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NAVRACSICS TIBOR gyermekbarát 
meghallgató szobát adott át Dunakeszin

A bűncselekmények gyermekáldozAtAi Az eljárás során nem válhAtnAk még egyszer áldozA-
tokká – ez A fő üzenete AnnAk A kim rendeletnek, melyet nAvrAcsics tibor közigAzgAtási és 
igAzságügyi miniszter 2011 novemberében hozott, és Amely tArtAlmAzzA többek között, hogy 
2014-ig minden megyeszékhelyen kötelező létrehozni gyermekbArát meghAllgAtó szobákAt. 

Dunakeszin immá-
ron az ország 16. új 
gyermekbarát meg-
hallgató szobáját 

adták át szeptember végén. Az 
eseményen részt vett dr. Tarnai 
Richárd Pest megyei kormány-
megbízott, dr. Mihály István r. 
dandártábornok, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezető-
je, valamint Novodomszky Éva 
műsorvezető, Kimi mentor is. 
A Dunakeszi Városi Rendőrka-
pitányság épületében berende-
zett gyermekbarát meghallgató 
szoba ünnepélyes átadásán je-
len volt Dióssi Csaba, Dunake-
szi polgármestere, országgyű-
lési képviselő, dr. Tuzson Bence 
területi fejlesztési biztos, Tóth 
Csaba városi rendőrkapitány.

Minden közvéleménykutatás 
azt bizonyítja, hogy a ma-

gyar családcentrikus – mond-
ta Navracsics Tibor, aki hozzá-
tette ebből azt a következtetést 
is levonhatnák, hogy a magyar 
társadalom családcentrikus. – 
Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy gyermeke-
ink boldogan éljenek. Ha ez így 
van, akkor nincs semmi baj, hi-
szen a jövő Magyarországa a ma 
boldog gyermekeiből áll ösz-
sze majd. Okkal bízhatunk ab-
ban, hogy helyes úton járunk! 
– jelentette ki a miniszter, aki 
a pozitív folyamatok mellett 
külön hangsúllyal beszélt ar-
ról, hogy a statisztikai adatok 
alapján azonban közel kétszáz-
ezer veszélyeztetett gyermek él 
ma Magyarországon. – Éven-
te közel harminc gyermek hal 
meg gyermekbántalmazásban. 
Az egy évnél fiatalabbak köré-

ben elszenvedett csonttörések 
56 százaléka bántalmazás miatt 
következik be. A bántalmazá-
sok mintegy 80 százalékát csa-
ládon belül követik el. Mindez 
azt mutatta számunkra, hogy 
– miközben nagyon kedvező-
ek a közvélemény kutatási ada-
tok – valami alapvető probléma 
van, aminek a megoldásában az 
államnak is van feladata. Ép-
pen ezért, amikor a gyermek-
barát igazságszolgáltatás cso-
mag elindult, akkor a célunk az 
volt, hogy amit az állam megte-
het, azt tegyük meg – húzta alá 
Navracsics Tibor közigazgatá-
si és igazságügyi miniszter, aki 
példaértékűnek nevezte a rend-
őrség segítő együttműködését a 
gyermekbarát meghallgató szo-

bák kialakításában, berende-
zésében, melyekben reményeik 
szerint a gyermekek minél ke-
vesebb sérüléssel élik át a meg-
hallgatásokat, kihallgatásokat.

Dr. Tarnai Richárd kormány-
megbízott az átadás alkalmával 
hangsúlyozta, a Pest Megyei 
Kormányhivatal is igyekszik 
mindent megtenni azért, hogy 
a gyermekekkel való ügyinté-
zés a lehető legkényelmesebben 
történjen. Ehhez járul hozzá 
az az összesen 70 baba-mama 
szoba, melyeket minden olyan 
kormányhivatal alá tartozó in-
tézményben kialakítottak, ahol 
ügyfélfogadás történik.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról
- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete a Du-
nakeszi Város 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.06.) sz. rendelet módosításáról
 - Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete Duna-
keszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 64/2012. (XII.19.) számú önkormány-
zati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályba léptetéséről.

RENDELETEK
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dunakesziek főhajtása 
az aradi vértanúk hőstette emlékére

dunAkeszin október 4-én emlékeztek Az ArAdi vértAnúkrA. A 13 kivégzett tábornok és Az első fele-
lős mAgyAr miniszterelnök hősies helytállásA előtt tisztelegve A város ArAdi vértAnúk terén ren-
dezett megemlékezés A himnusz közös eléneklésével kezdődött A nApfényes októberi reggelen. 

A magyar szabadságharc hőseinek 
emléket állító erdélyi testvérvá-
ros alkotóművésze, Demeter Ist-
ván szobra köré összesereglett 

emlékezőket Fábián Katalin tanítónő kö-
szöntötte.  

Az ünnepi megemlékezésen a Bárdos is-
kola három tanulója, Balogh Lilla, Sallai 
Júlia és Monoki Milán Ady Endre: Október 
6. című versét mondta el.  

- Minden ember legnagyobb kincse a 
szabadság. Nekünk ma természetes, hogy 
egy olyan országban élünk, ahol béke és 
szabadság van, de nem volt ez így mindig 
– emlékeztetett ünnepi beszéde kezdetén 
Szilágyi Ferencné, a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola igazgató-helyettese.

- A magyarok történelmében többször 
előfordult, hogy szabadságunkért harcolni 
kellett. Elődeink készek voltak a hazát éle-
tünk árán is megvédeni - folytatta.

- 164 évvel ezelőtt, 1848-49-ben a ma-
gyar nép szabadságharca elbukott, mi 
mégis büszkén és kegyelettel emlékezünk 
rá, mert a magyarság hősies küzdelmét 
csak a külföldi katonai túlerő tudta meg-
törni. A szabadságharc leverését szörnyű 
megtorlás követte. Sok bátor honvéd bör-
tönbe zárva várta a szörnyű ítéletet.

Október 6-án, Aradon kivégezték a ma-
gyar honvédsereg 13 vezető tisztjét. Egyet-
len bűnük az volt, hogy harcoltak a ma-
gyar szabadságért. Önfeláldozásukat még 
nagyobbá teszi, hogy nem is voltak mind-
annyian magyarok. 

Aulich Lajos, Lahner György, Leininger-

Westerburg Károly német származású volt, 
Pöeltenberg Ernő pedig osztrák. 

Szerb származású volt Damjanich János, 
és két örmény tábornok harcolt a magyar 
szabadságért: Kiss Ernő és Lázár Vilmos. 
Bátran viselték sorsukat, amikor a boron-
gós, szeles októberi napon kegyetlen mó-
don kivégezték őket. 

Október 6-a a magyar nemzet gyász-
napja. A szabadságharc elbukott ugyan, de 
szellemét minden magyar ember a mai na-
pig őrzi – mondta Szilágyi Ferencné, aki 
kijelentette: - Az aradi mártírok példája 
miden igaz lelkű magyar embernek erőt 
ad, bátorít és elgondolkodtat.

Vajon mi, mai magyarok tudunk-e bár-
mit felmutatni majd, amire érdemes lesz 
visszagondolni, visszaemlékezni, tudunk-e 
összetartani, egymás mellett és egymásért 
kiállni, vigasztalni, bátorítani, mint ők tet-
ték – tette fel a kérdést. - És nekünk meg 
sem kell halnunk érte! – mondta Szilágyi 
Ferencné igazgató-helyettes.

Az ünnepi megemlékezés után Dióssi Csa-
ba Dunakeszi polgármestere, országgyűlé-
si képviselő, Bocsák Istvánné önkormányzati 
képviselő, családügyi tanácsnok, dr. Mervald 
Anna, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, Sólyomváry György, 
a Dunakeszi Örmény Kisebbségi Önkor-
mányzat vezetője, dr. Tuzson Bence, területi 
fejlesztési biztos, valamint a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola nevében Horváthné Szentléle-
ki Katalin igazgató és Szilágyi Ferencné igaz-
gató-helyettes helyezte el a megemlékezés és 
tisztelet koszorúját. 

Ezt követően a bujdosók emlékére felkö-
tötték a nemzeti színű szalagot a kopjafá-
ra. Az iskola tanuló virágot helyeztek el az 
emlékműnél és a kopjafánál, majd a meg-
emlékezés egyik legmagasztosabb pillana-
ta következett, amikor a 13 aradi vértanú 
tiszteletére gyertyát gyújtottak a tanulók, 
s közben Fábián Katalin tanárnő, Petőfi 
Sándor Nemzeti dal című verséből idézte: 
Hol sírjaink domborulnak/ unokáink le-
borulnak/ és áldó imádság mellett/ mond-
ják el szent neveinket/ a magyarok istené-
re esküszünk…

Most mi vagyunk azok az unokák, akik-
ről Petőfi jövendölt. Mondjuk el hőseink 
nevét, és gyújtsunk gyertyát az emlékükre: 
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knezić Károly, Láhner 
György, Lázár Vilmos, gróf Leiningen-
Westerburg Károly, Nagysándor József, 
Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török 
Ignác, Gróf Vécsey Károly, Gróf Batthyány 
Lajos, Kazinczy Lajos. 

Dobszó és lélekharang kísérte a gyer-
tyagyújtást, az iskola Kicsinyek Kórusa 
Lengyelné Nagy Margit vezetésével: Kos-
suth Lajos azt üzente… című dalt énekel-
te el. Az ünnepélyes megemlékezésen fu-
rulyán,  Endesné Bodzsár Csilla, dobon 
Breznik Balázs működött közre. 

A szerk. 
Fotó: KesziPress
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higgAdtAn és bölcsen
A Dunakeszi Polgár szeptemberi lapszámában 

közöltük a 91 hektár nagyságú repülőtér pe-
remére, mindössze egy hektárnyi helyet elfoglaló 
területre tervezett sportközpont létesítésével kap-
csolatban Dunakeszi Város Önkormányzata ál-
láspontját és reagálását a ma még csak tervaszta-
lon formálódó elképzelést ért kritikákra. Az Ön-
kormányzat közleményében két politikai szerve-
zet, az MSZP és Jobbik korábban nyilvánosságot 
látott kijelentéseit bírálta, ezért szerkesztősé-
günk, lapunk októberi számában a „megszólítot-
tak” számára felkínálta a válasz lehetőségét. A 
Jobbik elfogadta az általunk felajánlott 3000 ka-
rakternyi felületet, míg az MSZP érvelésünket el-
utasítva nem volt hajlandó a jelzett terjedelem-

ben megírni véleményét. Tény, hogy a plusz fe-
lületet hirdetésként kívánta megrendelni, azt vi-
szont mi nem fogadhattuk el, mert etikátlan lett 
volna a többi érintett féllel szemben. Az MSZP 
városi elnöke ezek után azt kérte, hogy közlemé-
nyük helyett azt a levelet közöljük, melyben kije-
lenti: „Megértjük, hogy a Dunakeszi Polgár nem 
meri megjelentetni véleményünket a lapban, 
mert fél a helybéli Fidesz vezetők rosszallásától 
és büntetésétől”… MSZP kontra Dunakeszi Pol-
gár címmel szó szerint közöljük levélváltásunkat, 
melynek megítélését az Olvasóra bízzuk. 

Sajnos a vihar nem csendesül a szebb napokat 
érdemlő repülőtér és a város életében a legnagyobb 
értékkel bíró sportközpont megvalósítása érdeké-

ben munkálkodók körül. A higgadt, észérvek he-
lyett a politikai adok-kapok uralja a helyi közéle-
tet, pedig a hallgatag többségnek nagyon is érde-
mes annak a három dunakeszi polgárnak a vé-
leményére is odafigyelni, akik nem vettek részt 
a „véleményformáló táborok” küzdelmében. Ők 
azok, akik nem kaptak sebet, és nem okoztak sé-
rülést másoknak véleményükkel, melyet a város 
negyven ezres közössége, jövője érdekében fontos-
nak tartottak elmondani az Önkormányzatnak. 
Lehet velük egyetérteni vagy vitatkozni, de az biz-
tos, hogy az általuk képviselt higgadt stílus és érve-
lés segítheti a város többségének az érdekét és jövő-
jét szolgáló bölcs döntés meghozatalában…  

Vetési Imre

„A jobbik tovább folytatja a hazudozást

Ismételten azt kell mondanunk, nem értjük, hogy a Jobbik honnan veszi 
hazugságait. Közleményeikben újra és újra azt állítják, hogy az önkor-

mányzat eladósítaná a várost, ráadásul 10 évre venne fel hitelt, ami merő 
rágalom. Egy olyan tanulmányra hivatkoznak, amit nem az önkormány-
zat készíttetett, azt abban a formában sosem fogadta el, ráadásul rég érvé-
nyét vesztette. 

Ahogy korábban írtuk, a sportközponttal kapcsolatos terv a lakosság igé-
nyei alapján többször átdolgozásra került. Amiről a Jobbik beszél, az egy 
időközi munkapéldány volt. Visszautasítjuk, hogy letagadtuk volna a ta-
nulmány létezését. Konkrét, kész terveket vártak az önkormányzattól, ami 
sem akkor, sem most nem áll rendelkezésünkre. A projekt jelenlegi állásá-
nak megfelelően mostanáig egy megvalósíthatósági tanulmány és egy ta-
nulmányterv készült el, amiket közzé is tettünk a városi honlapon. Ezeket 
bárki megtekintheti.

A sportközpontra vonatkozóan jelenleg nincs kiírva pályázat, így nem is 
lehet semmiféle önrészről beszélni, főleg nem annak mértékéről. Csupán a 
következő Európai Uniós költségvetési ciklusra készülünk elő (2014-2020), 
de félő, hogy a projekt még a kezdeti szakaszában a politikai harcok áldo-
zatává lesz.

Azt pedig, hogy egy pályázati kiírás esetén hitelt vennénk fel, kikérjük 
maguknak. Soha ilyen stabil nem volt a város gazdálkodása, ezt nyugodtan 
kijelenthetjük. Nemhogy nem vettünk fel hitelt, a likviditási hitelhez sem 
nyúltunk, sőt a korábbi ciklusban felvett hitelből 300 millió forintot fizet-
tünk vissza úgy, hogy mindeközben látványosan és tervszerűen fejlődik a 
város, a lakosság felé vállalt célkitűzéseinket sorra teljesítjük.

Felháborítónak tartjuk, hogy bár a Jobbik szavaival azt hangoztatja, hogy 
támogatja a sportközpontot, láthatóan minden lehetséges módon igyekszik 
ellehetetleníteni azt. Nem szól ez másról, mint politikai féltékenységről. Lát-
szólag a fenntarthatósága miatt aggódnak, mégis nagyobb medencét java-
solnak, belekötnek a helyszínbe, sikertelen népszavazási kezdeményezést 
folytattak, minden, a projektet támogató szervezet, személy gyalázásába 
kezdtek. Ezt a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetjük támogatásnak….

Miután a tények nem őket igazolják, a Jobbik megpróbál kabátlopási ügy-
be keverni bennünket. Sunyi módon ismeretlen személy ellen tesznek felje-
lentést, azért, hogy amikor kiderül, nincs igazuk, következmények nélkül 
maradjon hamis vádakkal való dobálózásuk. Felszólítjuk őket, hogy konk-
rét személy ellen tegyenek feljelentést, és hamis vádjaik következményeit 
vállalják fel.

Egyértelmű, hogy féltékenységből vitatják ennek a régóta várt beruházás-
nak a jogosultságát. Teszik mindezt azért, mert azt gondolják, hogy amit a 
mostani önkormányzat sikerként könyvelhet el, az őket gyengíti. Pedig ők 
is büszkék lehetnének a közösen elért eredményekre, de félő, hogy ezt csak 
évek múlva fogják belátni. Addig pedig tovább folytatják módszeres akna-
munkájukat. Csak remélhetjük, hogy nem lehetetlenül el végleg az itt élők 
álma, hogy végre tanuszodával rendelkező sportközpontunk legyen.”

Dunakeszi Város Önkormányzata

Ahogyan a jobbik látja

A fideszes városvezetés letagadta a terveket, és elhallgatta, hogy több 
mint 860 millióval tervezte eladósítani a várost 10 évre

A Fidesz és az MSZP is megszavazta azt az elvi nyilatkozatot, mely "nagy 
kiterjedésű sportkomplexum" építését tenné lehetővé a környezetileg érté-
kes városi repülőtér területén. A város vezetői a Jobbik képviselőjének kéré-
sére sem voltak hajlandóak a képviselő-testület elé tenni a terveket, letagad-
ták ezek létezését.

A Jobbik azonban nyilvánosságra hozta, hogy Dunakeszi Város Önkor-
mányzata konkrét elképzelésekkel rendelkezik a tervezett beruházásról. Ki-
derült, hónapok óta rendelkezésre áll az előzetes megvalósíthatósági tanul-
mány, amelyet a szakmai véleménnyel együtt egészen idáig eltitkolt a város 
fideszes vezetése a lakosság és a képviselők egy része elől is. A dokumentu-
mokból egyértelművé vált, hogy a városvezetés több mint 860 millió forint-
tal tervezte eladósítani Dunakeszit. 

A tervek szerint a sportkomplexum kiemelten a Szijjártó Péter nevével 
fémjelzett Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub számára készült volna.

A klub vezetősége a botrány kirobbanása után levélben határolódott el a 
beruházástól. A fideszes városvezetés a hazugságok magyarázata helyett in-
kább a Jobbikra mutogat a projekt meghiúsulása miatt.

A tervekből az is egyértelmű, hogy a sportkombinát nem a város igénye-
ihez és lehetőségeihez lett méretezve, hanem luxusberuházásnak készült, 
melynek fenntarthatósága erőteljesen megkérdőjelezhető.

A Jobbik tiltakozik az ellen, hogy a mostani városvezetés az elmúlt 23 év 
gyakorlatát folytatja, a lakosság háta mögött, titkolózva tervezi a város jö-
vőjét. Követeljük, hogy a városunkat érintő önkormányzati beruházások a 
lakosság szeme előtt, a legszélesebb nyilvánosság bevonásával, a dunakeszi 
polgárok véleményének kikérése mellett történjenek!

Tiltakozunk az ellen, hogy a fideszes városvezetők hazudoznak, titkolóz-
nak, majd az igazság kiderülése után azt teszik meg bűnbaknak, aki az igaz-
ságot kiderítette, és a lakosság elé tárta.

Különösen arcpirító az a törekvésük, mely a Jobbikot és az MSZP-t igyek-
szik összemosni a reptér ügyével kapcsolatban. A Jobbik ugyanis nem tá-
mogatta a repülőtér részbeni beépítésére vonatkozó elvi határozatot, míg a 
Fidesz és az MSZP együtt szavazták azt meg.

A Jobbik nem a tömegsport fejlesztése ellen lépett fel, hiszen éppen mi ja-
vasoltuk, hogy a tervezett 25 méteres helyett egy legalább 33 méteres uszoda 
is megépüljön, lehetőség szerint más, arra alkalmas helyszínen.

