy héttel koráb-

ban volt. A mű születéséről annyit, 
hogy Madarassy István szobrász és 
ötvösművész a közelmúltban egy 
100 darabos szoborkép-sorozatot 
állított ki, melynek ihletője Dante 
Isteni színjátéka volt. A mű e tárlat 
megnyitójára íródott. 

Az orgonamuzsikát nagysze-
rűen egészítette ki a Servite Öku-
menikus Kórus programja Dr. 
Gyombolainé Kindler Edit vezény-
letével. Műsoruk bevezetőjében dr. 
Gyombolai Márton elmondta, hogy 
a 15 éves kórus célja: „A szent zene 
szolgálata, éneklés Isten dicsősé-
gére, az emberek megörvendezte-
tésére”. Műsorukat katolikus, re-
formátus, evangélikus és baptis-
ta szerzők alkotásaiból állították 
össze. Elsőként kortárs szerzők, 
Halmos László, Draskóczy László 
és Bengt Eriksson művei hangzot-
tak el. Ezt követően Bach két dalát 
szólaltatta meg Gyombolai Bálint, 
majd Bach Magnificat című, Má-
ria hálaénekének zenei feldolgozá-
sából a szoprán áriát Gyombolainé 
Iványi Márta adta elő. Mindkét 
nagyszerű produkció különleges 
élményt nyújtott a közönség szá-
mára. Ezt követően a kórus egy 

Bach korál átiratot, majd Esterhá-
zy Pál két művét mutatta be, szólót 
énekelt Gyombolainé Iványi Már-
ta, orgonán kísért Diósi Tamás or-
gonaművész, a templom kántora. 
Záró számként Varga László atyá-
nak, a váci székesegyház karnagyá-
nak feldolgozásában egy őskeresz-
tény ének hangzott el.

A közönséget emlékezetes elő-
adással megörvendeztető kon-
cert zárásaként Bach legismer-
tebb műve, a d-moll toccata és fúga 
hangzott el, majd Kozsuch Zsolt 
atya plébános mondott köszönetet 
a közreműködőknek.

A koncertet végighallgatta Beer 
Miklós váci megyéspüspök. Kér-
désünkre elismeréssel szólt a kó-
rus előadásáról. Megjegyezte, hogy 
a mai megosztott világunkban na-
gyon fontos üzenet az ökumené, 
amit az énekkar régóta képvisel. 

Az Orgonás Ősz következő ren-
dezvénye október 22-én lesz este 
hét órakor. Diósi Tamás ad kon-
certet, mely tisztelgés lesz a 60 év-
vel ezelőtti október 23-i események 
hősei előtt.

Katona M. István
A szerző felvételei 

LÉLEKEMELŐ 
orgona- és kóruskoncert
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Meglepetésre Pataky Attila is 
színpadra lépett Alsón

A kép közepén a lecsófőző verseny győztese, 
az Úszó Mogyorók csapata

A szervezők – köszönhetően a Du-
nakeszi Programiroda segítségé-
nek – most nem bíztak semmit a 
véletlenre, és a Muskátli utcára a 

fesztivál hajnalán hatalmas rendezvénysá-
tor került, ami esőben is megvédte volna a 
vendégsereget. Eső végül nem volt, így min-
den körülmény ideális volt egy jó hangula-
tú, színvonalas szórakozáshoz. Mint ahogy 
2013 óta minden szeptemberben, ezúttal is 
a lecsófőző-verseny alapozta meg az ese-
mény hangulatát. Déltájban huszonöt csa-
pat kezdte meg áldásos tevékenységét az üs-
tök és bográcsok körül annak érdekében, 
hogy a kettő órakor kezdődő zsűrizés idejé-
re már tálalni lehessen az ínycsiklandozó fi-
nomságokat. A zsűrit Bodorné dr. Guba Ág-
nes alsói háziorvos, Kristóf „Mentős” László 
és Nagy Adrienn, a versenyt támogató tűzi-
fatelep képviselője alkotta. A zsűritagok ki-
tartóan járták végig a csapatokat, és kóstol-
gatták, ízlelgették az elkészült étkeket, ame-

lyeket többféle szempontból kellett értékel-
niük. Ahogy az minden évben megszokott, 
ezúttal is szoros verseny alakult ki, csupán 
csipetnyi különbségek alakultak ki az élme-
zőny tagjai között. Íme, a befutó: 1. Úszó 
Mogyorók (csapatvezető: Magyarovits Zol-
tán) 132 pont; 2. Pari-Nők (Balogh Gabri-
ella) 130; 3. Dunakeszi Diófa Nagycsaládo-
sok Egyesülete (Belecz Péter, Bozsó Ildikó) 
129. A közönségdíjat a Let-Show (Gerencsér 
Albert), míg a különdíjat a Predátorok (Ku-
nos Imre) csapata vihette haza.

Ami a programokat illeti, a színpadon 
idén is megmutathatták magukat az alsói 
közösségi házban 2013 ősze óta működő 
foglalkozásvezetők és tanítványaik, ennek 
jegyében a rendezvényt megnyitó önkor-
mányzati képviselő, Benkő Tamás Gerecze 
Péter zongorajátékát konferálta fel első-
ként, majd sorban következtek a többiek: a 
judosok, az Adonika Mozgásművészeti Stú-
dió, a Meteor Dance Rocky Klub és a balet-
tosok. A fesztivál helyszínén a gyermekek 
ugrálóvárban is játszhattak, trambulinoz-
hattak, kézműveskedhettek, valamint egy 
alsói ló és lovasa jóvoltából nyeregbe is pat-
tanhattak. A gyerekek „levonulását” köve-
tően az idősebbek kedvére szolgáló színpa-
di programok következtek: Pataky Gergőt 
– a helyiek óriási meglepetésére – édesap-
ja, az EDDA Művek zenekar vezetője, a le-
gendás rockzenész Pataky Attila is elkísér-
te a népszerű slágerek éneklésében, majd az 
alsói Schwirg Alexa szórakoztatta a nagy-
érdeműt. Nagy sikere volt az Alsói Kedve-
seknek, akik immáron harmadszor örven-
deztették meg az ALcSÓfesztivál közönsé-
gét táncos előadásukkal, amelyben ezúttal 
Ityivel ropták. Leszállt az este, de a fesz-
tivál vendégserege változatlanul jól érez-

te magát. Következett Zoltán Erika, Polgár 
Peti, majd Mentős Laci, végül a hagyomá-
nyosnak mondható, igen látványosra sike-
rült, zenei aláfestéssel kísért tűzijáték zárta 
a rendezvényt.

A 4. Dunakeszi ALcSÓfesztivál főszerve-
zői – Benkő Tamás önkormányzati képvi-
selő, Szabolcs Csilla, Kiss Magyary Ilona és 
Stadler Erika – egytől egyig Alsón élnek, a 

helyi közösség összekovácsolásért tett erő-
feszítéseiket az idei fesztivál programjai is 
jól szolgálták. Lapunk érdeklődésére Benkő 
Tamás elmondta: rengeteg cég, kisebb-na-
gyobb vállalkozás, magánszemélyek és ter-
mészetesen Dunakeszi Város Önkormány-
zata támogatta a rendezvényt. Nekik, va-
lamint a lebonyolításban nélkülözhetetlen 
segítséget nyújtó alsóiaknak a Zöld Alsó kö-
vetkező, várhatóan novemberben megjele-
nő számában igyekezni fognak név szerint 
is köszönetet mondani. Elnézve a jókedvű, 
remekül szórakozó tömeget: valamennyi 
közreműködő megérdemli az elismerést.

(ZA)
Fotó: Ecsedi Ákosné

A Dunakeszi Duna-
kavics Tánckar höl-
gyeinek Zorba tán-
cát követően va-

lóságos tapsvihar kísérte 
Laczkovich Krisztina igazga-
tó asszony és Mittli Adrienne, 
a Szülők Közösségének vezető-
je közös rappelését. A frappáns 
szöveg a fesztivál jó hangulatá-
nak sikeres megalapozója volt.

    Tovább folytatódott a szóra-
koztató műsorfolyam a torna-
teremben és a tantermekben is, 
az udvaron pedig az izgalmas 
Parasztolimpián próbálhatták 
ki erejüket, ügyességüket gye-
rekek, felnőttek egyaránt.  

A nap fő attrakciója azon-
ban a lecsófőzés volt. A csapa-
tok nem csupán szellemes el-
nevezéseikkel, hanem a saját 

receptek alapján készített éte-
leikkel is vonzották az érdeklő-
dőket. Titkolódzott Kun Csaba 
és Szlama Attila a Lecsósokk 
csapat két tagja is, de mint ki-
derült, a titok sikert eredmé-
nyezett. A Dunakeszi Nyugdí-
jas Kiránduló Klub csapata tar-
honyás lecsót főzött, a Licsi-
Lecsó csapat tagjai ugyancsak 
titkolództak, speciális lecsót 

készítettek a 2.B. osztály apu-
kái. Az 1.a osztály szülői közül 
három család Szent Fazekak 
néven vett részt a versenyen, ők 
a hagyományos lecsót részesí-
tették előnyben. 

Déltájban érkeztek a verseny-
ételek a zsűri asztalára és mun-
kához láthatott Bocsák István 
Károlyné önkormányzati kép-
viselő családügyi főtanácsnok, 

Negyedízben rotyogtak Alsón az ízletes lecsók

Sikeres lecsófesztivál – idén még a régi iskolában

hagyományosan sokan – egyes számítások szerint az ezerfős vendÉglÉtszámot jócskán meghaladóan – vettek rÉszt szeptember 
utolsó szombatján az alsói főutcán megrendezett 4. dunakeszi alcsófesztiválon. a rendezvÉny idÉn is bővelkedett a színes 
programokban, amelyek közül leginkább az edda művek frontemberÉnek, pataky attilának a meglepetÉs-fellÉpÉse, valamint 
zoltán erika És polgár peti színpadi produkciója bizonyult a legnÉpszerűbbnek.

lendületes rappelÉssel kezdődött szeptember 17-Én a hetedik dunakeszi lecsófesztivál a szent istván általános iskolában. 
színes, változatos műsorral, vetÉlkedőkkel, bemutatókkal folytatódott s mindeközben tizenöt csapat az Égen tornyosuló eső-
felhőkkel dacolva, vidám lelkesedÉssel, nem kevÉsbÉ gondos szakÉrtelemmel főzte az udvaron a lecsókülönlegessÉgeket.
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A készül az egyik legsikeresebb lecsó

Testvérvárosi Napok 
Dunakeszin

negyedszázada, hogy az erdÉlyi szÉkelykeresztúri 
petőfi sándor általános iskola tanulói – a romániai 
forradalom utáni időszakban – elsőkÉnt dunakeszire 
látogathattak el a kőrösi csoma sándor általános is-
kola meghívására. 

A személyes barátságok 
erős kötelékével ösz-
szetartott kapcsola-

tokból sarjadt ki a két iskola 

és város hivatalos együttmű-
ködése. 

A testvériskolai együttmű-
ködés 15. évfordulója tisztele-
tére, „Összetartozunk” címmel 
Kollár Albin, a Kőrösi iskola 
korábbi igazgatója könyvet je-
lentetett meg 2007-ben. 

A dunakeszi iskola jelenle-
gi igazgatója, Kárpáti Zoltánné 
folytatva a régi hagyományo-
kat -, melyeknek az első per-
cektől kezdve ő is alkotó része-
se és formálója -, a jubileumi 

25. évfordulóra jelenteti meg 
az „Összetartozunk” második, 
az elmúlt évtizedek történéseit 
feldolgozó kiadását. 

A két iskola negyedszáza-
dos évfordulója előtt tiszteleg-
ve a Kőrösi iskola – október 14-
15-én – Testvérvárosi Napokat 
rendez a Bethlen Alap és Du-
nakeszi Város Önkormányzata 
támogatásával. 

Az iskolák mellett a két ön-
kormányzat hivatalos együtt-
működése is jeles évfordulóhoz 
érkezett, hiszen idén ünnepli 
Székelykeresztúr és Dunakeszi 
testvérvárosi kapcsolatuk 20. 
évfordulóját. 

Dallos Gyula a magyar díjlo-
vaglás örökös bajnoka, Duna-
keszi Díszpolgára, valamint 
Szabó József az iskola körzeté-
nek önkormányzati képviselő-
je, társadalmi kapcsolatokért 
felelős tanácsnok. Nem kis fel-
adat volt tizenöt adag lecsót vé-
gigkóstolni, ám végül tárgyila-
gos, szakszerű értékeléssel fe-
jezték be a feladatot. Hogy ezt 
követően mennyi időnek kell el-
telni ahhoz, hogy bármelyikük 
családi asztalára lecsó kerüljön, 
az maradjon az ő titkuk. 

Ám a másik titokra, a vég-
eredményre hamarosan fény 
derült. A Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola Cinege tánccso-
portjának műsora után Dallos 
Gyula gratulált az iskola kö-
zösségének a fesztivál megren-
dezéséhez, majd elsőként a Ké-
ső-Római Kikötőerőd különdí-
ját adták át az Eszterlánc óvoda 
csapatának. A versenyben har-
madik lett a Löcsó csapat. Má-
sodik helyen végzett főztjével 
a Lecsótanya közössége. Holt-
versenyben lett első a Lecsapat 
és a Lecsósokk társasága. Vé-
gül köszönetet mondtak a fő-

szervező Mittli Adriennenek 
munkájáért.      