A hazugság, titkolózás és sumákolás ellen azonban keményen, határozot-
tan felléptünk és lépünk a jövőben is! Miután az ügyben felmerült a bűncse-
lekmény gyanúja is, a Jobbik ismeretlen tettes ellen feljelentést tett hivata-
li visszaélés miatt.

"Dunakeszi valamennyiünké, nem néhány ember szabad prédája!"
Varga Zoltán Péter

a Jobbik Dunakeszi 
Alapszervezetének elnöke
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mszp kontra dunakeszi polgár szerkesztősége

Lakossági vélemény: A beruházás mindannyiunk érdeke

Tisztelt Vetési Imre úr!
Kedves Imre!

Megszoktuk már, hogy a Fidesz olyan feltételeket szab, amelyek számunkra, és a többi (ci-
vil)szervezetek számára is elfogadhatatlanok. Megértjük, hogy a Dunakeszi Polgár nem 
meri megjelentetni véleményünket a lapban, mert fél a helybéli Fidesz vezetők rosszallá-
sától és büntetésétől. Minket, mint az MSZP helyi szervezetét a PELE Természet-, és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület keresett meg, kérve segítségünket a helyi Fidesz repülőtérrel és 
sportcsarnokkal történő mutyizásának megakadályozására, mely mellé oda is álltunk. To-
vábbra is támogatjuk őket, így ha véleményünket mondjuk el, akkor azt is közösen tesz-
szük, és tesszük ezt annál is inkább, mivel a Dunakeszi Önkormányzatnak a Dunakeszi 
Polgárban megjelentetett hazugságaiban összemossák az MSZP-t a Jobbikkal, akikkel pe-
dig semmilyen érdekközösséget nem vagyunk hajlandók vállalni, mert meggyőződésünk, 
és a tények is azt mutatják, hogy összejátszanak az önkormányzat vezetésével.

Azt végképp nem értjük, hogy milyen elv alapján van egészen konkrétan, és semmi el-
térést nem megengedően csak és kizárólag 3000 karakterben meghatározni válaszunk ter-
jedelmét. 

A fentiek alapján kérem, tekintse úgy a Dunakeszi Polgár T. Szerkesztősége, hogy a vá-
lasz lehetőségétől elállunk, és a továbbiakban is saját magunk által készített szórólapokon, 
a hiteles és pontos tájékoztatás érdekében közvetlenül keressük meg álláspontunkkal és vé-
leményünkkel a helyi közügyekről Dunakeszi polgárait.

Kérem, hogy a előzőekben megküldött és közlés céljára megírt cikkünket tárgytalannak 
szíveskedjenek tekinteni és helyette ezt a levelet szíveskedjenek megjelentetni.

Üdvözlettel:
Bilinszky Ferenc MSZP Dunakeszi Elnök

Kedves Bilinszky Ferenc Elnök Úr!
Kedves Ferenc!

Leghatározottabban kijelentem, hogy a Dunakeszi Pol-
gár szerkesztősége nem fél a Fidesz helyi vezetőinek rosz-
szallásától, egyébként ez irányú megnyilatkozást soha 
nem tettek. A lap kiadó-főszerkesztőjeként jómagam je-
löltem meg a karakter számot, mivel gyakorlatból tudom 
- és ismerve az előzményeket - hogy 3000 karakter ele-
gendő az álláspont ismertetésére. 

Nem azt írtam, hogy nem jelentetem meg az MSZP 
véleményét, azt nem bíráltam felül, melyhez nincs jo-
gom, s ízlésem ellen való is lenne. "Csupán" azt kértem, 
hogy a terjedelmi határokat tartsák be, melyhez a másik 
nyilatkozó párt tartotta magát. (Egyébként az előzmé-
nyek felsorolása utáni rész éppen megegyezik az általam 
jelzett szöveg mennyiséggel.)

Ezért kérem, hogy az általam korábban megjelölt ter-
jedelmi határokat elfogadva szíveskedjenek a nyilatko-
zatot részünkre megküldeni. 

Bízom benne, hogy Ön is tiszteletben tartja álláspon-
tomat, és megtisztelik véleményükkel a Dunakeszi Pol-
gár olvasóközönségét. 

Üdvözlettel:
Vetési Imre Főszerkesztő

Keresztes Gergely, 21 
éves, hallgató, duna-
keszi lakos:

Még a nyár elején hal-
lottam arról, hogy vég-
re sportcentrum épül-
het a városban, alig 
mertük elhinni. Ba-
rátaimmal együtt na-
gyon megörültünk, 
hogy végre nem Újpest-
re kellene úszni járni, 
jó kis meccseket, kon-
certeket nézhetnénk itt, 
Dunakeszin. Le tud-
nánk menni a barátok-
kal mozogni, és a vá-
rosi sportsikereket is 
biztosan segítené egy 
ilyen központ. Most pe-
dig azt hallottuk, hogy 
lehet, hogy mégsem 
lesz az egészből sem-
mi, mert ebből is poli-

tikai kérdést csinált pár 
ember. Bevallom őszin-
tén az ellenzők indoka-
it egyszerűen nem is ér-
tem… hogy nem lehet 
ennek örülni? Nekem 
tetszik, és nagyon örül-
nénk neki, ezt a bará-
taim nevében is bátran 
mondhatom.  Én opti-
mista vagyok, bízom 
benne, hogy egyszer 
tényleg lehet egy ilye-
nünk, megérdemelnék 
az itt lakók.

Dr. Mervald Anna, 
a Dunakeszi Német 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, du-
nakeszi lakos

A magyar nemzet jö-
vőjéért felelősséget érző 
állampolgárként támo-
gatok minden olyan 
kezdeményezést, mely 
az élsport mellett a tö-
megsport fejlesztését is 

elősegíti, és megteremti 
ehhez a feltételeket.
A sportközpont létesíté-
se olyan közérdekű be-
ruházás Dunakeszin, 
mely a lakosság egész-
ségének  megőrzését, 
fenntartását szolgálja, 
és minden korosztályt 
érint a gyermekkortól 
kezdve az időskorig. 
A város sportéle-
te olyan színvonal-
ra emelkedne általa, 
melyre büszke lehetne 
minden dunakeszi la-
kos. A látványterv sze-
rinti épület, funkcióját 
tekintve különlegesen 
szép, tájba illő.
A repülőteret, mint a 
létesítendő sportköz-
pont lehetséges helyszí-
nét, mely a város kizá-
rólagos tulajdonában 
áll, jogi szempontból a 
lehető legjobb válasz-
tásnak tartom a tulaj-
donosi jogok korlátlan 
gyakorlása, a meglé-
vő közművesített álla-
pot és a jó megközelíté-
si lehetőség miatt. 
Szülőként és nagyszü-
lőként a sportolást a 

gyermek egészséges tes-
ti és szellemi fejlődésé-
hez  a legfontosabb té-
nyezőnek tekintem.
Dunakeszi lakosként 
az a véleményem, hogy 
ennek a tervnek a meg-
valósításáért össze kell 
fognunk nemcsak a vá-
ros jelenlegi lakossága, 
hanem az egészséges, 
értelmes jövő nemze-
dék érdekében is.

Bartinai Péter, a Kini-
zsi asztalitenisz szak-
osztály vezetője, du-
nakeszi lakos:

Több szempontból is 
fontos lenne egy ilyen 
sportközpont. A duna-
keszi sportsikerek ab-
szolút indokolják, hogy 
országos versenyeket 
hozzunk a városba, de 
ezt a helyi adottságok 
nem teszik lehetővé, a 
gimnázium sportcsar-

noka sok esetben nem 
felel meg a nemzetkö-
zi előírásoknak, illet-
ve a helyi sportigénye-
ket telítettsége miatt 
nem tudja kiszolgálni. 
Érthetetlen számom-
ra, hogy a Jobbik egy 
alkalmas, önkormány-
zati tulajdonú terü-
let helyett új helyszínt 
akar, amit a városnak 
meg kellene vásárolni, 
ez rengeteg pénzbe ke-
rülne. Politikai táma-
dásnak teszik ki ezt a 
nagyszerű tervet.
Nem beszélve arról, 
hogy vagy már 20 éve 
minden választási 
kampányban elhang-
zik egy városi uszoda 
ígérete. Már alig mer-
jük elhinni, hogy eb-
ből lehet valami. Most, 
hogy erre valódi le-
hetőség nyílna, a Job-
bik egyből különbö-

ző ürügyekkel támad-
ni kezdi. Budaörsön 
jóval kevesebben lak-
nak, mégis a második 
csarnokukon dolgoz-
nak, nemzetközi ver-
senyeket tudnak ez-
által odavinni, és be-
vonni az ottani spor-
tolókat  a nemzetközi 
sport vérkeringésébe. 
Itt pedig azt kell lát-
nom, hogy egy ilyen le-
hetőségért nem össze-
fognak a képviselők, 
hanem politikai harc-
ra használják fel.
Mind az asztalitenisz 
szakosztály vezetője-
ként, mind dunake-
szi lakosként elszomo-
rít, hogy egyesek a sa-
ját érdekeiket a duna-
keszi lakosság érdekei 
elé helyezik. Csak re-
mélni tudom, hogy 
egyszer megépül ez a 
sportközpont.
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körzeti képvi  selőink jelentik
Elkezdődtek a fejlesztések 

- Hó elején 9 folyamatban lévő 
ügyben érdeklődtem: - A Klapka 
u. mentén való gaz levágása - A 
Szakorvosi  Rendelő előtti busz-
megálló, és vele szembeni meg-
állóban fedett utasvárók kiala-
kítása, padok kihelyezése - Zú-
zottkő kiszállítása (Kossuth köz) 
- Felpúposodott aszfalt helyreál-
lítása a Klapka u. elején - A Klap-
ka u. 46. előtti kiemelt szegélyek 
pótlása, ugyanitt csatornafedél 
helyreállítása és kátyúzási mun-
kálatok (Csatornázási Üzem) - 
Rácsos víznyelők helyreállítása 
(Kossuth L. u. 18 és 22. Magyar 
Közút) - A Kossuth L. u. 9–17–23. 
előtti vízaknák kátyúzási munká-
latai.

- Kihelyezésre került – előzőleg 
Huba u. – a Kálvin János u. név-
táblája.

- A hónap elején a Közüzem 
munkatársai a Kossuth L. u. 
mindkét oldalán a szegélyek mel-
letti hordalékot eltakarították.

- A Király és Zápolya u., az Al-
kotmány u. 41-43. előtt, ill. a Rá-
kóczi út és Kálmán u. találkozá-
sában lévő földárkok (4 db.) taka-
rítása megtörtént.

- Újabb árkok takarítása: 1. Dr. 
Kemény F. és Mátyás király sarok 
2. Vadász u. 2/a 3.Bocskai és Bá-
thory u. sarok. A kérés pár nap 
után teljesült.

- A tájékoztatóm kihordása so-
rán kérték intézkedésemet: 1. A 
Rákóczi út és a Báthory u. keresz-
teződésében megsüllyedt úttest 
balesetveszélyes, a környéken 
élők nyugalmát zavarja a huppa-
nás, melyet a gépjárművek for-
galma okoz. 2. A Kölcsey u.-ban 
a „Behajtani Tilos” tábla alatt ki-

egészítő tábla kihelyezését kér-
ték, mivel a tiltás a kerékpáros-
okra nem vonatkozik. 3. Barázda 
u.-i lakók a renitens gyorshajtók 
miatt kérték intézkedésemet, az 
utca egyirányúsítását és fekvő-
rendőrök kiépítését illetően (az 
előzőekre az elmúlt 12 év tapasz-
talata alapján kevés esélyt látok). 
A Barázda u.-i probléma érdeké-
ben a soron következő Pénzügyi, 
Jogi és Ügyrendi Bizottság ülés-
re kértem beterjeszteni. 

- A Református Templom Kál-
vin J. u-i 32 méteres szakaszon 
a viacolor, és szükséges építő-
anyag kiszállítását a 2014. évi 
fejlesztésekre vonatkozóan je-

leztem  (a Mihály u.-i oldalán 
viacolorral van kialakítva a jár-
da)

- 8 folyamatban lévő ügy fej-
leményeiről kérdeztem az ille-
tékeseket: 1-2. Lámpatestek ki-
helyezése /Görgey u. és Baráz-
da u. elején/ 3. Csapadékvíz el-
vezetés probléma /Batthyány E. 

u. 12-13/ 4. Fekvőrendőrök kiala-
kítása /Kölcsey u./ 5. Gyártelepi 
aluljáró lépcsőinek helyreállítása 
/MÁV/ 6. Csapadékvíz elvezetés, 
garanciális munkálatok /József u. 
2-4./ 7. Töredezett villanyoszlop 
cseréje /Tábor-Király u. sarok/ 8. 
Utasváró üvegezése /Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár előtt/

- Kezdetét vette hó közepén az 
idei útépítés a Klapka u.-ban. A 
kivitelező a Klapka-Görgey-Király 
u. találkozásától kezdte el a mun-
kálatokat.

- A Klapka u.-ban a gyártelepi 
megállótól már több alkalommal 
kért gaz levágását a MÁV nem 
végezte el (kényszervágás!). Hó 

közepén, azokon a helyeken, 
ahol parlagfű található, ott az 
osztály elvégeztette a kényszer-
vágást.

- A Dobó u. 8 előtti szegély 
helyreállítását kérte egy Dobó 
u.-i hölgy, melynek helyszínelé-
se alkalmával a Klapka u. útépí-
tését végző vállalkozónak jelez-
tem a hibát (anno a Dobó u. út-
építését is ő végezte el), majd az 
illetékestől e-mailben kértem in-
tézkedését.

- A járdaépítéshez kellő meny-
nyiségű sóder, cement kiszállítá-
sa – 5 címen – megtörtént.

- A Batthyány 12 és 14. csapa-
dékvíz elvezetés megoldását a 
16. sz. ingatlan előtt 2 szikkasz-
tókút, míg a Mihály u. 8. előttit 1 
db kút kiépítését legkésőbb no-
vember 15-ig kell elvégeznie a ki-
vitelezőnek (09.24-i helyszínelés 
eredménye).

- A 09.26-i Pénzügyi, Jogi és 
Ügyrendi Bizottság ülésén a na-
pirendek elfogadása előtt, a Köl-
csey u.-i fekvőrendőrök beadvá-
nyának előterjesztését kértem. 
A novemberi ülésre az utca ösz-
szes lakójának írásos beleegye-
zése szükséges. 

Üdvözlettel: Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

Folytatódtak a 2013. évre terve-
zett fejlesztési munkálatok. A 
Hullám utca, a Tavasz utca és a Tu-
taj utca aszfaltozási munkálatai 
befejeződtek. A Kagyló utca Rév 
utcától északra fekvő része és a 
Római utca térburkolattal való le-
fedése kész, a Kagyló köz a végé-
hez közeledik.

A Tavasz utcában szikkasztó ár-
kok kerültek kialakításra. Az ár-
kok – beomlás ellen – gyephéza-

gos betonelemekkel lettek meg-
támasztva, itt még további egyez-
tetés történik.

Seltenreich József képviselőtár-
sammal együttműködve tavasz-
szal kialakításra kerül egy járda-
szakasz a „Forfa” óvodához, a 
Kiserdő utcától kiindulva; így az 
édesanyák könnyebben tudják 
megközelíteni az óvodát.

A Liget utcai orvosi rendelő el-
avult nyílászáróit újakra cserélte 
az önkormányzat.

A Liget utca és az Iskola utca 
sarkán található 4 darab szelek-
tív hulladékgyűjtőt felelőtlen 

egyén(ek) felgyújtotta. A kár tete-
mes, az eljárás folyamatban van. 
A szelektív hulladékgyűjtők he-
lyett jelenleg általános konténe-
rek lettek kihelyezve.

Az ősz folyamán több helyre 
pad, szemetes és kutyapiszok tá-
roló kerül/került kihelyezésre. A 
teljesség igénye nélkül: Duna sor, 
Fő út, Iskola utca, Kiserdő utca, Pi-
henő sétány, Rév út, Üdülő sor.

A Kiserdő utcai garázsok bon-
tási folyamata hamarosan a vé-
géhez ér. Az új garázshelyek (20 
db) az Újszőlő utcában lesznek ki-
alakítva.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
Révdűlőben Szűcs Iván (rendőr 

törzszászlós) a körzeti megbízott. 
Telefonszáma: 30-354-4795.

Folytatódik a Stromfeld utcá-
ban a csapadékvízelvezető-csa-
torna építésének második üte-
me, valamint megkezdődik az 
Alsógödi utca járdájának kiépíté-
se.

Kérem önöket, hogy esetle-
ges észrevételeikkel, ötleteikkel 
a jövőben is bizalommal keres-
senek, mint azt eddig is tették. 
Tel:06703371604, e-mail: vincze.
geza56@gmail.com

Vincze Géza
1. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt dunakesziek! tisztelt révdűlőiek!
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Tisztelt Dunakesziek!
Örömmel láttam, hogy ismét sokan kilátogattak a 
Dunakeszi Fesztre és a színes program közül min-
denki megtalálta a kedvére valót. Bár a szombat 
délelőttöt az eső elmosta, a hangulat ismét nagyon 
jó volt. Engedjék meg, hogy egy személyes vonat-
kozást is említsek. A Kistérségi Hétpróba kereté-
ben megrendezett sárkányhajó verseny dunakeszi 
csapatába idén én is beneveztem. Igazán felemelő 
érzés volt végigküzdeni a távot, és büszke vagyok 
arra, hogy idén a Dunakeszi csapat nyert. Az egész 
csapat nevében köszönöm, hogy ilyen sokan jöttek 
ki nekünk szurkolni a befutóra.

megkezdődött az idei útépítési ütem
Az idei évben is tovább folytatódik a járdák építé-

se, a zebraprogram és a természetesen az útépíté-
sek is a várt ütemtervben folynak tovább. Idén a mi 
körzetünkben az Albert utca kap szilárd burkolatot. 
Az útépítések a végéhez közelednek. A munkálatok 
idejére szíves türelmüket és megértésüket kérem. 

Bár körzetünkben idén nem épül új gyalogátke-
lőhely, a program része, hogy a már meglévő zeb-
rákat akadálymentesítjük, felújítjuk. Célunk, hogy 
az elkövetkezendő pár év alatt a város valamennyi 
gyalogátkelőhelye akadálymentessé váljon. Ez egy-
aránt fontos a kerekes székesek, a kismamák és a 
kerékpárosok számára is.

Tervek
Régi igény volt a Széchényi Iskolába járók és a 

környéken élők részéről, hogy az iskola előtti meg-
állókban buszvárókat alakítsunk ki. A fedett busz-
várók idén év elején készültek el, így a havazások, 
esőzések idején már használatba is vehették azo-
kat az utasok. Azonban az iskolával szemközti ol-
dalon a buszmegállóhoz nem vezet szilárd burko-
latú járda. 

A Lakosságszolgálati osztály munkatársaival a 
napokban jártuk be a helyszínt. Elképzelhető, hogy 
még idén elkészülhet az említett járdaszakasz 
viacolor burkolása. 

Erről következő beszámolómban fogok számot 
adni.

Az útépítéseket követően megnézzük, hol lenne 
szükség fák ültetésére, kiszáradt fák pótlására.

Novemberben lesz esedékes városszerte a fák, 
bokrok ültetése, körzetünkben is ekkor számítha-
tunk rá.

Köszönöm eddigi ötleteiket, észrevételeiket!
Erdész Zoltán

10. számú választókörzet 
képviselője

határ út
A Határ úti műszaki és for-
galomszervezési problé-
mák megbeszélésére ut-
cagyűlést szerveztem, mi-
vel a lakók kérték, hogy a 
megoldás technikai rész-
leteit közösen beszéljük 
meg.  Az egyeztetést köve-
tően az alábbi intézkedé-
sek megtételére került sor: 
A Határ úti szikkasztó ku-
tak iszaptalanítása - a szo-
kásos éves karbantartás 
keretében - megtörtént.

A vízelvezető árkok fö-
lötti rácsok lehegesztésre 
kerültek, amelyek remél-
hetőleg hosszabb ideig el-
lenállnak a jelentős forga-
lomnak, és a lakók nem ta-
pasztalják a korábbi zaj-

hatást.  A nehézgépjármű 
forgalom elterelése céljá-
ból egyeztetést folytattam 
a Polgármesteri Hivatal-
ban. Mivel a forgalomlas-
sítás eszközeként a fekvő-
rendőrök nem jelentenek 
megoldást, kérésemre idő-
közönkénti sebességmé-
réseket kezdett végezni a 
helyi rendőrség. A közle-
kedésszervezés további le-
hetőségekről újabb lakos-
sági fórum szervezésébe 
kezdtem, amelyre a Város-
háza szakembereit is meg-
hívtam. 

csapadékvíz elvezetés
A csapadékvíz elveze-

tése valamint a csatornák 
és kutak tisztítása a kerü-
let más részein is napiren-

den volt, több helyről kap-
tam erre vonatkozó kérést 
(a Fenyves utcából, ill. az 
Alagliget Lakóparkból is). 
A csatornák tisztítását a 
Közüzemi Kft. kerületünk 
egész területén elvégez-
te. A csapadékvíz elvezetés 
kapcsán pedig az alábbi in-
tézkedésekre került sor: Az 
alagligeti Czédli utcában 
kihívtuk a helyszínre azt a 
telekommunikációs céget, 
amelynek a tulajdonában 
van a kerítés melletti akna. 
A cég elvégezte azokat a 
szükséges szigetelési mun-
kálatokat, amelynek követ-
keztében az esővíz a jövő-
ben nem fogja kimosni a 
4. sz. ház kerítésének alap-
ját. A Repülőtéri út végén a 
Babicz Béla utca 16. sz. ház 
kerítését is megvédtük: a 
járda végétől homokzsák-
ok kerültek véglegesen el-
helyezésre, amelyeket föld-
del burkoltunk. A szintén 
alagligeti Tamás Győző ut-
cában a körforgalmi kút ki 
lett takarítva. A kút túlfo-
lyását a 8. sz. ház telkén ke-
resztül az Alagi majori útra 
tervezzük kivezetni, a beru-
házás folyamata a társas-
ház lakóinak engedélyé-
nek megszerzését követő-
en kezdődik el. 

További intézkedések
Szintén Alagligetről je-

lezték, hogy több utcában 
az aszfaltra a parkolóhe-
lyekről ráhordott kavics 
balesetveszélyes. Megkér-
tem a Közüzemi Kft-t a ka-
vicsos aszfalt tisztítására, 
amit munkagéppel és kézi 
erővel végeztek el.  

A Fenyő Lakóparkban 
ismeretlen tettesek több 
esetben okoztak vagyo-
ni kárt az utóbbi hetek-
ben. Egyik szombat éjjel 
két kint parkoló autót ron-
gáltak meg, ill. korábban 

a játszótéri padokat is ösz-
szetörték. Kértem a rend-
őrséget, hogy pénteken és 
szombaton éjjel erősebb 
járőri jelenlétet biztosítsa-
nak, ill. hasonlóan a tavalyi 
évhez, a lakók közbiztonsá-
gi célú önszerveződése is-
mét megindult. A játszó-
téri padok javítását kez-
deményeztem a Közüzemi 
Kft-nél.    

Ősszel a Budapestre vas-
úttal közlekedő lakosok je-
lentős kapacitáscsökke-
néssel szembesültek, ami 
a vasúti pálya műszaki fel-
újításának a következmé-
nye. A felújítás önmagá-
ban érthető cél, azonban fi-
gyelembe kell venni azt is, 
hogy emellett nem csök-
ken a munkába és iskolába 
járók száma. Több képvise-
lőtársammal együtt jelez-
tem a problémát a Város-
házán, a megoldással kap-
csolatos egyeztetések a 
MÁV vezetésével folyamat-
ban vannak. 

gitár utca
A Város által 3 évvel ez-

előtt elindított aszfaltozási 
munkálatok ismét érintik 
kerületünket, ugyanis idén 
a Gitár utcába kerül szilárd 
burkolat. A munkálatok - 
ahogyan az ott lakók már 
tapasztalhatták, és képün-
kön is látható - már a vé-
géhez közelednek. Mint is-
meretes, korábban a Határ 
út és a Szántó utca közötti 
szakasz már aszfaltozásra 
került, most az utca többi 
részének építése követke-
zik. Az építkezés során - ha-
sonlóan a korábbi gyakor-
lathoz - figyelemmel lesz-
nek a vízelvezetés haté-
kony megoldására is.

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

Tisztelt Dunakesziek!
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Tisztelt Lakótelepiek! Megérke-
zett az ősz, s ezzel együtt meg-
indult az élet az iskoláinkban, 
intézményeinkben, s persze az 
ehhez kapcsolódó közlekedési 
problémák is jelentkeznek.  

Szeretném továbbra is felhív-
ni a figyelmet saját szabálya-
ink betartásának fontosságá-
ra, mert csak így tudunk jó han-
gulatban együtt élni. A szerviz 
utak szabályos használatára, 
a kutyák és emberek kulturált 
együttélésére, a tisztaságra, 
rendre, a közös értékeink óvásá-
ra! Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni ezeket!

Természetesen az önkor-
mányzati fejlesztések tovább-
ra is folynak! Az intézménye-
inkben, iskoláinkban, óvodáink-
ban ismét elvégeztük a szüksé-
ges felújításokat, javításokat. 
Készülnek a tervezett gyalog-
átkelők, bár én szívesen gyor-
sítanám ennek ütemét, sajnos 
az előírások szigorú rendje ezt 

nem teszi lehetővé. Az ősz fo-
lyamán szeretném a lakókkal 
és a szakemberekkel közösen 
eldöntve új padok, köztéri sze-
metesek kihelyezését elindíta-
ni, hisz erre nagy az igény.

Tudom, hogy még sok fel-
adat vár megoldásra, s termé-
szetesen igyekszem ezek meg-
oldását is segíteni, de türelmü-
ket kérem, hiszen sok jelzésük, 
panaszuk orvoslása gondos ter-
vezést, előkészítést, s néha nem 
kevés pénzt is igényel.

Szeretném megköszönni, 
hogy ötleteikkel, észrevételeik-
kel, szép számmal megkerestek 
eddig is!

Ismét kaptam jelzést a Pont-Jó 
kisbolt előtti parkolás ügyében, 
és magam is tapasztalom, hogy 
nagyon sokan szegik meg a köz-
lekedési szabályokat itt. Ez ügy-

ben a rendőrség fokozottabb fi-
gyelmét kértem, hiszen most 
már tábla tiltja a megállást nap-
közben. Ez ügyben a helyszínen 
tárgyaltam Szűcs Iván körzeti 
megbízott, rendőr törzszászlós 
úrral. Ígéretet kaptam a foko-
zott ellenőrzésre e területen.

A körzet bejárása során - ame-
lyet heti, havi rendszerességgel 
megteszünk a műszaki kollégák-
kal - sok olyan apróbb probléma 
is előkerül, amelynek megoldá-
sa segíti az életminőség javítá-
sát. Például kiszáradt, veszélyes 
fák kezelése, nem rendeltetés-
szerű használat megszünteté-
se a parkok, parkolók területén, 
tönkrement, veszélyes külté-
ri játékok leszerelése, stb. Ezek 
apróságnak tűnnek, de sok itt 
élőnek jelentenek gondot, kel-
lemetlenséget, bosszúságot. 

A Lakosságszolgálati Osztály-
lyal szinte napi kapcsolatban va-
gyunk, hogy a bejelentett világí-
tási, parkolási, járda és egyéb 
problémákat mihamarabb or-
vosoljuk! A műszaki problémák 
bejelentésére közvetlenül is 
van lehetőség, munkaidőn kívül 
és hétvégén, a 06-70-380-64-73 
ügyeleti telefonszámon, de ter-
mészetesen én is szívesen segí-
tem a probléma gyors megoldá-
sát, ha jelzik ezt felém!

Nagy öröm számomra, hogy 
egyre többen kapcsolódnak be 
e nemes feladatba, s érzik ma-
gukénak is a körzet gondjait, 
sőt jelzik felém, hogy látják az 
eddigi eredményeket is! Tudom, 
még messze vagyunk az elvárt 
hatékonyságtól, de e felé igyek-
szünk, kérem további türelmü-
ket és segítségüket!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A lakótelep szíve

körzeti képvi  selőink jelentik

Korábban már beszámoltam 
róla, hogy a Toldi utca végén 
lévő játszótér ivókúttal gazda-
godott. Sajnálatos, hogy idő-
közben kétszer is eltűnt az ivó-
kút csapja, melyet az Önkor-
mányzat pótolt mindkét eset-
ben. A kisgyermekes szülők, 
kismamák, nagyszülők most 
már nem kényszerülnek álldo-
gálásra, mialatt a kicsik játsza-
nak, öt pad szolgálja kényel-
müket. Négy szemétgyűjtőt 
is kihelyezett az Önkormány-
zat. Remélhetőleg hamarosan 
fölállítják az új hintaállványo-
kat is. A játszótér most már 
biztonságos, a gyerekek nem 
szaladhatnak ki az úttestre, a 
Toldi –Dombliget Lakóparkért 
Egyesület megépítette a kerí-
tést. 

A Kárpát utca lakóinak régi 
vágya teljesült, elkészült az 
utca szilárd burkolata. Ezt egé-
szíti ki majd a Barackos söröző 
előtt épülő járda, mely a Szé-
chenyi utca 70-től indulva a 

Kárpát utcában meglévő járdá-
ig tart, szép körívet alkotva. 

A Kossuth utcán, a Chili cuk-
rászdánál kialakítandó zebra, 
s a két buszmegálló létesíté-
séhez az engedélyezési eljárás 
nem zárult le, még mindig vár-
juk a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. hozzájárulását. Az enge-
délyezés azért késik, mert a 
Magyar Közút újabb kiegészí-
téseket kért a benyújtott ter-
vekhez. 

A Kossuth utcán, a Chili cuk-
rászdánál lévő csapadékvíz ku-
takat kitisztították. A sok eső 
kimosta a homokot az út men-
tén, mély árkokat képezett sok 
helyen. Ezért tervben van az 
útpadka javítása, megerősíté-
se.

A megkezdett sövénytelepí-
tés is folytatódik. A tavaly te-
lepített tövek a nyári forróság 
ellenére megmaradtak, köszö-
net érte a Közüzemi Kft-nek, 
rendszeresen locsolták a fi-
atal töveket. Nem egy ingat-

lan előtt a lakók is locsolták a 
bokrokat. Köszönet érte, ez bi-
zonyítja, hogy az embereknek 
magukénak érzik a házuk előtt 
lévő területet is.

Nemcsak a választókerület-
ben élő családokat érinti, ha-
nem valamennyi Dunakeszin 
élő családot a gyermekétkez-
tetésben bekövetkezett szol-
gáltató váltás. Október hónap-
ban szülők bevonásával folya-
matosan ellenőrizzük az ételek 
minőségét. A kóstolást napon-

ta két intézményben végez-
zük, egy óvodában és egy isko-
lában. Célunk az, hogy a gye-
rekek megfelelő, egészséges, 
a fejlődésüket elősegítő étele-
ket kapjanak. Az eredményről 
tájékoztatni fogjuk a szülőket.  

Köszönöm bizalmukat, meg-
értésüket és a segítő szándé-
kú telefonokat, leveleket.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Dunakesziek! 
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körzeti képvi  selőink jelentik
kedves lakótársaim!

A körzetben több olyan eseményre is 
sor került, amely már a hagyományok 
kategóriájába sorolható.

Ilyen volt a szeptember 28-29-ei Szent 
Mihály Napok, amellyel bekapcsolód-
tunk a „Itthon vagy! Magyarország Sze-
retlek!” című országos programsorozat-
ba. A programot azzal a céllal hirdették 
meg, hogy a résztvevő települések ré-
ges-régi hagyományait bemutassák, a 
távolban élők pedig hazatérjenek erre 
az alkalomra. Este minden települé-
sen őrtüzeket gyújtottak, felelevenítve 
a régi pásztorhagyományokat. Köszö-
nöm, hogy ilyen sokan látogatták meg 
a Hagyományok Sátrát, ahol családom-
mal, segítőimmel együtt must, rétes és 
paradicsomlé kóstolást tartottunk, le-
hetőség volt a gyermekeknek kipró-
bálni a szőlőprést és a régi szokásokat, 
mesterségeket ábrázoló tablókat, kiállí-
tást megtekinteni.

Városszerte folyik a már megszokott 
útépítési és járdaépítési program. Az 
idei évben ebben a körzetben nem lesz 
útépítés, ellenben a járdaépítési prog-
ram keretében régen várt munka vette 
kezdetét a napokban, amiről sok lakó-
társam érdeklődött az elmúlt időszak-
ban. Felújításra kerül a Könyves Kál-
mán utcai járda, a gyalogos vasúti felül-
járótól a Béke utcáig terjedő szakasza, 
amely nem csak az ott lakóknak, ha-
nem a vasútállomás felé közlekedők-
nek is örömére szolgál majd. Jó hír a 
mozgáskorlátozottaknak és a kisma-
máknak, hogy végig akadálymentessé 
tesszük ezt a hosszú szakaszt.

Régi keletű probléma megoldására 
is pont kerül az előttünk álló időszak-
ban. A Táncsics, valamint a Martinovics 
utca városi kerékpárút-hálózat része-
ként kialakított forgalmi rendje már az 
átadást követő időszakban problémát 
okozott. A kerékpárút-hálózat teljes sza-
kaszára vonatkozó változtatási morató-

rium most járt le, így elhárult az akadály 
a módosítás végrehajtásától.

Hosszú ideje fennálló probléma oldó-
dik meg a Vasút utcában. A földhivatalt, 
a birkózó centrumot, valamint az aszta-
litenisz szakosztály edzőtermét magá-
ba foglaló épület előtti területen a par-
kolási gondok megoldásaként parkolók 
kialakítására kerül sor a napokban. A vi-
zes árkok lefedésével parkolók kiépíté-
se válik lehetővé, ezzel is elősegítve az 
időnkénti áldatlan állapotok megszün-
tetését.

Folytatódik a Jézus Szíve Templom 
körüli járdaépítés, melynek II. üteme-
ként a templom Fő út felőli oldalán ké-
szül el a járdafelület.

A Szent István és a Bartók Béla utcai 
csomópont is átalakításra kerül, amely-
re az elkövetkező időszakban veszi kez-
detét.

Ezen munkálatokról természetesen 
folyamatosan beszámolok majd Önök-
nek. A fagykárok okozta úthibák javítá-
sa sajnos nagyon lassan haladt. A kátyúk 
nagy része eltűnt, de a beszakadt csator-
nafedelek javítása nagyon nehezen ha-
lad. Feltétlenül megemlítendő, hogy 
ezen főútvonalak karbantartása, javítá-
sa nem az Önkormányzat, hanem a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe 
tartozik. Az úthibák kijavításának idő-
pontjára az illetékesektől továbbra sem 
sikerült megnyugtató választ kapni.

Szeretném bíztatni Önöket, hogy osz-
szák meg velem azon ötleteiket, ame-
lyekkel lakókörnyezetünk az eddigiek-
hez hasonlóan tovább épülne, szépül-
ne. Ezt megtehetik e-mailen, vagy pos-
tai úton.

E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

1979-ben születtem Nógrád megyében 
és egy a Cserhát hegységben megbúvó 
kis faluban nőttem fel. Az egészségügyi 
szakközépiskolában szerzett érettségi 
után 2002-ben folytattam tanulmányaimat 
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában. 
Ez alatt Szécsény városában szereztem szak-
mai gyakorlatot, majd 2004. július 1-én kezdtem el rend-
őri pályafutásomat a Dunakeszi Rendőrkapitányság Köz-
rendvédelmi Osztályán közrendvédelmi járőrként. 

2006-tól járőrvezetőként teljesítettem szolgálatot 
egészen 2013. február 1-ig, amikor is körzeti megbízot-
ti feladatok ellátásával bíztak meg. A járőrként eltöltött 
évek alatt jelentős hely illetve személy ismeretre tettem 
szert és megkedveltem Dunakeszit kisvárosi jellege és 
hangulata miatt. Szabadidőmben rendszeresen sporto-
lok, konditerembe járok, feleségemmel kirándulunk, tú-
rázunk. 

Az időközben levelező tagozaton végzett főiskolai ta-
nulmányaimat sikeres államvizsgát követően szociális 
munka szakon 2013 februárjában fejeztem be. Szolgála-
taim és intézkedéseim során igyekszem hasznosítani az 
itt tanultakat is, mert meglátásom szerint, akik embe-
rekkel és azok problémáival foglalkoznak, szociálisan ér-
zékenyebbnek kell lenniük egy átlagembernél. 

Működési területem a Kosztolányi Dezső utca - Pipa 
utca - Tisza utca - Nándori utca - Kápolna utca nyugatról 
pedig a vasútvonal által határolt városrész, amely elég-
gé kiterjedt.  Számos óvoda, iskola, egyéb közintézmény, 
kereskedelmi és vendéglátóhely is található itt. Mun-
kám során, nyomon követem a területemen zajló ese-
ményeket az aktuális bűnügyi helyzetet. Igyekszem mi-
nél több időt eltölteni közterületen és bűnügyi, preven-
tív, megelőző tevékenységet folytatni illetve állampolgá-
ri kapcsolattartásban eljárni. 