Kérdésünkre az igazgató asz-
szony elmondta, hogy sok szer-
vező munka van a fesztivál elő-
készítésében: – A főzésre több-
ségében szülői csapatok je-
lentkeztek. Hálásak vagyunk 
Dunakeszi Önkormányzatá-
nak anyagi támogatásáért, a 
Radnóti Miklós Gimnázium 
konyhai dolgozóinak, akik a 
közönség számára megfőzték 
az ebédet, Dallos Gyulának és 
Szabó Józsefnek, ők a nyeremé-
nyeket biztosították. Az Auc-
han és a Sodexo cégek pedig 
a versenyhez szükséges alap-
anyagokat adták számunk-
ra. Ez a verseny még itt zajlott 
le, de már előre tekintünk. Ta-
vasszal ünnepeljük iskolánk 
fennállásának 120. évforduló-
ját, s egy év múlva, a 121. tanév 
kezdetén már a most épülő új 
tanintézményünkben rendez-
hetjük meg a nyolcadik fesz-
tivált, ami minden bizonnyal 
nagy ünnep lesz számunkra.       

Katona M. István
A szerző felvételei 
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Emléktábla őrzi az egykori csárda helyét

22 Dunakeszi Polgár

              

Göd Kincsem park

 Októberben nyitunk! 
Eladó, kiadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink 

részére. Ügyvédi közreműködést, hiteltanácsadást 
biztosítunk. Vevők számára díjmentes közvetítés, 

eladók részére ingyenes regisztráció és értékbecslés.

Értékesítő munkatársakat keresünk.
Haczay Beatrix

+36 20 915 4588  
beatrix.haczay@gmail.com

A megemlékezést Haragozó Katalin, a 
Városvédő és Városszépítő Alapít-
vány elnökének szavai indították, 
aki így fogalmazott: bár az elmúlt 

években számos emléktábla avatására került 
sor, ez alkalommal nem egy bizonyos személy-
hez kötődő épületről beszélünk, hanem egy 
olyan helyszínről, amely a település egykori la-
kóinak életében meghatározó szerepet játszott. 

A szót ezután Szakáll Lászlóné, a Révész Ist-
ván Helytörténeti Gyűjtemény vezetője vette 
át, aki helytörténeti kutatásai során sok helyi 
lakost is megszólaltatott, s az itt állt épületről 
korabeli fotókat, képeslapokat is sikerült ösz-
szegyűjtenie, melyet a jelenlévőknek be is mu-
tatott. A terület volt tulajdonosainak leszárma-
zottai közül többen örömmel fogadták érdek-
lődését, s az avató ünnepséget is megtisztelték 
jelenlétükkel. 

Rövid történeti ismertetőt halhattunk arról, 
hogy a Duna e szakaszát már az ókorban is rév-
átkelőnek használták, s a középkorban vám-
szedő hely is volt a dunakeszi révnél. Csárda 
azonban csak jó három emberöltővel később, a 
XVIII. század közepén létesült az átkelő mel-
lett. Ez már a Grassalkovich-uradalom idejé-

ben történt, akik az 18. század közepétől voltak 
a falu és a gödöllői térség földesurai.  A csár-
da ettől kezdve két évszázadon keresztül fontos 
szerepet játszott a környék életében. Az 1900-
as években sok látogató, turista is megfordult 
itt.  Ebből az időből már közvetlen szóbeli visz-
szaemlékezés is akadt, megkönnyítve a törté-
nések feltárását. 

Ekkoriban nyaralók tömege érkezett a Pus-
kás család által üzemeltetett Révcsárdához, de 
ekkoriban nyitott büfét, majd kifőzdét a Seress 
família is, akik a Duna-soron működtették a 

Seress-csárdát. Egy évtizeddel később a család 
hölgytagja, immár egymaga, kibérelte a Rév-
csárdát, amit a környéken mindenki „Nagy-
mama csárda” néven kezdett emlegetni. Az ő 
halálát követően, a hatvanas években szegény 
családok lakták az épületet, mely így hamaro-
san lakhatatlanná vált. Így hanyatlott le az egy-
kor nagy közösségi életnek is teret adó helyszín 
csillagzata. Pedig volt idő, amikor még a MA-
HART is díjat fizetett a kompjárat kapcsán. Ezt 
Ansperger István, Seress Mária egyik leszárma-
zottja visszaemlékezéséből tudta meg Szakáll 
Lászlóné.

A történeti ismertető végén Harangozó Ka-
talin köszönetet mondott az Dunakeszi Ön-
kormányzatnak, melyet a helyszínen Dióssi 
Csaba polgármester úr képviselt, valamint 
megköszönte Lengyel István művésztanár-
nak és Veress István kőfaragó mesternek a táb-
la elkészítését. Az ünnepélyes emléktáblát Cso-
ma Attila önkormányzati képviselő, a VOKE-
József Attila Művelődési Központ igazgatója és 
Hübel Zsolt, a terület egyik jelenlegi tulajdono-
sa leplezte le. 

Tihanyi-Konda Szilvia
Fotó: Vörös István

Emléktábla jelzi az egykori Révcsárda helyszínét
szeptember 17-Én dÉlelőtt a dunakeszi komphoz vezető úton, az egykori rÉvcsárda helyszínÉn tucatnyian gyülekeztek a tóth 
mariska hagyományőrző alapítvány meghívására, azzal a cÉllal, hogy emlÉktáblát avassanak, a város ÉletÉt a múltban hosz-
szú időn át meghatározó jelentős közlekedÉsi És turisztikai csomópontnál. 
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Az 1998-ban alakult 
Mystery Gang műsorai 
Egri Péter énekes-gitá-
ros szövegeire és dala-

ira épülnek, akinek az óriási sike-
rű koncert végén Buddy Holly 80. 
születésnapja alkalmából írt em-
lékdalát is megszólalta az együttes, 
melyet előző este az Astoria Szállo-
dában is előadtak. 

A remek hangulatú koncert 
után Egri Péter, a város szülötte, 
a rockabilly királya örömmel nyi-
latkozott a Dunakeszi Polgár szer-
kesztőjének, mint a család régi is-
merősének.

- Milyen érzés egy népszerű mű-
vésznek, London, New-York, Mi-
lánó és Párizs után szülőváros-
ában, Dunakeszin fellépni? – kér-
deztem Pétertől, akik természete-
sen interjú közben is közrefogtak 
rajongói.  

- Nagyon jó érzést. Húsz éve, 
hogy elköltöztem a városból, de 
szüleim, barátaim, iskolatársaim 
ma is itt élnek, én is vissza-vissza-
térek. Negyvenévesként úgy látom, 
hogy világvárossá fejlődött Du-
nakeszi az elmúlt két évtizedben. 
Gyönyörű új házak, nagyon szép 
épületek vannak szinte minden ut-
cában. Külön örülök neki, hogy a 
régi épületeket felújították, nem 
hagyják elpusztulni vagy lebonta-
ni. Ez nagyon jó dolog. Nagyon tet-
szik az újjávarázsolt főtér, a szökő-
kúttal, a szoborral. Olyan jó haza-

jönni, de sajnos olyan keveseket is-
merek meg. 

- Gondolom a siker, a taps min-
den művészt örömmel tölt el, de 
talán, amikor a régi barátok, csa-
ládtagok, iskolatársak előtt szere-
pelnek, az elismerés sokkal jobban 
megdobogtatja a szívűket? 

- Felemelő érzés! Nagyon jól ér-
zed, hiszen most is itt van édes-
anyám, édesapám, a bátyám csa-
ládjával, számtalan régi ismerősö-
met, osztálytársamat véltem fel-
fedezni a tömegben. Ezek mindig 
nagy találkozások, ha Dunakeszin 
vagy Vácon, Veresegyházon, Fóton 
játszunk. 

- Ma is frenetikus sikeretek volt, 
sokan végig táncolták az egész 
koncertet. Mi a sikeretek titka?

- Őszintén kell szeretni azt, amit 
az ember csinál. Mindig csak sze-
retni, szeretni és alázattal, szorga-
lommal kell dolgozni. A ’majd húsz-
éves Mystery Gang együttesemnek 
az a legfőbb mondanivalója, hogy 
ne szégyelld a gyermekkori álmo-
dat valóra váltani. Én innen Du-
nakesziről, Singer pedig Újpestről, 
Dunakeszi határából indult. Én ti-
zenhárom éves, ő tizenöt volt, s már 
akkor azt vallottuk, rockabilly sztá-
rok leszünk. S mit ad Isten, alázat-
tal, szorgalommal megvalósítottuk.  

- Köszönöm az interjút! Továb-
bi sok sikert kívánok!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Interjú Egri Péterrel, 
a rockabilly királlyal

a rockabilly királyai fantasztikus produkcióval ajándÉkozták 
meg nÉpes közönsÉgüket a dunakeszi feszten. a hamisítatlan 
mystery gang zene magával „repítette” a koncert rÉsztvevőit,  
akik közöl rengetegen perdültek táncra. számos dal csen-
dült fel az együttes legújabb albumából is, amely „eszpresszó 
negro” címmel jelent meg a közelmúltban.

Dunakesziről indult 
a nemzetközi hírű zenész karrierje

- A küzdelem 2015-2016-
os tanévben kezdődött el. A 
2015. évi májusi versenyen 
Dunakeszi öt iskolája küz-
dött meg az aranyéremért. 
Mi nyertük, így jutottunk el 
az idei országos döntőre – 
mondja Koren Natasa, a Rad-
nóti Miklós Gimnázium ta-
nárnője.

- Szeptember 17-e arany-
nap az iskola sportéletében?

- Igen. A Velence tavi eve-
zőspályán, Sukorónál került 
megrendezésre a Sárkányha-
jó Magyar Nagydíj országos 
verseny, mi a II. korcsoport-
ban indultunk 200 méteren.

- Hogyan alakult a ver-
seny?

- A tizenkét csapatot két 
csoportra osztották, mi az 
előfutamban győztünk, majd 
jött a vihar. Utána az újabb 

megmérettetésben is elsők 
lettünk, s így két aranyérmet 
kaptunk. A győztes hajó tag-
jai, öt lány és hét fiú: Asztalos 
Réka, Szabó Viktória, Bán Ba-
lázs, Seregi Levente, Laboncz 
Levente, Laboncz Barnabás, 
Laczkó Gergő, Láng Laura, 
Lendvai Noémi, Szabó Zalán, 
tartalék Pósfay Benedek, do-
bosunk: Dióssi Melinda.

- Ki nyújtott segítséget a 
felkészülésben?

- A Dunakeszi Sárkányhajó 
Légió vezetője Bauer Márton 
sokat segített, tanácsaival és 
a lehetőséggel, hogy sárkány-
hajóival a Dunán készülhet-
tünk fel, amely a siker egyik 
kulcsa volt.  Összeszokott 
csapatról van szó, évek óta 
együtt vagyunk, ami ugyan-
csak hozzájárult az arany-
érem megnyeréséhez.

Solymosi László

Magyar Nagydíj: 
aranyérmes a Radnóti 
sárkányhajó csapata

a radnóti miklós gimnázium sárkányhajó csapata 
szeptember 17-Én a magyar nagydíj 2016 elnevezÉsű 
országos versenyÉn, a ii. korcsoportban aranyÉr-
mes lett. a csapatot felkÉszítő koren natasa tanár-
nő a dunakeszi sárkányhajó lÉgió egyesület tagja.

www.dunakanyarregio.hu
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Szeptember 3. Kis Bálint Kelemen – Takács Katalin
Szeptember 8. Rózsavölgyi István – Kovács Krisztina
Szeptember 10. Zékány Sándor – Doma Orsolya
 Mucsi Balázs – Sólyom Zita
 Töreki Bálint – Matos Katalin
 Kalocsai Balázs – Vörös Éva Ildikó
 Jakab Zoltán – Kadlecsovics Mónika
 Berczi Szilárd – Lippai Tilda Réka
Szeptember 17 . Korláth Szabolcs Endre – Fazekas Szandra
 Jókai Tibor – Szabó Dóra
 Szegedi István – Szűcs Katalin
Szeptember 24. Sármány Tibor – Sipos Viktória
 Molnár Zoltán – Szegvári Mónika

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

2016. szeptember hónapban 

házasságot kötöttek
VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

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

 évesek 
lettünk! 10 Köszönjük minden 

kedves vásárlónknak!
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– Honnan ered a futás ilyen szere-
tete, családi örökség netán?

– Fiatalon nagyon komolyan at-
letizáltam, sőt, középtávfutóként a 
magyar válogatott tagja is voltam. 
Aztán amikor felvettek a Testneve-
lési Egyetemre, abbahagytam a ver-
senyszerű profi sportolást. 2008-
ban, az első gyerekem születése után 
kezdtem ismét futni, igaz, akkor még 
csak azért, hogy az eredeti súlyomat 
minél előbb elérjem.