A személyes kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdeké-
ben a rendelkezésemre bocsátott szolgálati mobiltelefo-
non is - 06-30-345-56-88 – fogadom a körzetemben élők 
kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Ez a telefonszám 
azonban nem az azonnali rendőri intézkedés igénybevé-
telére, hanem inkább tanácsadásra és kapcsolattartás-
ra szolgál. 

Akik azonnali rendőri intézkedést szeretnének taná-
csosabb a már ismert számokat, mint a 107 és a 112 vagy 
a Dunakeszi Rendőrkapitányság közvetlen számát a  
06-27-341-055 vagy pedig a járőr mobilt a 06-70-291-31-70 
hívni. 

A mobiltelefonos elérhetőségen kívül a szabolas@
pest.police.hu e-mail címen is fogadom a hozzám for-
dulók írásait, valamint minden hónap harmadik hetének 
szerdáján 18 órától 20 óráig tartó fogadóóráimon sze-
mélyesen is várom a hozzám fordulókat.

Bemutatkozik 

szabó lászló r. főtörzsőrmester

a iii. számú terület körzeti megbízottja
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dióssi csAbA polgármester: 
2013 a fejlesztések és beruházások éve
A szárAz stAtisztikAi AdAtok: dunAkeszin Az idén 13 utcA kAp(ott) szilárd burkolAtot közel 5 km hosszon, 
900 méter járdA épül(t), 10 meglévő gyAlogátkelőhely AkAdálymentesítése készül(t) el, több tucAt pArkoló-
hely létesül(t), átAdták A bmX sportpályát, műfüves sportpályA épült, október végén AvAtják Az új bölcső-
dét, 5 kereszteződésben új gyAlogátkelőhely épül, A menetrend átszervezésének köszönhetően ingyenessé 
vált A helyi buszközlekedés. csAk néhány AdAt A város idei beruházásAi közül. A 2013-As esztendő A fejlesz-
tések éve? – kérdeztük dióssi csAbA polgármestertől. 

– A korábbi ciklusokban azt ér-
zékeltük, hogy a lakosság véle-
ménye szerint nem mindenben 
teljesültek városfejlesztési igé-
nyeik, ezért a 2010 őszén meg-
alakult önkormányzat nagyobb 
horderejű, akár a négy éves cik-
luson átívelő terveket dolgozott 
ki. A képviselő-testület szakítva 
a régi gyakorlattal, jóval inten-
zívebb városfejlesztő programot 
fogadott el. A tervszerűen kidol-
gozott munkában kiemelten ke-
zeljük pl. a még meglévő városi 
földutak felszámolását, melyeket 
aszfaltborítással vagy viacolor 
burkolattal látunk el. 

– Ezt már a ciklus kezdetén 
markánsan hangsúlyozták. Mi-
ért?

– Részint azért mert nyíltan 
vállaltuk szakszerű alaposság-
gal kimunkált terveinket, részint 
pedig azért, hogy a lakosság szá-
mára is egyértelművé tegyük mi-
lyen ütemezés szerint haladunk 
közös terveink megvalósításá-
ban. Kétségtelen, hogy – a koráb-
bi példák alapján - eleinte nem 
nagyon bíztak az adott szó hi-
telességében. Ma már ez a múlt, 

hiszen mindannyian meggyő-
ződhettek arról, hogy az elterve-
zett ütem szerint épültek az utak 
az elmúlt években. Csak idén, a 
ciklus harmadik évében 13 utca 
készül(t) el, köztük pl. az Ágnes, 
az Albert, a Gitár, a Kagyló köz, a 
Tavasz utca, hogy csak néhányat 
említsek. A 2013-ban épült utak 
hossza összesen 4,8 km, többsé-
gükben 4,25 méter burkolat szé-
lességgel, kétoldali szegéllyel ké-
szültek. A Tábor út – Sólyom 
utca közötti földút kiépítése a na-
pokban indul és november köze-
péig tart, amely vegyes (kerékpár 
és gépjármű) használatú útként 
funkcionál majd, mindkét olda-
lán nyitott kerékpár sávval. 

– Meggyőződésem – melyet a 
személyes beszélgetések is meg-
erősítenek -, hogy az önkor-
mányzat visszaszerezte hiteles-
ségét, szavahihetőségét. A la-
kosság is úgy látja, van értelme 
ilyen tervszerű programokban 
gondolkodni, melyek megvalósí-
tása, kivitelezése sokkal költség-
takarékosabb is.  A gépjármű-
vel közlekedők kényelme mellett 
nagy hangsúlyt helyezték a gya-

logosan, a kerékpárral vagy ba-
bakocsival közlekedők bizton-
ságára.

– Idén is folytatjuk a zebra-
építési programot, átépítésre ke-
rül számos csomópont is. Az öt 
helyszín közül lesz olyan is, ahol 
több zebra kerül kialakításra. Az 
újak építése mellett elkezdtük a 
régi zebrák akadálymentesítését 
is, hogy a babakocsival és a ke-
rekesszékkel közlekedők is mi-
nél könnyebben tudjanak átha-
ladni az úttesten. A zebra építé-
si program kidolgozása során fi-
gyeltünk az arányokra is, mert 
szeretnénk elkerülni, hogy a 
gépjárművel közlekedők haladá-
sát aránytalanul sok zebra lassít-
sa. Az építkezés több helyen for-
galomváltozással is jár majd. De 
az utak, zebrák vagy járdák épí-
tése mellett jelentős figyelmet 
fordítunk a kulturált és bizton-
ságos parkolóhelyek növelésére 
is. Például a Barátság út 16. szá-
mú épület mellett a nyáron át-
adott 12 parkolóhely után még 
ebben az évben újabb 12 parko-
lóhely épül a Meder utcában. A 
mi önkormányzatunk nem par-
kolási díjak bevezetésével – mint 
számos környező városban -, ha-
nem a parkolóhelyek növelésével 
igyekszik megteremteni a kultu-
rált parkolás feltételeit. 

– Az úttestre „felvitt” kerék-
párúttal szembeni – az átadás 
időszakában itt-ott érzékelhe-
tő – kétkedés ma már a múlté. A 
közlekedésnél maradva, jól lát-
ható, hogy idén tovább folytató-
dik a kerékpárút-hálózat bőví-
tése. Szemmel láthatóan egyre 
többen közlekednek kerékpár-
ral a városban. Kezdi megked-
velni a lakosság?

– A kerékpárutakat a dunake-
sziek mellett a kerékpáros turis-
ták is szívesen használják. Mind 
többen „pattannak” kerékpár-
ra, azon keresik fel az üzleteket 
vagy hivatalokat. Nagyon sokan 

sportolnak, a diákok kerékpáron 
járnak iskolába. Valós lakossági 
igényeket szolgál ki a kerékpár-
út-hálózat, melyet tovább bőví-
tünk. Hamarosan átadásra kerül 
a Verseny utcában épülő - Posta 
utca és a Kápolna utcát összekö-
tő – szakasz. Így teljessé válik az 
összeköttetés Dunakeszi-Alsóval 
és Káposztásmegyerrel. A Ver-
seny utcában a 21. század igénye-
inek megfelelő fejlesztés valósul 
meg. A nagy tapasztalatú terve-
ző elképzelései alapján épülő 4 
méter szélességű úton két irá-
nyú kerékpársáv és gyalogosjár-
da létesül,. A városban nem min-
denhol tudtuk kizárólag szab-
vány szerinti kerékpárutat épí-
teni. Ezért ezeken a szakaszokon 
kiemelten figyelünk a gyalogo-
sok és a kerékpárosok biztonsá-
gára, akik között vannak időseb-
bek vagy egészen fiatalok is. Erre 
a megoldásra jó példa a nyáron 
Dunakeszi-Alsón, a Bojtorján 
utcától a káposztásmegyeri vas-
úti aluljáróig épített járda, amely 
több funkciót is ellát.

– Dunakeszi alagi negyede 
mindig is vonzó volt a lakos-
ság körében, hiszen itt műkö-
dött a nagyhírű Pavilon, a fő-
városiak ezrei érkeztek vonattal 
az alagi galoppversenyekre. Itt 
állt meg először a Budapest-Vác 
vonalon létesült vasúti közleke-
dés első szerelvénye 1846. júli-
us 15-én. Újra a virágkorát él-
hetné a lakókörzet, ha elkészül-
nének a P+R parkolók és hosszú 
évtizedek után új köntöst kapna 
a MÁV állomás patinás épülete. 
Mit tud tenni a pozitív változá-
sok érdekében az önkormány-
zat?

– Mi is úgy gondoljuk, hogy a 
város egyik legértékesebb, nagy 
hagyományokkal bíró területé-
ről van szó. Eddig sem néztük 
tétlenül a magyar állam tulajdo-
nában lévő MÁV állomás épü-
letének sorsát. Az önkormány-
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zat „csak” azt teheti, amit meg is 
tett, hogy folyamatosan sürgeti 
az épület felújítását. Sőt, tovább-
mentünk. Kidolgoztunk egy 
olyan programot, melynek meg-
valósulása esetén a patinás épü-
let új funkciót kapna, környeze-
te megújulna. Azért lobbizunk, 
hogy az évek óta üresen álló épü-
letet -, melyben a MÁV mindösz-
sze egy kis jegypénztárt és a vá-
rótermet működtet – megkapjuk 
a Dunakeszi Járási Hivatal részé-
re. Egy hivatali centrumot sze-
retnénk kialakítani, hiszen már 
ott működik az ügyészség, a bí-
róság, a posta, a gyalogosan el-
érhető Földhivatal és ÁNTSZ, 
és ebbe a sorba jól illeszkedne a 
járási hivatal. Az átvétellel ren-
deződne az épület sorsa, és egy 
rendkívül jól megközelíthető 
helyre koncentrálódna a hivatali 
ügyintézés. A 15 éve üresen álló 
volt rendőrségi épületet is szeret-
né megszerezni az önkormány-
zat. Ennek érdekében is folynak 
a tárgyalások. A körzet megújí-
tása során jövőre három funk-
cióssá szeretnénk tenni az Or-
das park hatalmas területét. Az 
emlékmű mellett parkot, közé-
pen több korosztály számára al-
kalmas játszóteret, a keleti olda-
lon egy vegyes funkciójú sport-
pályát, fitness eszközöket és egy 
300 méteres futókört alakítunk 
ki. Ha mindezeket sikerül meg-
valósítanunk, akkor jelentősen 
elősegítjük a környék rehabilitá-
cióját.

– Az ugyancsak nagyon várt 
P+R parkoló mikorra valósul-
hat meg? 

– Sajnos erre is kevés ráhatá-
sa van az önkormányzatnak, mi-
vel ez egy olyan EU–s beruházás, 
melynek nem a város a szervező-
je. Partnerek vagyunk, de nem 
mi vezényeljük a folyamatokat. 
Sajnos csúszásban van a prog-
ram. Számos beruházást a P+R 
parkoló építésének eredeti ütem-
tervéhez igazítottunk, mint pl. a 
Könyves Kálmán úton a járda-
építést vagy a Klapka utcai mun-
kálatokat, melyek mind csatla-
koznak az uniós fejlesztéshez. A 
legújabb értesülésünk szerint a 
három vasúti állomásunk mel-
lett várhatóan 2014 első felében 
készül el a P+R parkoló. De meg-
vallom, én egy kicsit szkeptikus 
vagyok…

– Akkor javaslom, beszéljünk 
a tényekről: Lassan a végéhez ér 
az útépítési program, ami azt is 
jelentheti, hogy a felszabadu-

ló források egy részét a gyalo-
gos közlekedés biztonságosab-
bá tételére, járdaépítésekre for-
dítják?

– Én azt mondanám, hogy a 
Dunakeszin élők többségének 
az érdekeit és igényeit kiszolgá-
ló fejlesztésekre, beruházások-
ra, szolgáltatások bővítésére. Aki 
jól ismeri a várost, az azt is látja, 
hogy valóban sok helyen van ja-
vítani való a járdák műszaki ál-
lapotában. Mint ahogy ön is fo-
galmazott, ebben a ciklusban le-
zárul az útépítési program, ezért 
már most készítjük a következő 
önkormányzati ciklusban meg-
valósítandó járdaépítési koncep-
ciót. Ennek „előfutára” a Köny-
ves Kálmán utcában napjaink-
ban zajló járdaépítés is. Idén a 
Béke út és a János utca közöt-
ti szakasz készül el. Már nagyon 
rászorult a felújításra. A közel két 
évtizede épített járda elhasználó-
dott, balesetveszélyes volt, ezért 
a gyalogosok inkább az úttesten 
közlekedtek. Tavasszal egészen 

az SZTK-ig folytatjuk a járdaépí-
tést, mellyel együtt elkészül a Já-
nos utcánál a gyalogos átjáró a 
vasúti felüljáróhoz. Igen jelentős-
nek tartom azt a 130 méter hosz-
szúságú járdaépítési fejlesztést is, 
ami ugyancsak még ebben az év-
ben készül el a Tompa Mihály ut-
cai játszótér két oldalán. De mint 
jeleztem, az igazán nagy volume-
nű járdaépítési program a követ-
kező négy éves ciklusban való-
sul meg, melynek a tervein már 
dolgozunk, és az ütemtervet ter-
mészetesen a lakossággal is meg-
osztjuk. 

– Talán még az önkormány-
zat munkáját kritikai szem-
mel figyelők is elismerik, hogy a 
2013-as esztendő a fejlesztések, 
a beruházok éve, hiszen az út- és 
egyéb beruházások mellett szá-
mos sportcélú fejlesztést is meg-

valósítottak. A 2010-ben megfo-
galmazott tervek sorra válnak 
valósággá?

– A fejlesztések miatt sok po-
zitív visszajelzést kapunk, ami 
megerősíti az önkormányza-
tot és a munkák lebonyolításá-
ban résztvevő kollégákat. A cik-
lus elején mi ezt az utat válasz-
tottuk. Ennek eredménye az is, 
hogy az állam a városnak adta 
át az egykori Vasutas sporttele-
pet, melyen május 1-jén felavat-
tuk a közkívánatra épített BMX 
sportpályát. A volt konzervgyár 
épületében elkészült a ping-pong 
és a birkózóterem. Az ott spor-
tolók országos és világhírű sike-
reket értek el. A Növényi Nor-
bert olimpiai bajnok irányításá-
val működő klub harcművészeti 
szakága az idei világbajnokságon 
több aranyérem mellett számos 
értékes helyezést nyert. A magas 
színvonalú edzésmunka nagyon 
sok fiatalt vonz, ami bizakodás-
sal tölt el bennünket. Hasonló 
sikerrel robbant be az újraindí-

tott asztalitenisz élet is. Bartinai 
Péterék igényes szervező mun-
káját dicséri, hogy a dunakeszi 
női csapatunk – együttműköd-
ve egy fővárosi alakulattal – az 
extra ligában szerepel, ami óri-
ási fegyvertény. A fiatalok, a fel-
nőtt lakosság sportolását segíti a 
Fazekas iskola mellett a hetek-
ben átadott mű füves sportpálya 
is. Jövőre a Magyarság sporttele-
pen – az elhanyagolt salakos pá-
lya helyén - egy nagyméretű mű-
füves pályát építünk, ami remé-
nyeink szerint új lendületet ad az 
ottani sportéletnek. 

– Szükség is van erre, hiszen 
ma már kijelenthetjük, hogy 
Dunakeszi a fiatal családok vá-
rosa (is). 

– Valóban, amire büszkék 
is vagyunk. Feladatokkal teli 
örömmel tölt el bennünket, hogy 

nagyon sok fiatal Dunakeszin 
alapított családot, itt lelt otthon-
ra. Az önkormányzat folyamato-
san igyekszik az igényekhez iga-
zítani intézményi struktúráját. 
A hónap végén adjuk át a város 
harmadik, minden igényt kielé-
gítő bölcsődéjét, melyet pályá-
zati forrásból létesítettünk. Har-
mincnégy éve nem avatott új böl-
csődét Dunakeszi. Ismerjük az 
óvodai igényeket is. Most indul 
egy hatcsoportos, 180 fős óvoda 
kialakítása a Bárdos iskola volt 
fehér épületének 2 éve üresen 
álló szárnyában. A modern óvo-
dát 2014 első felében adjuk át. Ha 
ez is megvalósul, akkor elmond-
hatjuk, hogy nincs az országban 
még egy olyan város, amely a lét-
számához képest ekkorát fejlő-
dött volna óvodai férőhelyek te-
kintetében, hisz a ciklus első fe-
lében az egyházzal közösen már 
átadtuk a 180 fős Szent Erzsébet 
Óvodát. Emellett a Fóti úton be-
indítottuk a gyermek napközit, 
amely nagyon népszerű a csa-
ládok körében. Természetesen 
tudjuk, hogy nem állhatunk meg 
addig, amíg nem tudunk min-
denki számára férőhelyet bizto-
sítani.

– Végig hallgatva a beruházá-
sok, fejlesztések listájának hosz-
szú sorát, akarva akaratlanul 
is arra gondol az ember, hogy 
mindez több százmilliós for-
rást igényelt a várostól. Honnan 
tudták előteremteni? A szigorú 
gazdálkodás, a sikeres pályáza-
ti munka hozadéka? Minek kö-
szönhető?

– Nagyobbrészt a szigorú, 
költséghatékony gazdálkodás 
adja a biztos pénzügyi alapot, 
aminek szilárdságát növelték a 
pályázatokon elnyert források is. 
De a döntő és meghatározó az a 
szemlélet, amely kényesen ügyel 
a bevételek és kiadások éssze-
rű arányára, az önkormány-
zat biztonságos és kiszámítható 
működtetésére. Bizonyság erre, 
hogy a 2010 őszén megalakult 
önkormányzat egyetlen fejlesz-
téshez, beruházáshoz sem vett fel 
hitelt, miközben az előző testület 
által felvett hitelből 300 milliót 
fizetett vissza. Az elmúlt három 
is bizonyítja, hogy a lakosság és 
az önkormányzat közös céljai és 
erőfeszítései meghozzák az ered-
ményeket. Ezen a biztonságos és 
kiszámítható úton kívánunk to-
vábbhaladni.

- Köszönöm az interjút.
Vetési Imre

Épül a Verseny utcai 
kerékpárút
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teltház a rezsicsökkentő fórumon 
– magyarország nem hagyja magát! 
“A rezsicsökkentés 4 millió háztArtás közvetlen hétköznApjAit érinti, és évente Akár 100 ezer forintos 
megtAkArítást is jelenthet egy csAlád számárA”- hAngzott el A józsef AttilA művelődési központ zsúfolá-
sig megtelt színháztermében A rezsicsökkentő fórumon.

Az országos rendezvénye-
ken a kormánypárt po-
litikusai személyesen 

köszönik meg az állampolgár-
oknak a rezsicsökkentés támo-
gatását. A petiíció mellett  ed-
dig 2,5 millió ember állt ki alá-
írásával.  