– Ki vigyázott ilyenkor a gyer-
mekre?

– Senki, ugyanis vittem magam-
mal a Margitszigetre. Napi rend-
szerességgel futottam le az első idő-

szakban öt, majd utána tíz kilomé-
tert úgy, hogy közben toltam ma-
gam előtt a babakocsit. Ekkor még 
álmomban sem gondoltam volna, 
hogy a testmozgáson kívül újra ver-
senyezni fogok. És főleg nem hosszú-
távon, ugyanis ehhez abszolút nem 
ideális az alakom.

– Mégis, hogy lett akkor ebből 
újra versenyzés?

– Amikor 2011-ben megszületett 
a második gyermekem, elkezdtem 
hosszabb távokat is teljesíteni. Reg-
gel Dunakeszin futottam, és a táv 
ekkor már elérte a 15 kilométert. In-
nentől pedig már nem volt megál-
lás. Amikor a versenyszellem előjön, 
nincs mit tenni. A húgommal pár-
ban lefutottuk az első félmaratont, és 
ez megadta a kezdőlökést.

– Mára már alig rendeznek Ön 
nélkül nagy városi versenyeket. 
Tényleg, Ön még amatőrnek szá-
mít?

– Már nem számítok amatőrnek, 
igaz, profinak sem, hiszen nem a 
futásból, az abból keresett pénzből 
élek. Napi rendszerességgel edzem, 
készülök a különböző versenyekre.

– Van kedvenc távja?
– Noha említettem már, hogy a 

testfelépítésem, az izomzatom nem a 
legideálisabb a hosszútávú futáshoz, 
nekem mégis mára a félmaraton és a 

30 kilométeres versenyek a kedvence-
im. Egyszer már teljesítettem a mara-
toni távot is, ám nem igazán vonz.

– Egyre népszerűbb a futás a civil 
tömegek esetében. Mit tud tanácsol-
ni a számukra, hogy a kezdeti lelke-
sedést nem elveszítve megmaradja-
nak a futás mellett?

– Először is azt, hogy fokozato-
san emeljék a futás mennyiségét. 
Kezdetben némi sétával megszakít-
va 3-5 perceket fussanak, majd ha ez 
már nem jelent különösebb gondot, a 
szervezet megszokta a terhelést, ak-
kor lehet emelni a távolságon, illet-
ve a futással eltöltött időn, miköz-
ben egyre kevesebbet sétáljon az il-
lető. Akinek már megszokássá, élet-
formájává vált a futás, annak heti 
háromszor ajánlott edzeni. A legide-
álisabb helyszín erre a Margitsziget, 
de bárhol futhatunk, ám arra ügyel-
jen mindenki, hogy a helyes tempót 
válassza ki magának, hogy valóban 
örömet adjon a futás, ne pedig szen-
vedést.

Molnár László

Egyre sikeresebb 
a nagy városi futásokon

Krisztina egy ideje állandó 
résztvevője a különböző verse-
nyeknek – ma már a Dunake-
szi VSE igazolt versenyzője –, 
ahol egyre több célját valósítja 
meg, illetve egyre eredménye-
sebben szerepel. Legnagyobb 
sikere, hogy 2014-ben első lett a 
Coca-Cola 30 kilométeres ver-
senyében – tavaly ugyanitt ötö-
dik lett –, illetve idén tavasszal 
második lett a K&H körpályás 
félmaratoniján, míg legutóbb 
szeptember végén csapatban 
– Staicu Simonával és Drahos 
Veronikával – a harmadik lett 
a Wizz Air félmaratonin. Idő-
eredményei közül nagyon büsz-
ke arra, hogy a félmaratoni tá-
von már van 1 óra 30 percen be-
lüli eredménye is.

„Amikor a versenyszellem előjön…”
újabb ragyogó teljesítmÉnnyel öregbítette városunk hírnevÉt kárász tímea. a kÉtgyermekes anyuka ezúttal 
dunakeszi háromfős csapatával indult a Wizz air fÉlmaratonon, És a remek harmadik helyen vÉgzett. a koráb-
bi válogatott közÉptávfutó ma már fÉlprofikÉnt járja a nagy városi futóversenyeket, ahol egyre komolyabb 
eredmÉnyeket Ér el.

Kárász Krisztina ezúttal a Wizz Air félmaratonon csapatban szerzett érmet
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Temesi Norbert, 
a Kinizsi 
csapatkapitánya 
sokszor állította 
megoldhatatlan 
feladat elé 
a gyömrői 
játékosokat  

A hálás 
publikum...

A csapat 
hatodik 
"játékosa" 
a Kinizsi Ultrák 
közössége 

az nb ii-es futsal bajnokság harmadik fordulójára mindkÉt együttes három ponttal kÉszült. a kÉt csa-
pat szeptember utolsó napján találkozott először egymással az újjászervezett bajnoki rendszerben.

A Kinizsi arénáját ezúttal is 
megtöltötték a lelkes szur-
kolók, akiket ezen a mér-
kőzésen egy teljesen átala-

kított, megújított, sok fiatallal pá-
lyára lépő hazai együttes köszön-
tött. A Gyömrő elleni összecsapáson 
a „nagy öregek” közül „csak” Bita, 
Temesi és az új bajnoki idényre érke-
zett Simon Péter erősítette Biczi Gá-
bor edző alakulatát.

A nézőtér hangulata, mint mindig, 
ezúttal is igazi társasági esemény ké-
pét tükrözte; jó kedélyű baráti társa-
ságok, családtagok, kicsik és nagyok, 
barátnők egymás után készítették a 
rendezvény emlékére a szelfiket… A 
Kinizsi Ultrák buzdítása ezúttal is 
töretlen volt Finta Zsolt tanár úr ve-
zényletével.

Nagyon sok szülő számára is kel-
lemes kikapcsolódást jelent a Kinizsi 
mérkőzéseinek megtekintése, akik 
közül többen azzal is büszkélkedhet-
nek, hogy lányuk a mérkőzések fel-
vezetéseként, és a játék szünetében 
a pom-pon együttes tagjaként látvá-
nyos tánccal szórakoztatja a Radnó-
ti aréna közönségét, amely napjaink-
ra a dunakeszi futsal szentélyévé ne-
mesült.

Óriási tapsvihar fogadta a Du-
nakeszi Kinizsi-Gyömrő találko-
zó játékosait, melyet a hazai együt-
tes Komáromi – Bita, Temesi, Simon, 
Szlifka összeállításban kezdett. Már 
a kezdetekkor Temesi lövése okozott 
izgalmakat, majd Bita bombaerős lö-
vése „forgácsolta” a vendégek kapu-
fáját. Még egy perc sem telt el és Si-
mon is telibe találta a kapufát. Köz-
ben zúgott; „Csak a Kinizsi…”

A sok kísérlet után a 6. percben 
érett góllá a Kinizsi fölénye, a rutinos 
Simon Péter nagyszerűen tálalt Bita 
elé, aki megszerezte a Kinizsi vezeté-
sét (1-0). A gól után újabb Temesi ka-
pufa hozta izgalomba a nézőket.

A játék igen hullámzó volt, Gyöm-
rő is több támadással kísérletezett, 
de akcióik rendre elhaltak a Kinizsi 
védőfalán. Az első sárga lapot a ha-
zaiak kapitánya, Temesi kapta, amit 
az Ultrák rigmusokba foglalt hangos 
énekkel „díjaztak”.

Az első játékrész felénél, a 11. perc-
ben Bita László bődületes nagy gól-
lal kettőre növelte csapata előnyét (2-
0). A vendégek, bár igyekeztek „par-
tiban” maradni, több támadást is 
vezettek, küzdöttek, harcoltak, de 
nehezen viselték a Kinizsi techni-

kai fölényét, magabiztos vezetését. A 
gyömrőiek sárga lapja után a hazai 
hálóőr, Komáromi kétszer is bravú-
rosan hárított, ráadásul a második 
támadásnál, a gyömrői játékos egye-
dül vezethette rá a labdát, ám még-
sem tudott túljárni a Kinizsi kapu-
sa eszén. Tombolva ünnepelt a hazai 
publikum.

A harcias, küzdelmes első félidő 
hajrájában büntetőhöz jutott Gyöm-
rő, amit a vendégek játékosa könyör-
telenül értékesített (2-1).

Szünet után igen paprikás volt a 
hangulat, Gyömrő foggal-körömmel 
küzdött az egyenlítésért, de nagy ro-
hanásukban újabb gólt kaptak. Egy 
látványos akciót Temesi gólja zárta 
a 6. percben (3-1). De a kétgólos hát-
rányban sem adta fel Gyömrő, vi-
szont a Kinizsi nagyszerűen véde-
kezett, Komáromi remekül állt őrt a 
kapujában, ám egyszer már ő is „ver-
ve” volt, de érkezett a fiatal Szlifka, 
aki önfeláldozó közbelépéssel meg-
mentette csapatát a góltól.

A találkozó véghajrájához köze-
lítve a két rutinos, a két klasszis já-
tékos, Bita és Simon Péter látvá-
nyos összjátékét pazar góllal koro-

názta meg a Kinizsi nyári igazolásá-
nak egyik „kincse”. „Szép volt Peti!” 
– énekelte a közönség, amely öröm-
mámorban úszott, amikor 4 másod-
perccel a vége előtt Szlifka beállítot-
ta az 5-1-es végeredményt.

A Dunakeszi Kinizsi Futsal csa-
pata az NB II Közép-keleti csoport-
jában a szegedi és kecskeméti ven-
dégszereplés után legközelebb bajno-
ki találkozón az Újpesti TE együtte-
sét fogadja október 28-án a Radnóti 
arénában. 

Vetési Imre
Fotó: Simonffy Norbert

A Dunakeszi Kinizsi kiütötte Gyömrőt
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Rasztotzky János, 
Monoki Marcell, 

Szabó Cintia, László Gizella

hideg októberi szÉl fodrozza a duna vizÉt, a part menti erdőben maga előtt görgeti az elszá-
radt faleveleket. rasztotzky jános, a dunakeszi diák És szabadidő kajak club elnöke javasolja, 
hogy a szeszÉlyes időjárás elől a tavaly átadott modern klubházban keressünk menedÉket. – 
nagy öröm számunkra, hogy dunakeszi város önkormányzata És a magyar kajak-kenu szövet-
sÉg közös összefogással felÉpítette számunkra ezt a kiváló adottságokkal rendelkező klub-
házat – mondja elismerően, miközben hellyel kínál a kellemesen berendezett edzői szobában.

A nyolcvan sportolónak 
nap, mint nap otthont 
adó kétszintes sportlé-
tesítmény mellett idő-

közben felépült a városi csónakház 
is. – Igazi vízi központ alakult ki a 
Katonadomb oldalában, egy kőhají-
tásnyira a Dunától. Ideális feltételek 
mellett hódolhatnak kedvenc spot-
águknak a szabadidősportot műve-
lők és a versenysportra összpontosí-
tó fiatalok. A fejlesztésnek köszön-
hetően sok fiatalt sikerült megnyer-
nünk a sportág számára – tájékoztat 
az országos hírnévvel büszkélkedő 
szakember. 

Rasztotzky János beavat a szak-
mai munka rejtelmeibe is, mely-
ből talán az a legfontosabb, hogy a 
„kiöregedett” versenyzők nyom-
dokaiba lépő új tehetségek bonto-
gatják szárnyaikat. – Az új gyere-
kekkel is nagyon szép eredménye-
ket értünk el, országos bajnokságot 

nyertünk. Számunkra idén a legfon-
tosabb megmérettetés az Olimpiai 
Reménységek Versenye volt, mely-
nek korosztályos versenyein 31 or-
szág fiataljai indultak. A világbaj-
noki szintű versenyt szeptember 23-
24-25-én rendezték Szegeden, ahol 
Szabó Cintia a tiszaújvárosi Gábor 
Nettával a K2 200 méteren aranyér-
met nyert. A K4-ben, a fiúk mező-
nyében a 6. helyen végzett egység-
ben a mi Monoki Marcellünk volt a 
vezérevezős, de volt több 5., 6., és 7. 
helyezésünk is volt. Ezeket az ered-
ményeket azért tekintem rendkívül 
értékesnek, mert az Olimpiai Re-
ménység Versenye felér egy világ-
bajnoksággal. 

A sikerhez vezető utat tudatosan 
felépített szakmai koncepció alap-
ján alakították ki, melynek lényege, 
hogy a fiatalokat – életkoruk, tehet-
ségük alapján – öt csoportban készí-
tik fel a versenyekre. A legkisebbek-

től, a kajakozás alapjaival ismerkedő 
gyerekektől kezdve a legnagyobba-
kig, a versenyszerűen sportoló 14-
17 éves fiúkkal és lányokkal külön 
edző foglalkozik. A „legidősebbek” 
csoportjában 25-28 versenyző ké-
szül a válogatottságot jelentő viada-
lokra, országos bajnokságokra, vi-
lágbajnokságokra. 