A Dunakeszin, szeptember 
20-án megtartott rendezvényen 
Pokorni Zoltán a Fidesz alel-
nöke, országgyűlési képviselő, 
Tuzson Bence választókerüle-
ti elnök valamint Dióssi Csaba 

Dunakeszi polgármestere avat-
ta be a több mint 250 résztvevőt 
a rezsicsökkentésért vívott küz-
delem részleteibe. 

„A rezsicsökkentést azért le-
het véghezvinni, mert Magyar-
ország talpraállt, megerősödött. 
Számos bírálat éri a kormányt 
az ellenzék részéről a rezsicsök-
kentés miatt, érthetetlen, hogy 
miért fáj a baloldalnak ha a csa-
ládoknál marad a pénz és nem 
a szolgáltatóknál” – mondta 
Pokorni Zoltán. 

Az előadók a teltházas, kötet-
len hangvételű fórumon emlé-
keztettek az emberek kiszolgál-
tatott helyzetére, amikor nem 
volt más választásuk mint kifi-
zetni az egyre magasabb szám-
lákat, veszélybe sodorva ezzel 
megélhetésüket. 

„Fidesz nemcsak felismer-
te a bajt, hanem a kormány fel 
is vállalta a harcot az energia-
szolgáltatókkal szemben, akik 
hatalmas extraprofitra tettek 
szert. Vége annak az időszak-

nak, amikor az újév nem jelen-
tett mást a magyar embereknek, 
mint a rezsi árak emelkedését. 
Igazságtalan és elfogadhatat-
lan, hogy az emberek fizetésé-
nek java a közüzemi számlák 
befizetésére menjen el. A balol-
dal 15 alkalommal emelte a re-
zsi árakat és kizárólag a szol-
gáltatókat védte, a kormány vi-
szont az emberek oldalára állt” 
- hangsúlyozta Tuzson Bence 
választókerületi elnök.

 D. Sz.

A humán szolgáltató központ 
gyógypedagógusi munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Közalkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőben (heti 20 óra)

Munkavégzés helye: 
A Humán Szolgáltató központ Kincsem utcai bölcsődei telephe-
lyén (Dunakeszi, Kincsem u. 12.) heti 20 óra.

Pályázati feltételek; 
Gyógypedagógus végzettség (2. számú melléklet a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelethez alapján)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent;
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-  Részletes szakmai önéletrajz 
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy an-
nak megkérését tanúsító feladóvevény 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik
- Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 3. para-
grafus (7.) bekezdés alapján a GYVT. 1997.évi XXXI. törvény 15. 
paragrafusának (8.) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pá-
lyázóval szemben nem áll fenn. 
 
A munkakör leghamarabb novemberben tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.10.22
Bővebb információ: mailben Fehérné Havasi Gabriellánál 
hszk.human@gmail.com

A pályázat leadható személyesen: 
2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 32. (Fehérné Havasi Gabri-
ella), vagy postai úton, 2120 Dunakeszi, pf.:144.
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hálA és köszönet!
Október elseje az idősek világnapja
 “fontos, hogy mindig 

megAdjuk Azt A tiszte-

letet Az időseknek, Ami 

megilleti őket! tudnunk 

kell, - és ez egy régi 

igAzság, - hogy Amilyen 

tisztelettel, odAfigyelés-

sel bánunk mi A szépkorú-

AkkAl, ugyAnAzt fogjuk 

mAjd mi is megkApni A 

nálunk fiAtAlAbbAktól.”- 

mondtA dióssi csAbA pol-

gármester köszöntőjében 

A humán szolgáltAtó köz-

pont idősek otthonábAn 

A világnAp AlkAlmából.

Az otthon a 81 éves át-
lagéletkorral rendelke-
ző lakókkal, Pest Me-

gye legmagasabb átlagéletko-
rú idősek otthonának számít. 
Az utóbbi három évben szá-
mos felújítás és korszerűsítés 
történt a lakók életminőségé-
nek javítása érdekében. Ilyen 
többek között a fűtés korsze-
rűsítése, a nővérhívó rendszer 
és a térfigyelő kamerák kiépí-
tése, elhelyezése. 

Tuzson Bence területi fej-

lesztési biztos ünnepi köszön-
tőjében kiemelte: “Abban a 
szellemben nőttem fel, hogy 
tiszteljük szüleinket, nagy-
szüleinket, akik a család alap-
ját jelentik. Az a bölcsesség 
és élettapasztalat, amellyel ők 
rendelkeznek, pótolhatatlan 
kincs. Valójában csak felnőtt-
ként, szülőként tudjuk és érté-
keljük igazán mennyi mindent 
kaptunk idős családtagjaink-
tól útravalóul” .   

Az ünnepségen a megem-

lékezők hangsúlyozták, hogy 
az idősek egy élet munkájá-
val érdemelték ki az őket öve-
ző tiszteletet és megbecsülést. 
Kemény munkával és kitar-
tással megteremtették a felté-
teleket ahhoz, hogy a ma ak-
tív korosztály végzettséget 
szerezzen, munkához juthas-
son, demokráciában élhes-
sen. Megbecsülni az időseket 
és gondoskodni róluk a po-
litika erkölcsi kötelessége is. 
Nem térhet vissza az a politi-

ka, amely ezt az erkölcsi köte-
lességet elmulasztotta, amely 
az időseket ahelyett, hogy se-
gítette volna, létbizonytalan-
ságba taszította. 

Az ünnepi eseményen Du-
nakeszi legidősebb lakóját Sza-
bó Györgyné Marika nénit, aki 
október 20-án tölti be a 101. 
életévét, virágcsokorral kö-
szöntötte Dunakeszi polgár-
mestere és Tuzson Bence terü-
leti fejlesztési biztos. 

  D. Sz.

A humán szolgáltató központ 
pszichológusi munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben (heti 40 óra)
Munkavégzés helye: 
A Humán Szolgáltató központ Gyermekjóléti szolgálatánál (Dunake-
szi, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) heti 20 óra, és a 
Kincsem utcai bölcsődei telephelyen (Dunakeszi, Kincsem u 12) 
heti 20 óra.
Pályázati feltételek; 
Pszichológiai egyetemi, szakpszichológus, pszichopedagógus végzett-
ség  (2. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez alapján)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent;
Bölcsődés, óvodás gyermekek körében, gyermekjóléti szolgálatnál 
végzett szakmai tapasztalat- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz 
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak 

megkérését tanúsító 
  feladóvevény 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik
- Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 3. paragrafus 
(7.) bekezdés alapján a 
  GYVT. 1997.évi XXXI. törvény 15. paragrafusának (8.) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn. 
A munkakör leghamarabb novemberben tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.10.22
Bővebb információ: 
mail-ben Fehérnél Havasi Gabriellánál hszk.human@gmail.com
A pályázat leadható személyesen 2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 32. (Fehérné Havasi Gabriella), vagy postai úton, 2120 Dunakeszi, 
pf.144.
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A megáldott országzászló A városé lett
június elején nAgyszAbású ünnepség keretében helyezték el Az országzászló tAlApzAtán kiAlA-
kított kerAmit kApszulábA A történelmi mAgyArország 64 vármegyéjéből önkéntesek lelkes 
munkájávAl dunAkeszire érkezett, s itt egyesített AnyAföldet. Ahogy Akkor megfogAlmAzódott: 
eggyé vált Az AnyAföld, eggyé vált egy mAréknyi hit és hAzAszeretet.

Az akkor tervbe vett moz-
zanat, az Országzászló 
megáldása a súlyos árvíz 

következtében elrendelt rend-
kívüli állapot miatt elmaradt. 
Erre a szertartásra szeptember 
21-én, a Dunakeszi-Gyártelepi 
Köröndön, méltó ünnepség ke-
retében, érdeklődők népes gyű-
rűjében került sor. 

A zászlót László Andrea elő-
adóművész "A haza nem el-
adó" című saját szerzeményű 
dalának nagyszerű előadása 

közben, emelkedett hangula-
tot ébresztve hozták be a hely-
színre. 

A Himnusz eléneklését kö-
vetően Skripeczky István, a Du-
nakeszi Civilek Baráti Köre ne-
vében köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Dióssi Csaba 
országgyűlési képviselőt, Du-
nakeszi polgármesterét, fővéd-
nököt, Dr. Kisida Eleket, a vá-
ros díszpolgárát, a Százak Taná-
csának tagját, az erdélyi Dobes 
Sándort, az emlékmű tervező-
jét, valamint a Kárpátalját kép-
viselő Kutlán András festő- és 
grafikusművészt. Üdvözölte to-

vábbá Bubrik Miklós görög ka-
tolikus paróchust, Chikán Ka-
talin evangélikus lelkészt, Dr. 
Szádoczky Károly katolikus plé-
bánost, kanonokot, Szőke Atti-
la Szilárd református lelkészt, 
valamint Szabó József önkor-
mányzati képviselőt, társadal-
mi kapcsolatokért felelős és egy-
házügyi tanácsnokot. Felidézte, 
hogy az Országzászlót a civilek 
baráti köre által és a támogatók 
széles körének hozzájárulásá-
val emelték. "Szakrális lett ez a 

hely", mondotta, hiszen birtok-
ba vették az itt élők, szívesen sé-
tálnak erre az emberek.

Az ünnepség folytatásaként 
Varga István András szavalta el 
Reményik Sándor: Nem nyug-
szunk bele című versét, majd 
Szombat István szervező szólt 
arról, hogy az emlékmű létre-
hozása szimbolikusan és való-
ságosan is most, a zászló meg-
áldásával fejeződik be.

Bubrik Miklós az egybegyűl-
tekhez szólva a templomi lo-
bogókat megáldó imádság-
ból idézett: "Adj urunk bősé-
ges kegyelmet szolgáidnak és 

szolgálóidnak, hogy ezt a lobo-
gót szemlélni és követni fog-
ják." A továbbiakban így fogal-
mazott: "Mi magyarok nagyon 
szeretünk visszatekinteni a di-
cső múltba. Hogy jól lássuk és 
tanuljunk belőle. De ne éljünk 
benne, hanem belőle éljünk. A 
gyökereinkből sarjadzon ki a 
bölcsesség, az élet. Ha a múlt-
ban élünk, ott is ragadunk, ak-
kor nem tudjuk megragadni 
soha a jelent, és nem tudunk 
adni jövőt." Szőke Attila Szi-

lárd arról szólt, hogy jó lenne, 
ha felekezetre, korra, nemre, 
származásra való tekintet nél-
kül összejönnénk ide emlékezni 
mindarra, ami a múltban érték 
és minket előre segít. "Sokfélék 
vagyunk, és ez a sokféleség egy 
zászló alatt sereglik össze, és 
várja áldásodat. Legyen ez ta-
lálkozási pont Teveled is Jézus. 
Hogy érezhessük mai sodró vi-
lágunkban sokfelé szétszagga-
tó erőhatások közepette, hogy 
beléd mindig kapaszkodhat ez 
a nemzet. Legyen ez az emlék-
hely fölfelé mutató jel mindany-
nyiunk számára. Így áldd meg e 

közösséget, lakóit, hogy egy új 
világot építhessünk, amelyben 
terád és nemzetünk nagyjaira 
figyelhetünk. Áldd meg mind-
azokat, akik tevékenyen akar-
ták s létrehozták ezt az emlék-
helyet. 

Szádoczky Károly Jézushoz 
fohászkodva így fogalmazott: 
"Tőled származik a lélek, aki az 
emberek tömegéből szabad em-
berek közösségét formálja. Vi-
lágosítsd meg és védelmezd ezt 
a városrészt, melynek történel-
me során jóságodnak annyi je-
lét adtad. Áldd meg e helység 
polgárait és vezetőit, őrizzék és 
védelmezzék az emberiség és a 
kultúra alapvető értékeit, me-
lyeket a mi urunk Jézus Krisz-
tus hirdetett meg nekünk. Áldd 
meg e helység és az ország zász-
lóját és mindazokat, akik ma 
köréje gyülekeztek." Chikán 
Katalin Jézust idézte: "Én va-
gyok a világ világossága! Az ő 
világossága maradjon a mi szí-
vünkben, és dicsősége fényes-
kedjék ezen az emlékhelyen is."

Az Országzászlót, - melyért 
Csoma Gábor egyetemi hall-
gatónak mondott köszönetet a 
szervező - megáldás után Egy-
házi József a Szózat hangjaira 
felvonta. Kedves színfoltja volt 
az ünnepség további részének 
Budai Júlia, a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola 6. osztályos ta-
nulójának népdaléneklése. Őt 
követte Guttmann Vilmos, aki 
Wass Albert "A láthatatlan lo-
bogó" című versét mondta el. 
László Andrea az ünnepség so-
rán több, saját szerzeményű, 
hazafias témájú dalt adott elő 
igen magas színvonalon Lász-
ló Mihály invenciózus szövegé-
vel. Végezetül Skripeczky Ist-
ván formálisan is átadta az Or-
szágzászlót a városnak. Szom-
bat István hozzátette: "A mai 
naptól az emlékműnek az ön-
kormányzat a gazdája, de le-
gyen mindannyiunké!"

Az ünnepség végén a jelen lé-
vők közösen elénekelték a Szé-
kely himnuszt.

Katona M. István
A szerző felvétele
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szent mihály-nApok
˝itthon vAgy! mAgyArország, szeretlek!˝ címmel indított hAgyományőr-
ző progrAmsorozAtot szent mihály nApjA AlkAlmából A közmédiA, mely-
hez országszerte közel 1300 település csAtlAkozott. köztük dunAkeszi 
is, Ahol idén két nApos progrAm-sorozAttAl várták A város polgárAit A 
szervezők e jeles ünnepen. A közmédiA csAtornáihoz hAsonlóAn város-
unkbAn is Az volt A rendezők céljA, hogy megmutAssák, Az itt élő lAkók 
elé tárják dunAkeszi szép hAgyományAit, értékeit. 

Szent Mihály napjának 
üzenete éppen ebben rej-
lik: újra felfedezni ér-

tékeinket, összetalálkozni, s 
együtt lenni azokkal, akikkel 
közösek a gyökereink, mert 
összeköt bennünket valami: 
magyarok vagyunk.

Dunakeszin szép hagyomá-
nya van a Szent Mihály-napi 
búcsúnak, amely az utóbbi két 
évben részben átalakult, na-
gyobb hangsúlyt kapott a kul-
turális értékek bemutatása, a 
település régi mesterségeinek 
felelevenítése, a kézműves al-
kotások előtérbe állítása. 

A rendezvény központi ele-
me a hagyománytisztelet, a 
történelmileg egyházi ese-
ményként újragondolt búcsú, 
emlékezés arra, hogy Szent 
Mihály napja egykor a mező-
gazdasági év befejezését jelen-
tette, amelyet jókedvű együtt-
létekkel, mulatságokkal ünne-
peltek meg. A hagyományok, 
szokások és múltunk ismerete 
pedig elengedhetetlen egy sta-
bil értékrend kialakításához, 
jövőnk tervezéséhez – vallja 
Szabó József, a körzet önkor-
mányzati képviselője, egyház-
ügyi tanácsnok, aki feleségé-
hez hasonlóan régi szép nép-
viseleti ruhát öltve avatta be a 
21. század emberét a szüret, a 

szőlő feldolgozás, préselés, a 
must készítés évszázadokon át 
gyakorolt műveleteibe a Ha-
gyományok Sátrában. 

A gyerekeknek lehetőségük 
volt régi, a városban egykor 
jellemző mesterségeket kipró-
bálni, számos kézműves és fa-
ipari mesterember volt ebben 
segítségükre. A sok érdeklődőt 
vonzó sátorban a régi hagyo-
mányokat feldolgozó írások 
mellett illusztrációként nép-
viseletbe öltöztetett babákkal 
ismerkedhettek a gyermekek, 
akik érdeklődését Legindi Tí-
mea, a Tóth Mariska Hagyo-
mányőrző Alapítvány elnö-
ke és segítő társai igyekeztek 
színes történetek ismertetésén 
keresztül kielégíteni. 

Az eseményt kísérő vásáron 
kiemelt figyelmet fordítottak 
arra is, hogy ne a mennyiség-
re, hanem a minőségre helye-
ződjön át a hangsúly. Olyan 
termékek kínálatát igyekez-
tek előtérbe helyezni, amelyek 
tartalmában és külsőségeiben 
is illő volt az ünnephez.

A Bartók Béla és a Szent Ist-
ván utca találkozásánál el-
helyezett színpadon szom-
bat este és vasárnap is népze-
nei koncertekkel, néptánc be-
mutatókkal, mesemondóval és 
bábszínházzal várták a kicsi-

ket és nagyokat. Az igényes-
séget jól jelzi, hogy a dunake-
sziek élőben élvezhették Sebő 
Ferenc és barátai szépen szóló 
muzsikáját. 

A régi egyházi hagyomá-
nyokhoz illően természetesen 
volt szentmise is a Szent Mi-
hály templomban, ahol az egy-
begyűltek élvezhették a Servite 
Ökumenikus Kórus nagy sike-
rű műsorát is. 

Szent Mihály nap üzeneté-
nek szellemében - újra felfe-
dezni értékeinket, összetalál-
kozni, s együtt lenni azokkal, 
akikkel közösek a gyökere-
ink – nagyon sokan töltötték 
együtt az ünnepet, melynek 
zárásaként – Dióssi Csaba pol-
gármester ünnepi köszöntője 
után – fellobbant az összetar-
tozást szimbolizáló Szent Mi-
hály tüze is. 

B. Szentmártoni 
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egykori neves tAnítóját és megbízott igAzgAtóját idéző emléktáblA AvAtásárA került sor A széchenyi istván ál-
tAlános iskolábAn szeptember 27-én. tóthné czimmermAnn judit igAzgAtó Asszony köszönetet mondott A nemes 
gesztusért A tóth mAriskA hAgyományőrző AlApítványnAk.

EMLÉKTÁBLA A TANÍTÓNŐNEK 
"Csak adtál…"

Ezt követően Harango-
zó Katalin köszöntöt-
te a megjelenteket, köz-

tük Szabó József önkormányza-
ti képviselőt és Csoma Attilát, a 
VOKE József Attila Művelődé-
si Központ igazgatóját. Kiemel-
te, hogy a Dunakeszin egykor 
élt meghatározó személyiségek 
közül már többeket idéz fel em-
léktábla. Majd átadta a szót Sza-
káll Lászlónénak, a Révész Ist-
ván Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetőjének, aki ötletadója és 
kezdeményezője e nemes cél-
nak. Elmondta, hogy törekvé-
sük eredményeként eddig már 
öt helyszín őrzi a város egykori 
kiválóságainak – Konrád Ignác-
nak, a lovak kiváló festőjének, 
Dr. Bayer Emilnek, Alag első 
körzeti orvosának, Tóth Maris-
kának, a Szent István Általános 
Iskola egykori tanítónőjének, 
Körmendi Lajosnak, a Gyárte-
lepi Általános Iskola első igaz-
gatójának, valamint Dr. Cseres-
nyés Ernőnek, Dunakeszi első 
körorvosának – emlékét.  

Reményik Sándor Temp-
lom és iskola című versét Lász-
ló Laura, a Széchenyi iskola ta-
nulója mondta el, majd Szabó 
Balázsné, az iskola pedagógusa 
tartotta meg avató beszédét. Ő 
és édesanyja, Gyuriczki Béláné 
együtt ápolták, gondozták élete 
utolsó három évében Strib Jo-
lánt. 

"A legendás tanítónő 1908-
ban született Pozsonyban, kato-

likus, magyarságát büszkén vál-
laló szülők gyermekeként. Zár-
dában folytatott tanulmánya-
it az első világháború szakította 
félbe. A Felvidék elvesztése után 
menekülniük kellett s egy mar-
havagonban érkeztek Budapest-
re… A háború után a Gyermek-
védő Liga szervezésében Hol-
landiába került egy likőrgyáros-
hoz, ott két évet töltött el, de a 
honvágy hazahívta. A Szent Te-
réz Intézetben, majd a Ranolder 
tanítóképzőben folytatta tanul-
mányait… Édesapja Alagon ka-
pott állomásfőnöki megbízást, 
de egy vasúti balesetben éle-
tét vesztette. Az alagi népisko-
lában 1929-ben kapott tanító-
női kinevezést s erős hivatástu-
dattal, nagyon sokat tett az is-
koláért. Volt olyan csoportja, 
melybe több mint hetven tanu-
ló járt… Az 1941-ben megala-
kult Szívgárdának* vezetője volt 
majd 1945-ben kinevezték az is-
kola megbízott igazgatójának… 
Három év múlva, miután nem 
vállalta a kommunista párt-
hoz való hűséget és nem tagad-
ta meg hitét, kényszernyugdí-
jazták… Rajzolt, festett, kötött, 
horgolt, így igyekezett kiegészí-
teni a szűkös családi költségve-
tést… Utolsó éveiben nálam és 
édesanyámnál új családra lelt, 
édesanyámat lányaként, öcsé-
met és engem unokájaként sze-
retett 1992-ben bekövetkezett 
haláláig. Előttem Ő a nagy pél-
da, Jolánka Mama, a TANÍTÓ-

NŐ… Sokat bántották igaztala-
nul életében, de szívében soha 
nem volt gyűlölet vagy bosszú-
vágy… Arany János írta: ~ Leg-
nagyobb cél pedig itt-e földi lét-
ben/Ember lenni mindig, min-
den körülményben ~ Nem ke-
vés feladat ez, ebben a mostani, 
egyre embertelenebbé váló vi-
lágban." Beszéde befejezéseként 
– eleget téve az egyesület felké-
résének – átadta a Lengyel Ist-
ván által tervezett és Veres Ist-
ván építész, kőfaragó által ki-
vitelezett emléktáblát az iskola 
volt, jelenlegi és jövőbeni diák-
jainak és pedagógusainak. Ezt 
követően Gyuriczki Béláné és 
Legindi Tímea alapítványi elnök 
leleplezték az emléktáblát. 

A volt tanítványok nevében 
Rátki Imre meghatottan emlé-
kezett egykori tanítónőjére, aki 
nagy szeretettel fogadta őt és 
társait az első osztályban. Fel-
olvasta Dichott Mária, Bayer 

Marika, Dr. Bayer Emil lánya, 
Németországban élő tanítvány 
verses levelét, melyben többek 
között így fogalmazott: "Szere-
tettel emlékezünk rád/ki taní-
tottál, szerettél, csak adtál…"

Az ünnepség zárásaként 
Farkasházi Anna, a Farkas Fe-
renc Művészeti Iskola növen-
déke hegedűn Corelli E-moll 
szonátájának I. tételét adta elő. 

 (*Szívgárda; az elemi ill. a 
középiskolák alsó 4 osztályába 
járó katolikus fiúk és leányok 
önkéntes szervezete. Forrás: 
Magyar Katolikus Lexikon. A 
szerk.)

Katona M. István
A szerző felvétele

dr. Skripeczky Gábor
ügyvéd

Ingatlanjog, cégjog, öröklési jog, családjog, 
peres képviselet, közbeszerzési jog, 

valamint szerződések írása 
és jogi tanácsadás.

2120 Dunakeszi, Fő út 89. I/7.
M: 06-30/203-7277 • T: 06-27/637-449

skripeczky.gabor@t-online.hu
www.drskripeczky.hu
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A helytörténet a szíve csücske „Igazi dolgos nép él itt”

– Ha jól hallottam Önről, szinte 
nincs olyan esemény Dunakeszi 
múltjában, amiről ne tudna bár-
mit elmondani. Ennyire szereti a 
szülővárosát?

– Lehet, hogy csalódást fogok 
okozni, de nem a szülővárosom Du-
nakeszi, ugyanis hat-hét éves lehet-
tem, amikor ideköltöztünk. A tör-
ténelem szeretete miatt ástam bele 
magam a város múltjába, mert a ta-
nárom beválogatott abba a négyfős 
csapatba, ami elindult a helytörténe-
ti vetélkedőn. Itt eldőlt a sorsom, hi-
szen négy éven át mindig részt vet-
tem ezen a szellemi erőpróbán. Így 
ismerkedtem meg a település törté-
netével, múltjával, és ástam magam 
egyre mélyebbre és mélyebbre.

– Ez annyira sikerült, hogy utá-
na már különböző publikációkat 
is írt Dunakesziről…

– A Radnóti Miklós Gimnázium-
ban sem hagytam fel a város múlt-
jának kutatásaival, és az időközben 
elindult Helytörténeti Szemlében 
jelent meg néhány írásom. Ugyan-
akkor a Széchenyi Általános Isko-
lától sem szakadtam el, ugyanis ta-
nácsadóként segítettem éveken ke-
resztül az utódaimat, akik a hely-
történeti versenyre készültek.

– Jelenleg főiskolás. Messze já-
rok az igazságtól, ha azt gondo-
lom, köze van a történelemhez?

– Abszolút messze. Ugyan-
is előbb a Műegyetemen szerez-
tem műszaki szakoktató diplomát, 
majd most félévem van hátra a Gá-
bor Dénes Főiskolán, hogy mér-
nök-informatikus végzettségem is 
meglegyen.

– Na, megcsalta a nagy szerel-
mét, a helytörténetet?

– Nem, de ma már az informa-
tika az első az életemben, de a szí-
vem egy rejtett bugyra a helytörté-
neté marad mindig. Ráadásul ép-
pen az informatika segítségével 
szeretném valóra váltani az egyik 
álmom. Hogy mi az, maradjon az 
én titkom egyelőre, annyit azért el-
mondhatok, hogy a város turiszti-
kai látványosságaival van kapcso-
latban.

– Ha végez a főiskolán, a tele-
pülésen próbál meg elhelyezkedni, 
vagy irány a főváros?

– Szeretem Dunakeszit, itt élek, 
és nem is áll szándékomban elköl-
tözni innen. De informatikusként 
mindenképpen Budapest áll a cél-
keresztben.

– A város fiatalságának többsé-
ge hiányolja Dunakeszin a külön-
böző szórakozási lehetőségeket. 
Huszonnégy évesen miként látja 
ebből a szempontból a települést?

– Teljesen egyetértek azok-
kal, akik hiányolják a mozit, va-
lamint a táncos szórakozóhelyet 
Dunakeszin. Egy negyvenezres vá-
rosban ezek nem hiányozhatnak, 
és nem túl szerencsés, hogy az itt 
élő fiataloknak vagy a fővárosba, 
vagy Vácra kell utazniuk, ha szeret-
nének kikapcsolódni. De a város-
vezetés védelmében elmondhatom, 
hogy az olyan rendezvények, mint 
a Dunakeszi Feszt vagy a különfé-
le utcabálok már rengeteg szórako-
zási lehetőséget nyújtanak nekünk, 
fiataloknak.

- molnár -

Olyan időszakban született alagi 
otthonukban, amikor még a bába 
a házhoz jött. Sáreczki Imre 1948-
ban látta meg a napvilágot, és bár-
milyen hihetetlen, az elmúlt majd 
66 esztendő alatt egyszer sem 
érezte, hogy el kellene hagyni a 
szülőhelyét. Kisgyermekként ki-
fejezetten élvezte a falusi életet, és 
amikor barátjával reggelente kiáll-
tak a kapuba, akár ötven fakere-
kes lovas kocsit is összeszámoltak, 
ahogy azok a falu határában lévő 
paradicsomföldekre igyekeztek.

„Akkoriban főként ebből él-
tek az itt lakó emberek. Igazi dol-
gos nép lakott Alagon mindig, és 
szinte mindenki ismert minden-
kit. Igazi közösség volt a mienk, és 
mindig csodálattal néztem azokra 
a mesteremberekre, akik szakmá-
juk legjobbjai voltak” – elevenítet-
te fel egy pár mondat erejéig a gye-
rekkorát Sáreczki Imre.

Az elmúlt, egy generáció idejét 
is meghaladó időszakban azonban 
hihetetlen változások álltak be a 
település életében. A fejlődéssel 
párhuzamosan a 66 éves férfi sze-
rint szinte eltűntek az általa na-
gyon is tisztelt tradicionális szak-
mák, és egyre kevesebben vannak 
már velünk a régi idők nagy öreg-
jeiből.

„Ám ezeknek a változásoknak 
természetesen vannak pozitív ol-
dalai is. Vidéken általában élnek 
az emberek, míg Dunakeszin meg 
is élnek. Igaz, már-már túlzsúfolt 
a város, de az elővárosok növeke-

dése nem magyar, hanem világ-
jelenség. Nagy örömömre azon-
ban itt nem alvó, hanem az iden-
titását megtartó közösség alakult 
ki mára, és ebben nagy szerepe 
van az elmúlt időszakban meg-
rendezésre kerülő kulturális ren-
dezvényeknek. Most ismét úgy 
látom, hogy mindenki szemé-
lyes sikerének érezheti azt, ami itt 
Dunakeszin történik” – fogalma-
zott Sáreczki úr.

Sosem felejti el azt a négy évet, 
amikor 2006 és 2010 között a FI-
DESZ színeiben önkormányza-
ti képviselőként dolgozhatott. Ám 
úgy érezte, a politikából ennyi 
pont elég volt.

„A körzetemben Erdész Zoltán 
örökölte meg a helyem, és nagy 
örömömre nemcsak nagy fölény-
nyel győzött, hanem jelenleg a vá-
ros alpolgármesteri funkcióját is 
betölti” – jelentette ki a férfi.

Természetesen nem a nyugdíja-
sok életét éli, hiszen 22 évvel ez-
előtt megalapított családi vállal-
kozását továbbra is vezeti.

„Kivitelezői munkákat végzünk, 
elsősorban a régióban, ám ha kell, 
Pest megye bármelyik településén 
dolgozunk, ha hívnak. Nem va-
gyunk mamutcég, de a családom-
nak és másik nyolc embernek nyu-
godt megélhetést tudok biztosíta-
ni” – árulta el Sáreczki Imre.

És ebben a világban talán nem 
is lehet ennél többet kívánni…

- molnár -

Amikor egészen óvodásként  szü-
leivel dunAkeszire költözött, még 
csAk nem is sejtette, hogy pár év 
múlvA Az lesz számárA A legfonto-
sAbb, hogy mindent tudjon A város 
történetéről. előbb, mint verseny-
ző, mAjd később utódAi tAnács-
AdójAként merült el A múlt helyi 
eseményeibe. zsigA bernAdett mA 
már Az informAtikávAl jegyezte el 
mAgát, ám nem titkoljA, A szíve egy 
rejtett bugyrA mindig A helytörté-
neté mArAd.

születése pillAnAtától kezdve 
itt él A városbAn. úgy véli, egy 
generáció AlAtt hihetetlen vál-
tozások mentek végbe dunAke-
szi, illetve szűkebb hAzájA, AlAg 
életében. őszintén sAjnáljA, 
hogy A régi, trAdicionális szAk-
mák és mesteremberei szépen 
lAssAn eltűntek A településről, 
de AnnAk kifejezetten örül, 
hogy A hAtAlmAs fejlődés elle-
nére Az identitását megtArtó 
közösség él itt. sáreczki imre A mAgA mAjd 66 évével még mA is 
Aktív, cégében A csAládján kívül nyolc embernek biztosít biztos 
megélhetést.
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V O K E  J ó z s e f  A t t i l a 
M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t 

( 2 1 2 0  D u n a k e s z i , 
Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . ) 

w w w. v o k e j a m k . h u

2013. oKTÓBEr-NoVEMBErI proGrAMAJÁNLÓJA
VOKE József Attila Művelődési Központ

Október 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután. 

Idősek Világnapja Gála:
Fellépnek: Kovács Kati és 

Aradszky László

Október 17. csütörtök 19 óra
L’art Pour L’art Társulat:

Piroska, a farkas 
Belépő: 2.500.-Ft

Október 18. péntek 18 óra
Városi néptáncest

Október 19. szombat 14 óra
A Lakodalmas menet indulása.
A hagyományosan kétévenként 

megrendezett Dunakeszi 
Lakodalmas a Nyugdíjas Kiránduló 

Klub és a Művelődési Központ 
szervezésében.

Este: vacsora, zene, tánc, vigalom.

Október 25. péntek 18 óra
„Lépések”

A DunArt Képzőművészeti 
Egyesület kiállításának 

megnyitója.

Október 30. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután.

Téma: Temetkezési szokások, 
jelképek Magyarországon.

November 6. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután 

keretében:
Házi vetélkedő - Mátyás király 

trónra lépésének 555. évfordulója 
kapcsán.

DUNAKESZI MŰVÉSZETI NAPOK
November 8 - december 1-ig.

November 8. péntek 9.30 óra
Bonbon Matiné

Bérletes előadássorozat:
Maszk Bábszínház: 1001 éjszaka 

meséi
A négy előadásos bérlet ára: 

3.000.-Ft
Az előadásra a jegyár: 1.000.-Ft

November 9. szombat 19 óra
„Te rongyos élet” – Operett Gála
Fellépnek: Nagy Ibolya, Berkes 

János, Bódi Barbara, Peller Károly, 
Közreműködik a Váci Szimfonikus 

Zenekar
A belépő ára elővételben: 

1.500.-Ft
Az előadás napján, a helyszínen: 

1.800.-

November 16. szombat 17 óra
Kubó Éva textilművész 

kiállításának megnyitója

November 25. hétfő 19 óra
Centrál Színház:

És Rómeó és Júlia
Játsszák: Nagy – Kálózy Eszter és 

Rudolf Péter
Belépő: 2.500.-Ft

2013. november 9. szombat
13.00-14.30: Néptáncgála - a 
20 éves Duna Gyöngye, a 
Rokka és a Cinege néptánc-
együttesek műsora
Szeretettel várjuk az 
érdeklődő szülőket, diákokat, 
volt diákokat és kollégákat!

14.30-16.00: Volt és jelen-
legi tanárok és dolgozók 
találkozója az ebédlőben

16.00-19.00: Tanár-diák 
találkozók – kötetlen 
beszélgetések az aulában és 

a földszinti termekben volt 
diáktársakkal és tanárokkal

19.30: Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról – a 
Radnóti Diákszínpad bemu-
tatója
A színdarabot megtekinthe-
tik még november 10-17-ig 
minden este 19 órától.  
Az ülőhelyek korlátozott 
száma miatt kérjük, jegyi-
gényüket előre jelezzék a 
27/342-212-es telefonszámon.
www.dkrmg.sulinet.hu
www.facebook.com/50RMG

Az 50 éves Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 
tantestülete szeretettel várja volt kollégáit, diákjait és az 
érdeklődőket a gimnázium jubileumi rendezvényeire. 

Ünnepeljenek velünk!
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A zene világnApjA és bárdos 
lAjos születésnApjA egyAránt 
október elseje. ebből Az Al-
kAlomból A neves zenetudós, 
komponistA, kArmester és 
zenepedAgógus nevét viselő 
áltAlános iskolA hAngver-
senyt rendezett A gyártelepi 
jézus szíve templombAn. 

A zene világnapja – Koncerttel ünnepeltek

A koncert hangulati bevezeté-
seként Petri Dávid, az isko-

la volt növendéke, jelenleg a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
jogi karának hallgatója orgonán 
Henry Purcell Trumpet tune című 
művét adta elő. 

Fábián Katalin tanárnő köszön-
tötte a templomot zsúfolásig meg-
töltő közönséget, majd Horváthné 
Szentléleki Katalin igazgató asz-
szony Bárdos Lajos gondolataival 
nyitotta meg a hangversenyt: "A 
zene gazdagítja a kedélyt, nemesí-
ti az ízlést, fogékonyabbá tesz más 
szépségek iránt. Az éneklés szebbé 
teszi életünket." A Zene Világnap-
ját Jehudi Menuhin hegedűművész 
javaslatára az UNESCO Nemzet-
közi Tanácsa 1975-ben alapította 

meg. Az első világnap tiszteleté-
re írt köszöntőjében többek között 
ezt írta: "Arra szeretnék buzdíta-
ni minden várost, falut és orszá-
got, hogy rendezzenek sokféle ze-
nei eseményt ezen a napon. Örül-
nék, ha nemcsak koncerteken, rá-
dióműsorokban szólalnának meg 
régi és főként mai művek, hanem 
spontán megnyilvánulásként ut-
cákon és tereken is muzsikálná-
nak énekesek, kórusok, dzsessz-ze-
nészek és a komolyzene legjelentő-
sebb előadói." A továbbiakban fel-
idézte az igazgató asszony Bárdos 
Lajos életútját, majd ezt mondta: 
"Mi pedagógusok is igyekszünk 
hozzájárulni az ének-zenei nevelés 
szemléletbeli, tartalmi és módszer-
tani megújulásához. E cél elérésé-

ben első helyen áll a kóruséneklés, 
az a közösségi élmény, amely min-
den éneklő gyermek készségét, ké-
pességét fejleszti.”    

A koncerten megszólalt Altsach 
Gergely és Kertészné Hidvégi Zsu-
zsa vezényletével az iskola két ne-
ves énekkara, a Kicsinyek Kórusa 
és a Cantemus Kórus, majd Godár 
Sándor, az Operaház művésze ál-
tal vezetett, az iskolában működő 
zenetanodájának növendékei ütő-
hangszereken játszottak. A szín-
vonalas hangverseny befejezése-
ként Szádoczky Károly kanonok, 
plébános mondott köszönetet, ezt 
követően az egyesített énekkar a 
Boldogasszony anyánk kezdetű 
egyházi népéneket adta elő.