- Korábban leginkább a lányok 
„hozták” az eredményeket, de 
mára felzárkóztak a fiúk is – érté-
kel Rasztotzky János, aki feleségével 
és lányaival az ország egyik legered-
ményesebb utánpótlás nevelő klub-
ját hozta létre Dunakeszin. – A je-
lenlegi csoportban a lányok közül 
Szabó Cintia a legtehetségesebb, de 
ott van mögötte Slechta Réka is. A 
fiúknál a Monoki testvérek, Marcell 
és Milán áll szép jövő előtt. 

A klubelnök elégedett a fiatalok 
idei szakmai teljesítményével, amit 
a közelmúltban rendezett évzárón 

is kifejtett. Örömmel és köszönet-
tel a hangjában beszélt a városi ön-
kormányzat segítő támogatásáról is. 
– A sportoló fiatalok nevében is sze-
retném megköszöni Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata önzetlen támo-
gatását, és külön Erdész Zoltán al-
polgármester úrnak, aki magán-
emberként 300 ezer forint értékben 
vásárolt melegítőt a klubnak, amit 
nagy örömmel fogadtak a gyerekek.

Rasztotzky János beszélgetésünk 
végén kikísér, és örömmel újságol-
ja – a festői környezetre mutatva - 
hogy a sportlétesítmény és a Duna-
part olyannyira elismertté és von-
zóvá vált, hogy a november 1-jén 
Abu-Dzabiban megrendezésre ke-
rülő rafting világbajnokságon indu-
ló magyar női válogatott itt készül 
fel a versenyre.

 Vetési Imre

Új helyszín - Újabb sikerek



a 2016-2017. Évi kÉzilabda bajnokságban az idÉn is kilenc csapattal szerepel a városi se dunakeszi. az nb ii-es női felnőtt 
És junior csapat edzÉseit szÉnás istván, az u 14 Éves lányok edzÉsÉt rigó zoltán edző vezeti. fÉrfi felnőtt csapat a pest 
megyei a csoportos bajnokságban indult, gÉber zsolt - tanár úr -, edző irányításával. povázsay györgy tanár úr , pedig 
a junior fÉrfi, serdülő fÉrfi, u 14 fÉrfi csapat edzÉseit vezeti. a u 12 És u 14-es fÉrfi csapatot, jakab krisztián edzi. közel 
220 sportoló hódol a kÉzilabdának.

- A felnőtt férfi csapat az elmúlt 
bajnokságban, az alapszakaszban 
harmadik volt, rájátszásban vé-
gül a 6. helyen zárta a bajnoksá-
got. Az idei bajnokságban célként 
a legjobb négybe, illetve az NB II-
be való feljutást tűztük ki – mond-
ta kérdésemre Géber István. - Az 
őszi rajt jól sikerült, Veresegyház 
otthonában 33-22-re nyertünk, 
a legeredményesebb Kenéz Tibor 
volt 11 góljával. A második fordu-
lóban, nagy küzdelemben Abony 
ellen 30-29-re győztünk. Legered-
ményesebb góllövőnk ismét Kenéz 
Tibor  volt 8 góljával. A harmadik 
fordulóban Albertirsán, a csapat 
biztosan győzött 40-25 arányban, 
most is a legtöbb gólt Kenéz Ti-
bor lőtte. Két új játékossal erősöd-
tünk, Burger Domonkos és Váncsa 
Ádámmal.

A junior férfi csapat az elmúlt 
bajnokságban harmadik lett.  Az 
idei bajnokságban a cél a döntőbe 
kerülés – tájékoztatott Povázsay 
György. - Az őszi rajtnál Veres-
egyházán 31-24-re nyertünk. Itt-
hon Abony ellen az utolsó pilla-
natban kapott góllal 30-29 vesz-
tettünk, de ehhez tudni kell, hogy 
három meghatározó játékosom hi-
ányzott – tette hozzá a szakember.

A felnőtt női csapat 2008-2009. 
évi bajnokságban küzdött az NB 
II-ben, s akkor kiesett. Most újra 
NB II-es lett az együttes, amely 
ebbe az osztályba vitte magával 
a junior lány csapatot is. Mind-
két csapat győzelemmel rajtolt. A 
felnőttek 38-22-re nyertek a Szent 
István Sportegyesület ellen, az 
együttesből kiemelkedett 11 góljá-
val Birkás Anikó. A junior lányok 

győztek 34-17-re győztek, náluk a 
legeredményesebb góllövő Varga 
Adrienn volt 11 góljával. Második 
fordulóban a juniorok 28-24 nyer-
tek, amihez Juhos 12 góllal járult 
hozzá. A felnőtt csapat Tatabányá-
tól 31-16 kapott ki, Birkás 5 gólt 

lőtt.  Szénás István edzőnek azt a 
kérdést tettem fel, hogy a bajnok-
ságban mit vár a két női csapatától 
– röviden azt mondta, újonc létük-
re a bentmaradás a cél. 

 Solymosi László
Fotó: Semsei

SIKERES BAJNOKI RAJT
KÉZILABDA

29Dunakeszi Polgár



30 Dunakeszi Polgár

Zsúfolásig megtelt a mű-
velődési központ Fónay-
terme szeptember 21-
én este, amikor a város 

és Váci Reménység Egyesület kö-
zös szervezésében fogadták a riói 
paralimpiáról hazatért két váci 
atlétát.  Meghatóan kedves, ám 
rendkívül látványos műsorral ün-
nepelték a két kiválóságot. 

„Nem csak a város, hanem az 
egész ország büszke rátok. Példa-
képek lettetek, s reméljük, sokan 
követik majd azt az utat, amelyet a 
kitartás, a küzdelem, a győzelmek 
jellemeznek” – mondta köszöntő-
jében Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester.

Beer Miklós váci megyéspüspök 
zarándokútja miatt levélben gra-
tulált a két sportembernek. 

A rendezvény háziasszonya, 
Fábián Nikoletta „mini” interjúk-
ban meséltette el a két atlétával a 
riói verseny izgalmait, az olimpiai 
faluban szerzett barátságok ma-
radandó élményét, a brazil embe-
rek vendégszeretetének kedvessé-
gét, Rió de Janeiro szépségét. 

Az ünnepelt sportolók köszö-
netet mondtak szüleiknek, bará-
taiknak, Szikora Gyula és Magya-
ri József edzőknek, valamint Kanyó 
Zsolt paraatlétának, aki Krisztinát 
felfedezte és segítette felkészülését.

Az edzők, a szülők – könnye-
ikkel birkózva – meghatóan ked-
ves hangon beszéltek a két sporto-
ló küzdelméről, a sikerhez vezető 
úton eléjük gördülő akadályok le-
győzőséről, az ép embereknek is 
példát adó helytállásukról. 