A közelmúltban még egy fon-

tos esemény gazdagította az isko-
la történetét. Megkapták az Okle-
velet arról, hogy a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács Akkreditált Ki-
váló Tehetségpont elismerésben 
részesítette a tanintézményt. Ez a 
minősítés három évre szól, tudtuk 
meg az igazgató asszonytól. Előz-
ményként annyit, hogy a tanul-
mányi munkában több évtizeden 
át elért megyei és országos szin-
tű eredményeket feltöltötték a Ta-
nács honlapjára. Ezután a szak-
értőknek az iskolavezetéssel és az 
érintett pedagógusokkal történt 
személyes beszélgetése nyomán 
kapták meg a minősítést, mely-
lyel a zenei nevelésben, angol nyel-
vi oktatásban, kézművességben, 
matematikában és a sportban el-
ért eredményeket honorálták. Az 
idei tanévtől az első osztályos gye-
rekek körében – egyéni jelentke-
zés és szakpszichológus által tör-
tént felmérés alapján – elkezdődik 
egy hosszú távú tehetséggondozó 
program, egyelőre matematika és 
sport területén. 

Katona M. István
A szerző felvétele
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búcsú AntAl Attilától, egy igazi lokálpatriótától
AntAl Attilát 15 évvel ezelőtt A kölcsey ferenc városi könyvtárbAn ismertem meg, egy lAkossági fórumot követő álló fogAdá-
son. odAjött hozzám, bemutAtkozott és elmondtA, hogy nejével együtt nemrég költözött dunAkeszire és szeretne bekApcsolód-
ni civil szervezetünk tevékenységébe.

Barátaimmal együtt örömmel 
fogadtuk Attila jelentkezését. 

Hamar kiderült, hogy egy meg-
bízható, korrekt és jó szervezőké-
pességgel megáldott segítőtárssal 
bővült csapatunk.

Az elmúlt másfél évtized folya-
mán számos jótékony célú rendez-
vény szervezésében Antal Attila a 
reá bízott feladatokat önzetlenül 
és lelkiismeretesen, pontosan és 
mindig határidőre végezte el. Kis 
dolgozószobájában ott tornyosul-
tak a meghívólevelek, plakátok s 
persze gyakran itt beszéltem meg 
vele terveinket és teendőinket is. 
Leplezetlen öröm sugárzott az ar-
cáról, amikor egy ilyen rendezvé-
nyünk eredményeképpen egy na-
gyobb összeget adhattunk át a 
Széchenyi István Általános Isko-
la szorgalmas és hátrányos helyze-
tű diákjainak. Fellépő, országosan 
ismert művészeink (Bubik István, 
Petrás Mária, Sinkovits Imre, stb.) 
meghívásait is gyakran ő szervez-
te Dr. Kisida Elek egyetemi ma-
gántanár úrral együtt. Hazaszere-

tete és az összmagyarság iránt ér-
zett felelőssége példa értékű volt. 
Váczi Mihállyal vallotta, hogy 
„Nem elég beszélni…. tenni, ten-
ni kell!”

Szinte erején felül, időt és anya-
giakat nem kímélve, segített a 
Dunakeszi-Fóti Nyári Szabad-
egyetem megszervezésében és le-
bonyolításában. Szívügyének te-
kintette a Beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Tan-
nyelvű Főiskola és a Tiszaújlaki 

magyar anyanyelvű Gimnázium 
épületei újjáépítésének támogatá-
sát. Lelkes szervezője volt Vári Fá-
bián László József Attila-díjas köl-
tő verseskötetének kiadásában is. 
„Minden cselekedetében a töké-
letességre törekedett”, - jellemez-
te tömören Kovács László volt ön-
kormányzati képviselőtársam a 
lokálpatrióta frakció vezetője.

Attila velünk volt a Trianoni,- 
az Árpád házi – emlékművek és 
az Alagi hősök tiszteletére emelt 

kopjafa megvalósításában is. (Pe-
dig közben súlyos szívműtéten 
esett át.)

Igazi lokálpatriótaként Antal 
Attila is egyetértett azzal az el-
képzeléssel, hogy lakossági ösz-
szefogással, az önkormányzatunk 
és más civil szervezetek közremű-
ködésével végre állítsunk emlék-
művet városunk alapítójának, IV 
Béla Árpád-házi nagykirályunk 
tiszteletére Dunakeszin a Dózsa 
György téren. Hosszasan sorol-
hatnám még Attila közéleti és vá-
rosszépítő tevékenységét…

Most, hogy „elment” közülünk, 
nagyon fog hiányozni, de biztos va-
gyok abban, hogy onnan fentről is 
követi tevékenységünket, s szúrós 
szemekkel figyelmeztet bennün-
ket, ha letérnénk a helyes útról…

Attila, köszönjük, hogy velünk 
voltál! Nyugodj békében!

Skripeczky István 
nyugdíjas gimnáziumi tanár, 

volt önkormányzati képviselő,
 a Dunakeszi Civilek Baráti 

Köre szervezője

A kezdet 1958-bAn volt, Amikor rung györgy edző jött A 
dunAkeszi kinizsi csApAtához. A lányok csApAt 1968-bAn ért 
A csúcsrA, Amikor Az nb i-be jutottAk. Az Akkori játékosok: 
bálint AnnA, venczel hAjnAlkA, mAhler gAbriellA, kiss mAgdA, 
schwArtz zsuzsA volt.

megvan az első pont

Hosszú szünet után – 40 év 
–re  Bartinai Péter megala-

kította a Dunakeszi Kinizsi asz-
talitenisz  szakosztályt 2009-
ben.  A 2013-2014 bajnoki évben 
Dunakeszi történetében először 
szerepel a női csapat, az ország 
legmagasabb bajnokságában. 
Szeptember 28-án az első hazai 

mérkőzésre eljött Dióssi Csa-
ba polgármester is és örömmel 
láthatta, hogy a női párosunk 
Ackermann - Fest  óriási meg-
lepetésre 3-1-re nyert. Az ellen-
fél egyik párosa Varga Tímea az 
országos ranglistán 5. helyen 
áll. Továbbiakban az egyesek 
következtek Fest, Mura, győ-
zelmeivel 3-0-ra alakult a talál-
kozó. Folytatásban a vendégek 
„felszívták” magukat és 5-4-es 
vezetéshez jutottak. Az utolsó 
találkozón Mura Renáta 3-0-ra 
nyert és megszületett az 5-5-ös 
eredmény, így megvan az első 
pont. 

- Jelenleg a magyar női asz-
talitenisz bajnokságban Ext-
ra Liga, NB I keleti – nyuga-
ti csoport és a megye bajnoksá-
gok szerepelnek a csapatok. Az 

Dunakeszi női asztalitenisz története Extra Ligát öt éve vezették be. 
Jelenlegi bajnokságban kilenc 
csapat küzd ősszel és tavasz-
szal, 8-8 mérkőzésre kerül sor. 
Folytatás hazai pályán október 
26-án, Erdért csapatát fogadják-
mondta Bartinai Péter szakosz-
tályvezető.

Eredmények: Budaörs – Du-
nakeszi - MTK Magyar Lakk 
10-0.

Dunakeszi – MTK Magyar 
Lakk  5-5 (Ackermann- Fest 
páros, Fest, Mura 2-2). 

Solymosi László
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dunAkeszi 1989 ótA ápol tArtAlmAs testvérvárosi kApcsolAtot Az olAszországi cAsAlgrAnde város önkormány-
zAtávAl. A közel negyedszázAdos együttműködést legfényesebben A kulturális és sport kApcsolAtok fémjelzik. 
A modenA környéki, tizennyolcezer lAkosú kis város legrAngosAbb fesztiváljA, A több mint egy évszázAdA min-
den évben szeptemberben megrendezésre kerülő cAsAlgrAnde-i vásár. A régió vállAlkozóinAk ipAri és kereske-
delmi termékeit, gAsztronómiAi különlegességeit felvonultAtó, A kulturális progrAmok sokAságát kínáló rAn-
gos fesztivál záró progrAmjAit megtekintette városunk küldöttsége is. A pAdAnA völgyében elterülő, A csempe 
és borecet gyártásáról híres városbA látogAtó háromfős delegációt erdész zoltán Alpolgármester vezette, Aki 
AndreA rossi polgármesterrel A további együttműködésről is tárgyAlt. 

A fiataloké a főszerep 
az olasz-magyar együttműködésben 

Mindkét város a kapcsolatok további élénkítését szorgalmazza

A városházán Andrea Rossi polgármes-
ter és munkatársai őszinte barátság-
gal köszöntötték a dunakeszi delegáci-

ót vezető Erdész Zoltán alpolgármestert, Kárpá-
ti Zoltán külkapcsolatokért felelős tanácsnokot 
és Kocsis Imre tolmácsot. A szívélyes hangvételű 
beszélgetést felváltó „hivatalos” tárgyalás is na-
gyon kellemes mederben zajlott. Andrea Rossi 
örömét fejezte ki, hogy újra Casalgrandeben üd-
vözölhette Dunakeszi Város Önkormányzata 
képviselőit. Mint fogalmazott, számukra nagy 
jelentőséggel bír a testvérvárosi együttműködés, 
ezért azt szeretné, ha a következő években az őt 
követő polgármester támogatásával újult erő-
re kapna. Reményét fejezte ki, hogy a kapcsolat-
felvétel időszakában tapasztalt élénk érdeklődés 
és a más nemzet polgárainak megismerése irán-
ti kívánság tölti ki újra az önkormányzatok ér-
deklődését. Újra érdekes és izgalmas lesz az új 
kultúrák személyes felfedezése és megismerése a 
modern kommunikációs eszközök használatá-
nak időszakában is. Andrea Rossi szerint ezt a 
folyamatot a két város lakossága közötti kapcso-
latok felvételével, bővítésével lehet erősíteni. A 
polgármesteri tisztségéből jövőre leköszönő po-
litikus úgy véli, hogy elsősorban az iskolák és a 
sportolók együttműködése adhat újabb lendüle-
tet a testvérvárosi kapcsolatnak.  

Erdész Zoltán Dunakeszi vezetői és lakói üd-
vözletének tolmácsolása után rövid áttekintést 
adott a város legújabb kori fejlődéséről, életéről, 
a nagy sikerű Dunakeszi Feszt fogadtatásáról. 
Az alpolgármester is úgy vélte, hogy a két vá-
ros kapcsolatainak élénkítését legjobban a kul-
turális és sport rendezvények, az olasz és ma-
gyar fiatalok találkozói szolgálhatják, mely-
nek erősítését szorgalmazta az olasz partnerrel 
folytatott eszmecserén. Erdész Zoltán szólt ar-
ról is, hogy e cél megvalósítása érdekében a du-
nakeszi gimnáziumban ösztönzik a nyelvtanu-
lást. Andrea Rossi polgármestert felkérte, hogy 
a választást követően utódjánál is szorgalmaz-
za az - egyébként kifejezetten baráti testvérvá-
rosi - együttműködés élénkítését.  Az alpolgár-
mester nagy elismeréssel beszélt Kárpáti Zoltán 
külkapcsolatokért felelős tanácsnok rendkívül 
eredményes tevékenységéről, amely megnyilvá-
nult a dunakeszi delegáció rendkívül szívélyes 
fogadtatásában is. – Olasz barátaink nyitottak az 
együttműködésre, bárhol jártunk, szeretettel és 
barátsággal fogadtak bennünk – mondta Erdész 
Zoltán, aki szerint az együttműködés nagy le-
hetőség a fiatalok számára, különösen azoknak, 
akik külföldön szeretnék folytatni tanulmánya-
ikat, hiszen pl. az egyik legnagyobb olasz egye-
temi város, Bologna néhány kilométerre fekszik 
Casalgrandétól… 

– Nagyon jó volt érzékelni és megtapasztal-
ni, hogy olasz barátaink milyen őszinte szeretet-
tel fogadnak bennünket. Minden gesztusokból, 

megnyilvánulásukból érződik, hogy számuk-
ra is fontos a két város együttműködése. Ez ak-
kor is igaz, ha az utóbbi időszakban – objektív ok 
miatt - nem látogattunk el egymáshoz minden 
évben – hallhattuk Kárpáti Zoltántól. 

Ez pedig nem más, mint az, hogy éppen ab-
ban az időszakban kerül megrendezésre immár 
harmadik éve a nagy sikernek örvendő Duna-
keszi Feszt, amikor Casalgrandeben a város leg-
nagyobb, kéthetes vásárát tartják. A rendez-
vény kiemelt jelentőségű, hiszen azon megje-
lennek a régió és az ország számos ismert poli-
tikai és gazdasági szereplői a több ezer látogató 
mellett. – Kölcsönösen meghívtuk egymást, de 
mindkét város vezetői – ami érthető – a saját 
rendezvényükön akarnak részt venni, amit köl-
csönösen elfogadunk. De ez érthető is, hiszen 
Casalgrande polgármestere és a képviselők ezen 
a kiemelt eseményen személyesen konzultálhat-
nak országos szervek vezetőivel, amiből az egész 
város profitál. Jó példa erre az a nagy volume-
nű fejlesztés, melynek keretében a Casalgrande-t 
átszelő vasútvonal korszerűsítésével együtt több 
közúti aluljáró épült a városban az elmúlt évben. 
Idén a kapcsolatok intenzitásának erősítése ér-
dekében a vásár második felére kaptunk meghí-
vást, melynek Erdész Zoltán alpolgármester úr 
vezetésével eleget tudtunk tenni. 

Kárpáti Zoltán az őt jellemző szenvedéllyel és 
a tartalmas együttműködés fenntartásáért ér-
zett lelkesedéssel elevenítette fel a rendszervál-
tozás korszakában létrejött együttműködés kez-

Kocsis Imre, Andrea rossi, Erdész Zoltán
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detét. – Az olasz-magyar kapcsolat jelentőségét 
számunkra nagyban emeli, hogy Casalgrande 
delegációja kereste fel Dunakeszit és kezdemé-
nyezte az együttműködést, mert kíváncsiak vol-
tak a „vasfüggöny” mögött élő emberekre. Ér-
deklődésük és rokonszenvük azóta is töretlen. 
Ugyanilyen érdeklődéssel és együttműködési 
szándékkal kerestük meg mi is az erdélyi, len-
gyel, valamint a bolgár testvérvárosainkat. 

A külkapcsolatokért felelős tanácsnok a 
Casalgrande-i színes programok egyik szüne-
tében, az olasz városháza előtti tér forgatagában 
átélt friss élményei alapján újra és újra elismerés-
sel beszélt a vendéglátó testvérváros ragaszkodá-
sáról. – Örömmel tölt el, hogy Andrea Rossi pol-
gármester úr ismételten megerősítette az együtt-
működés fontosságát. Sőt azt is hangsúlyozta, ha 
jövőre, második ciklusa végén átadja utódjának 
a marsallbotot – az olasz törvények szerint csak 
két ciklust tölthet ki egy polgármester – akkor a 
kapcsolatok további erősítését kéri tőle. 

A dunakeszi delegáció tagjai megtekintet-
ték - a vásáron tett látogatás mellett, a helyi vál-
lalkozókkal és kereskedőkkel, önkormányza-
ti képviselőkkel folytatott konzultációk után 
– Casalgrande egyik legrangosabb röplabda 

tornáját is, melynek fővédnöke Andrea Rossi pol-
gármester volt. A látványos mérkőzéseket látva 
jegyezte meg Kárpáti Zoltán, hogy a gazdasági 
helyzet romlása miatt idén elmaradt a Trikolor 
olimpia, melyet négyévente Reggio Emília tarto-
mány rendezett meg. - Ez egy fantasztikus sport 
rendezvénysorozat, melyen legutóbb a dunake-
szi női kézilabda csapatunk megnyerte a trikolor 
kupát. Az olimpia egyik érdekessége, hogy a sza-
bályok szerint a résztvevő olasz települések test-
vérvárosaik sportolóit abban a sportágban hív-
hatják meg, melyben maguk is indulnak. Remé-
lem, hogy a következő olimpián újra itt lehetnek 
fiataljaink, akik számára minden ilyen találko-
zás egy életre szóló élményt jelent. 

Kárpáti Zoltánban nemcsak a testvérvárosi 
együttműködésért felelős tanácsnok, hanem a 
pedagógus, a Radnóti Miklós Gimnázium igaz-
gató-helyettese is megszólalt, aki a külkapcso-
latok legnagyobb értékének azt tekinti, ha a fia-
talok, a családok, civil közösségek minél többet 
megismerhetnek más nemzetek életéből, gazda-
gítják ismereteiket, nyelveket tanulnak, barátsá-
gok szövődnek.  

- Ezért dolgozunk, ezért vagyok büszke arra, 
hogy városunk önkormányzata támogatja a test-
vérvárosi kapcsolatokat, segíti diákjaink cserelá-
togatásait. Ezt a szellemiséget képviseljük olasz 
barátainkkal való együttműködésünk során is, 
melynek sikeréért nagyon sokat tett és tesz olasz 
tolmácsunk, Kocsis Imre. Ö az, aki e megbízatá-
sánál jóval többet tett az évek során az együtt-

működésért, Dunakeszi és Casalgrande „nagy-
követeként” segíti a két város együttműködé-
sét. Ahogy mondani szokták: szívét, lelkét adja, 
hogy a kapcsolat tovább fejlődjön és újra a régi 
fényében ragyogjon. Ő oda úgy megy, mintha 
hazamenne, megállítják az utcán, mindenkinek 
van egy kedves szava hozzá. Az egész delegációt 
nagyon szívélyesen fogadták, jó volt ott lenni – 
jelentette ki elégedetten Kárpáti Zoltán.

Casalgrande utcáit járva a látogatót éppúgy 
megérinti a középkor hangulata, mint ahogy 
a modern, 21. század lüktető ritmusa. Az el-
térő stílust és értékrendet képviselő évszázad-
ok között hídként ível az olasz emberek csodá-
latos vendégszeretete, nyíltsága, életvidámsága, 
amely beragyogta a Casalgrandeben töltött nap-
jainkat.    