Dallal, verssel és látványos tánc-
cal ünnepelték a kiválóságokat, 
akik tiszteletére Toldi Tamás - töb-
bek között – elénekelte a Győzni 
fogunk című nagy sikerű indulót, 
melyet Wernke Ádámmal közösen 
írtak a paralimpiai bajnok vízilab-
da válogatott buzdítására.

 A Rio de Janeiroban rendezett 
paralimpia 400 méteres síkfutás 
T/20-as kategória döntőjében Ke-
resztesi Erika, egyéni legjobbját 
teljesítve, 1,47 perces idővel a 7. he-
lyen végzett.

A női súlylökők F32-es kategó-
riájában - a játékok utolsó magyar 
indulójaként - a szintén a VRE szí-
neit képviselő Kálmán Krisztina 
2.14 méteres eredményével a 6. he-
lyen végzett a döntőben.

Az ünnepi műsor után nyilat-

koztak lapunknak Keresztesi Eri-
ka dunakeszi munkahelyi főnökei.

- Erika teljesítménye büszkeség-
gel tölt el bennünket, aki hét éve 
dolgozik nálunk. Mi elsősorban 
az üzemben végzett munkája alap-
ján ismerjük, amit megkoroná-
zott a sportolóként elért kimagas-
ló eredménye. Büszkeséggel gratu-
lálunk Erikának, aki a nyolc órai 
munka után hallatlan kitartással 
és szorgalommal vívta ki az olim-
piai részvételt, és Rióban a döntő-
ben megszerezte a 7. helyet. Ez a 
siker kizárólag az ő érdeme, ami-
re mi nagyon büszkék vagyunk – 
mondta a Lighttech Lámpatech-
nológiai Kft. ügyvezető igazgató-
ja, Hősi István. 

Erika sikere példa lehet az ép, 
teljesen egészséges emberek, vala-

mennyi munkatársunk számára – 
fogalmazott elismeréssel a hang-
jában Pénzesné Dénes Beatrix, 
a cég HR vezetője is. – Hihetet-
len nagy szeretettel várjuk vissza. 
Nap, mint nap kérdezik dolgozó-
ink, hogy mikor jön már újra kö-
zénk Erika – osztotta meg a mun-
kahelyi közösség várakozását.  

Hősi János és Pénzesné Dénes 
Beatrix elmondta; lehetőségeikhez 
mérten támogatják Keresztesi Eri-
kát, hogy részt tudjon venni a ver-
senyeken, az olimpián. – De ez egy 
csepp ahhoz képest, amit Erika 
megtett a siker érdekében – hang-
súlyozták elismerően. 

Mint megtudtuk, Keresztesi 
Erikát, munkahelyén, a dunakeszi 
LightTech Lámpatechnológiai Kft. 
vezetői külön ünnepség keretében 
is köszöntik.

(Vetési)
Fotó: Váci Napló

nagyszerűen szerepelt a riói paralimpián a váci remÉnysÉg egyesület kÉt kiváló atlÉtája, kálmán krisztina És keresz-
tesi erika, akik sportágukban bejutottak a döntőbe. a sportolókat látványos műsorral köszöntöttÉk a madách imre 
művelődÉsi központban, akik tiszteletÉre megjelentek vác vezetői, a szülők, edzők, barátok, És keresztesi erika mun-
kahelyi vezetői, a dunakeszi lighttech igazgatója És hr vezetője is.

A dunakeszi Lighttechből a riói olimpiára

A váci önkormányzati vezetők mellett a Lighttech igazgatója 
és HR vezetője is (álló sor bal szélén) is köszöntötte 

Keresztesi Erikát (első sor bal szélén)
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Magyarovits Zoltán és két versenyzője, 
Tóth Tamás és Pap Bianka

Egy sikeres úszóedző

Peking és London után Rióban is helytálltak versenyzői
a dunakeszin Élő 41 Éves magyarovits zoltán úszóedző ott volt a 2008-as pekingi És a 2012-es londoni paralimpián, 
most 2016-ban ő volt a m5 tv csatornán a paralimpia úszóversenyek szakkommentátora. zoltán 2008-ban arany Ér-
demkereszt, 2012-ben lovagkereszt És 2016-ban miniszteri oklevelet kapott munkájáÉrt. 

SAKK

Megkezdődött Sza-
dán a 38. Pest me-
gyei nyílt orszá-

gos egyéni sakkverseny. Az 
első fordulóban Molnár Pé-
ter sakkedző tanítványai jó 
szerepeltek.

I korcsoportban: 1. Nagy 
Vilmos, 2. Gombkötő Gergő

III. korcsoportban: 3. Tóth 
Ádám, 5. Juhász Attila

Gratulálunk! 
S. L.

- Úszóedzőként 2007 óta fog-
lalkozol paralimpikonokkal, 
milyen eredményeket mond-
hatsz magadénak?

- Tóth Tamás az egyet-
len aranyérmesünk a riói 
paralimpián, 2007-2015-ig az én 
edzésem alatt állt, büszke vol-
tam az idei nagy sikerére – kezd-
te a történetet Zoltán.  - Tamás 
a 2012-es londoni paralimpián 
50 és 100 m gyorson ezüstér-
met nyert, az idei versenyen 100 
háton aranyérmes és 100 mé-
ter gyorson bronzérmet szer-
zett. Ráczkó Gitta a 2008-as 
paralimpián 100 méter mellen 
bronzérmes, Rióban Adámi Zsa-
nett 100 méter háton 4., 50 méter 
háton 6. helyen ért célba. Koráb-
bi tanítványom, Pap Bianka 100 
méteres háton ezüst és 200 méter 
vegyesen bronzérmet szerzett.  
Jómagam idén nem mentem ki 

az paralimpiára, de az edzéster-
vet elküldtem és így készültek a 
versenyzőim a versenyeikre. Az 
idei paralimpián a magyar kül-
döttség 18 érmet szerzett, ebből 
nyolcat az úszók, ez az eddigi 
legnagyobb sikersorozat. Öröm-
mel mondom el, a felkészülé-
sünk egyre jobb a versenysoro-
zatokra. 

- További terveid?

- Örömmel mondom, 2016–
tól az UTE edzéseit vezetem, 
Gyurta Dani és Kapás Boglár-
ka mellett úsznak versenyző-
im. Utánpótlás terén az idén 
14 magyar bajnoki címet sze-
reztek az UTE versenyzői.  To-
vábbi tervem a 2017-es me-
xikói para VB, a 22 éves Zsa-
nettal szeretnék kiemelkedő 
eredményt elérni, de közben 

készülünk a 2020-as tokiói 
paralimpiára.

- További sok sikert kívá-
nunk!

Solymosi László