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kocsis Imre, Kárpáti Zoltán
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- Nagyságrendileg igen. Több kutatás is foglal-
kozik a várható élettartamok kérdéseivel. Vala-
mennyi átlagát figyelembe véve, talán nem té-
vedünk nagyot, ha kijelentjük: az egészségün-
ket befolyásoló tényezőket 100 %-nak véve az 
életmódunk felel 43 %-ban az életút hosszá-
ért… 27 % a környezet része, 19 % a genetika 
és 11 % az egészségügyi ellátás fejlettsége. Meg-
vizsgálva ezeket az összetevőket, ki-ki saját is-
meretei és vérmérséklete szerint alkothat véle-
ményt. Legkönnyebben mostanság még mindig 
az egyéntől távoli, tőle független,  egészségügyi 
ellátó rendszer fogyatékosságait, korszerűtlen-
ségét – hellyel-közzel okkal – ostorozzák a leél-
hető élet rövidségéért. Genetikai tényezőinken 
is nehezen tudunk változtatni, de ha ezt a két – 
mondhatni objektív - komponenst összeadjuk, 
kiderül: ez csupán az okok legfeljebb harmada! 
A meghatározó részhányadért többségében mi 
magunk vagyunk a felelősek!
- Kifejtené ezeket az okokat bővebben is?
- Kultúránk, szokásaink jelentős változáson 
mentek keresztül az elmúlt évszázadban. Meg-

változott az élet, a mindennapok ritmusa, egy-
re kevesebb időt szakítunk magunkra és a ki-
sebb közösségek építésére, a barátságokra. 
Együtt vagyunk a „nagy dolgokban”. Közössé-
gi életünk legfeljebb az egy-kéthetes szabadsá-
gok együttes eltöltésére, egy-egy kerek évfor-
duló megünneplésére, vagy valamely szeretett 
hozzátartozó, jó barát utolsó útjára kísérésben 
merül ki. Ritkaság számba megy, hogy „csak 
úgy” bekopogjunk a másikhoz, elüldögélni a 
konyhában és átbeszélni a legfontosabb(nak 
vélt) dolgainkat. A sportról, a mozgásról -  az 
egyén alkatának, egészségi állapotának és ké-
pességeinek megfelelő kondícionálásról – már 
sokszor és sokféle észrevételt tettünk. És akkor 
még nem szóltunk azokról a szokásokról, ami-
ket nem genetikailag hoztunk magunkkal, ha-
nem saját találmányaink: a dohányzás, az ital 
és a drog. Magában és csekély mértékben el-
fogyasztva mindegyik lehet akár élénkítő és 
veszélytelen is, de ezek rendszeres használata 
a legkomolyabb egészségkárosodásokhoz ve-
zethet. Ugyanilyen hatásúak lehetnek a való-

di „magyar étkek”, a gulyás, a pörkölt, a pacal 
meg a toroskáposzta és társaik. Ezek rendsze-
res és bőséges fogyasztása falatonként rövidí-
ti életünket.
- Naívnak tűnik a kérdés: mit tehetünk, mit 
tegyünk?
- Gondoljunk az utódainkra! Szeretnénk-e ott 
lenni unokánk szalagavató bálján, eljegyzé-
sén, esküvőjén? Van-e olyan titka, tanulsága az 
életünknek, amit meg akarunk osztani a csa-
lád még meg sem született tagjaival? Vegyük 
számba, mely céljainkat nem tudtuk eddig tel-
jesíteni és állítsuk fontossági sorrendbe a meg-
valósításukat. Éljünk jól, de másként. Értsük 
meg, ha az orvos korlátokról beszél és próbál-
junk kicsit eltérni a megszokásainktól. A jövő 
héten csak feleannyi kenyeret együnk és na-
ponta egy-két almát a megszokott ételek mellé. 
Válasszuk meg jól a szükséges táplálékainkat, 
s annyit együnk, amennyire valóban szüksé-
günk van. És persze, minél többet mozogjunk. 
Sétálva, futva, súlyt emelve, vagy kerekezve, 
egyre megy. Csak végre induljunk már el!

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

paul dudley white szerint az, „hogy 80 év fölött mikor halunk meg, istentől függ, de az, hogy mennyivel, 
az a társadalomtól. így van ez?  - kérdezzük a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadójá-
tól, dr. metz edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvostól 

MENNYI AZ ANNYI?

A szeptember 22-i európAi Autómentes nApot Azért tAlálták ki 1998-bAn, hogy elgondolkodjunk Az AlternAtív közle-
kedési módozAtokon. tAlán A most felnövekvő generáció szemléletmódját ily módon is lehet formálni, leginkább 
A rövid távú kerékpáros közlekedés irányábA. ez A törekvés vezette például A fAzekAs mihály áltAlános iskolA 
vezetését is, hogy kApcsolódvA Az Autómentes nAphoz, ArrA kérték A diákokAt, hogy, Aki teheti, szeptember 20-án 
reggel, biciklivel, rollerrel, gördeszkán, görkorin vAgy éppenséggel gyAlog jöjjön iskolábA. 

Autómentes nAp   2013

Sokan tettek eleget a kérésnek, már csak 
azért is, mert ezen a délelőttön, osztá-

lyonként meghatározott időrendben játé-
kos programokat szerveztek részükre. Az 
alsó tagozatosok kipróbálhatták ügyessé-
güket a kerékpáros, a görkorcsolyás és rolle-
res akadálypályákon. Az aszfaltozott járdán 
a nap témáját rajzokon jeleníthették meg, és 
járulékos programok keretében elsősegély-

nyújtó módszereket gyakorolhattak a Vác-
Dunakeszi Vöröskereszt Szervezet munka-
társai segítségével. Mindemellett Közlekedj 
okosan mottóval folyamatosan vetítettek 
mesefilmeket a könyvtárban. A felső tago-
zatosoknak testnevelési óra keretében aka-
dályversenyt rendeztek a tanév elején fel-
avatott zárt futballpályán és az osztályok-
ban felmérték, hányan érkeztek reggel gya-

log, kerékpáron illetve autóval. A 15 perces 
szünetekben pedig az aulában a DUKE SE 
képviselői beszélgettek a kerékpározás iránt 
érdeklődőkkel és bemutatták a szabályosan 
felszerelt biciklit is. Ugyanitt a 2. szünetben 
közös aerobic mozgásra is lehetőség nyílt. 

Katona M. István
A szerző felvételei
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A dunAkeszi kinizsi futsAl klub férfi csApAtAi október 4-én játszották Az első kettős hAzAi mérkőzést. fehér 
zsolt vezetőedző nbi-es AlAkulAtA A bAjnokság negyedik fordulójábAn A tAbellA Alsó hArmAdábAn tAnyázó 
rubeolA fc csömör együttesét fogAdtA, míg Az nb ii-es csApAtunk Az elte-beAc ellen lépett pályárA A teltházAs 
kinizsi ArénábAn. A kettős rAngAdó remekül sikerült, izgAlmAkkAl teli, látványos mérkőzéseknek tApsolhAtott 
A lelkes hAzAi publikum.

futsal: kettős győzelem

Remek hangulatban, óriá-
si küzdelmet vívtak a csa-
patok, a Kinizsi az első fél-

idő 20. percében tudta megszerez-
ni a vezetést Takács Márton révén. 
Fordulás után a dunakeszi alaku-
lat játékmestere, Kun Gábor növel-
te az előnyt, amire két perc eltelté-
vel tudott válaszolni a RUBEOLA. 
A vendég együttes Simon Péter 
góljával -, aki egykoron a Vasutas 
nagypályás labdarúgócsapatának 
egyik erőssége volt – előtte a pus-
kaporát, hiszen Takács Márton 
újabb és Temesi Norbert 38. perc-
ben szerzett találatára már nem 
tudott válaszolni. A hat meghatá-
rozó játékosát sérülés miatt nélkü-
löző Kinizsi hallatlan lelkesedés-
sel játszott, megérdemelten tartot-
ta itthon a három pontot. 

Az NB II Közép csoportjában 
szereplő Kinizsi a kettős rangadó 
első mérkőzésén látott elszánt-
sággal vetette magát a küzdelem-
be. Illa Jordi és Vincze Ottó vezér-
letével egymás után vezették a hu-
száros rohamokat, de egy kis por-
szem mindig becsúszott a csapat 
gépezetébe, nem úgy az ellenfe-
lébe, amely az első félidőben két-
szer is megzörgette a Kinizsi háló-
ját. Szünet után újult erővel szőt-
ték támadásaikat Szijjártó Péterék, 
aminek eredményeként Illa Jordi 
két góljával egalizálta a találkozót 
a 25. percben. Szikora Levente 30. 
percben lőtt gólja már az örömfoci 
jele volt, majd Vincze Ottó követ-
kezett a góllövők listáján, őt követ-
te Berki István egy szép találattal. 

A Kinizsi hatodik találatát jegyző 
Vincze Ottó gyönyörű gólja után 
örömében térdre rogyott és meg-
csókolta küzdőtér parkettáját… 

A BEAC még kétszer volt ered-
ményes, s így alakult ki a 6-4-es 
hazai győzelem, amelyet Fehér 
Zsolt vezetőedzője a csodálatosan 
küzdő CSAPAT sikerének tart. 

A vezetőedző: Fehér Zsolt

A Dunakeszi Polgárnak nyilat-
kozó mester mindkét együttesét 
dicsérte. – Óriási sikernek tekin-
tem a két győzelmet, hiszen min-
den sebből vérzünk. Hat meg-
határozó játékosunk hiányzott 
az első csapatból. Nagyon takti-
kus, jó mérkőzésen győztek Kun 
Gáborék, amit az öltőzőben meg-
beszéltünk, azt mind betartották. 
Azt mondtam a srácoknak, hogy 
most kell egymás kezét megfog-
nunk, most kell, hogy egy nagyon 
jó csapattá legyünk! Úgy gondo-
lom, hogy ez maradéktalanul sike-
rült. Az NB II-es csapatnál is ha-
sonló gondokkal küzdöttünk, hi-
szen Horváth Feri és a Szamosi 
Tomi nem tudta vállalni a játékot, 
mert nagypályás NB I-es elfoglalt-
ságuk volt. Óriási győzelem volt, 
hiszen 0-2-ről álltak fel Szijjártó 
Péterék. Nagyon jót tett, hogy a 
félidőben higgadtak voltak a fiúk, 
maradéktalanul betartották, amit 
a szünetben megbeszéltünk. 

– Néhány mérkőzés után ho-
gyan látod az újonc Kinizsi jövő-
jét az NB I-ben? 

– Hú, ez nagyon jó kérdés. Az 
biztos, hogy nehéz ősz vár ránk, 
hiszen sok a sérült játékosunk. De 
ha így tudunk harcolni egymásért, 
mint ma, és ha felépül a hat sérül-
tünk, akkor úgy gondolom, hogy 
nyílt marad az út… Ki merem je-
lenteni, látván ezeket a srácokat, 
akik ebben a nehéz helyzetben így 
húzzák a szekeret, hogy az első 
négybe várom a csapatot. Mind-
ehhez hozzáteszem, hogy a duna-
keszi szurkolók bebizonyították, 
Magyarországon egyedülálló az ő 
hűségük, buzdításuk. Harmadik 
éve telt házzal játszunk. Nagyon 

köszönjük, nagyon sok erőt ad, ez 
az, ami hajt minket.

A legenda: Vincze Ottó

Az NB II-es Kinizsi egyik nagy 
közönség kedvence Vincze Ottó, 
aki a BEAC elleni találkozón is a 
csapat erőssége volt.  

– Két gólod közül az egyik iga-
zán káprázatos volt. Úgy örültél 
a pazar eleganciával elért talá-
latnak, mint egykoron a BL-ben 
szerzett gólodnak. 

– Őrült egy meccs volt, köszö-
nöm a csapattársaimnak. Ezért ér-
demes még most is focizni ebben a 
korban ahelyett, hogy otthon néz-
ném a fotelből valamelyik soroza-
tot. Ilyen őrültek vagyunk. Szeret-
jük a nagy feladatokat. 

– A mérkőzés első felé-
ben nem sikerült ér-
tékesíteni a hely-
zetetek, de ez még 
sem vette el a 
kedved. 

– Mind-
annyian na-
gyon akar-
tuk a győzel-
met, gólokkal 
szerettük vol-
na kiszolgál-
ni a hálás publi-
kumunkat. Nem 
voltunk könnyű 
helyzetben, mert 
Horváth Feri és Sza-
mosi Tomi az NB I-es Paks-
sal Debrecenben volt bajnoki mér-
kőzésen. Igazából egy kicsit értük 
is játszottunk. A mai nap, mint 
ahogy az előző fordulóban Vácon 
is megmutatta, hogy ez egy igazi 
csapat, egy baráti társaság. Valójá-
ban nem az a lényeg, milyen ered-
mény születik a pályán, hanem az, 
hogy küzdjük egymásért, a közön-
ségünkért, a maximumot hozzuk 
ki magunkból. Az a legjobb érzés, 
ha ez győzelemmel társul. 

– Noha kétgólos hátránnyal jöt-
tetek ki a szünetről, ám látszott a 
csapaton a győzni akarás, az el-
szántság. 

– Valóban, nagyon fel voltunk 

pörögve. Csodálatos közönsé-
günk van, az ő biztatásuk erőt ad 
nekünk. Ezúttal is átlendültünk a 
nehézségeken. Az öltözőben min-
dig elhangzik, ne csak magunkért, 
hanem értük is játsszunk. Meg-
tisztelnek minket, hogy kíváncsi-
ak ránk, ezzel nem lehet visszaél-
ni.

– Nemcsak kíváncsiak, hanem 
nagyon szeretik a csapatot.

– Ennek nagyon örülünk! 

A kapitány: Szijjártó Péter

A 6-4-es Kinizsi győzelem-
mel zárult találkozó után a kö-
zönség apraja-nagyja és játékosok 
„pacsizása” elmaradhatatlan volt 
ezen késő estén is. Szijjártó Pé-

ter csapatkapitány vezetésé-
vel egymás után sorakoz-

tak a boldog játékosok-
kal, akikkel sokan ké-

szítették el életük 
„nagyfotóját”. 

– Most jó ka-
pitánynak lenni 
– jegyeztem meg 
Szijjártó Péter-
nek a közös fotó-
zás után.   

– A Kinizsi ka-
pitányának mindig 

jó lenni – mondta 
büszkén a csapat mo-

torja, aki szerint a BEAC 
elleni győzelem ünneplé-

se legalább akkora élményt je-
lentett számára, mint a tavalyi 
bajnokavató. – Nem akármilyen 
fegyvertény az, amikor 11 felnőtt 
játékosunk maradt két csapatra, 
nem egyre, és szembe jön velünk 
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Szebeni István túl 
van a premieren

Költöztetés,  
mindennemű 

árufuvarozás, 
autószállítás  

és mentés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, 

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

TÉLI GUMI 
AKCIÓ!

a rendkívül erős Csömör és az 
ELTE-BEAC, amely bajnokesélyes 
ebben az osztályban, s lehozzuk a 
napot 6 ponttal. Ez tényleg csak a 
Kinizsinek sikerülhet. Mondtuk 
is a meccs végén, ezért vagyunk 
mi a bajnokok. A győzelmet az is 
segítette, hogy míg az ellenfelek 
négy játékossal voltak a pályán, 
addig mi öttel, mert ezúttal is ve-
lünk volt a Kinizsi csodálatos kö-
zönsége. Ráadásul előttünk volt 
egy remek NBI-es meccs, a kö-
zönség mégis itt maradt és szur-
kolt nekünk. 

– A közönség és a csapat még 
jobban együtt van, mint az előző 
bajnokságban. 

– Szerintem a közönség a fut-
ballban igazán azt értékeli, ha lát-
ja, hogy a játékos odateszi a szí-
vét-lelkét a pályán. Mi öt mezőny-
játékossal játszottuk végig a mér-
kőzést, az ellenfél meg kilenccel 
és mégis győzni tudtunk. Szünet 
után 0-2-ről fordítottunk, a máso-
dik félidőben hat gólt rúgtunk és 
a végén fölényes győzelmet arat-
tunk. Ez az akarat és az összefo-
gás diadala. 

– Önben a dunakeszi futsal 
atyját szeretik a nézők, hiszen fel-
épített egy kiváló klubot, amely-
nek NB I-és férfi, NB II-es férfi 
és NB I-es női csapata van, s rá-
adásul nagyon sok fiatal hódol a 
sportágnak. 

– Nagy dolognak tartom, hogy 
a klubban közel száz gyerek ját-
szik, akik többsége mindig kint 
van a bajnoki mérkőzéseinken. 
Értük is játszunk, az ő buzdításuk 
is sokat jelent számunkra. 

Vetési Imre

A Kinizsi NB I-es csapata 4 
forduló után 9 ponttal a tabel-
la 4. helyét foglalja el. A 12 csa-
patos bajnokságot a 12 pontos 
Berettyóújfalu vezeti. A három 
mérkőzést játszó NB II-es Kini-
zsi eddigi százszázalékos telje-
sítményével, 9 pontot begyűjt-
ve a táblázat 4. helyén áll a baj-
nokság 4. fordulója után.   

Amikor még májusban ki-
csúszott néhány oda nem 

illő szó Szebeni István száján 
az MTVA híradójában, még ő 
maga sem hitte, ez a baki szin-
te kettétöri a karrierjét. Elbo-
csátották, holott nem feltétle-
nül ő volt a hibás az akkori tör-
téntekért.

„Nagyon nehéz erről beszél-
ni. Egyértelmű, hogy nagyot 
hibáztam. Ezt nem tagadom, 
de tudni kell, hogy a Híradó 
nem élőben ment. Én már ott-
hon voltam, amikor leadták” – 
árulta el közvetlenül az elbo-
csátása után.

Nos, azóta nagyot fordult 
a népszerű képernyős élete. 
Többhavi tétlenség után előbb 
több TV2-s produkcióban is 
feltűnt az utóbbi időben: sze-
repelt a Hal a tortán adásá-
ban, illetve elfogadta Kasza 
Tibi meghívását az énekes mű-
sorába. Ám még mielőtt valaki 
azt hinné, ezzel visszatért ko-
rábbi kenyéradójához – Vujity 
Tvrtko is kampányolt mellette 
–, az téved, ugyanis Dunakeszi 
futsal csapatának kapitánya, 
Szijjártó Péter nyújtott neki se-
gítő kezet.

„Szijjártó Péter felkért, hogy 
tevékenykedjek Dunakeszi 
futsal csapata mellett, legyek 
a mérkőzéseik házigazdája, a 
hazai meccsek hangulatfelelő-
se. Jó érzés volt újra közösség-
ben lenni. Túl vagyok az első 
meccsen, és a közönség állva 
megtapsolt, így máris várom a 
folytatást” - mesélte a Borsnak 
adott interjújában Szebeni.

És ahogy jött az első lehe-
tőség, úgy érkezett a máso-
dik, ezúttal Győrből. A Kisal-
föld fővárosában Szebeni nem-
csak híradót fog vezetni az O2-
nél, hanem riportokat is készít, 
sportműsorokat is vezet.

„Vujity Tvrtkón keresz-
tül kerestek meg, és nem ti-
tok nagyon örülök az új mun-
kalehetőségnek” – tette hozzá 
Szebeni.              M. L.

Borok és más finomságok

Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor
Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok

Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Márton napi új borokkal várjuk!

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben
Tel.: 27/632 794 Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

www.bormania.hu

• Szőnyegtisztítás: 1150-1550Ft/m2

• Sötétítőfüggöny tisztítás:900-1550Ft/kg
• Ing mosva-vasalva: 490Ft/db




