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Az ökomenikus istentisztelet kereté-
ben Kozsuch Zsolt, a Szent Mihály 

templom plébánosa arról beszélt, hogy – 
bár az állam és az egyház különvált 
– együtt ünnepel állam és egy-
ház, ami nem is történhet más-
képpen, mivel a magyarság so-
kat köszönhet azoknak a veze-
tőknek, akik hittek Istenben. 
Volt idő, amikor csak Ist-
ván királyról beszéltek, 
pedig István egyrészt ál-
lamférfi, másrészt szent 
volt, az Isten embere. 
A kettő összetartozik, 
nem választható el egy-
mástól. Hitt Istenben, a 
kegyelem működött ben-
ne, és ennek gyümölcsei az 
ő tettei. Azért lett szent, 
mert hite áthatotta az éle-
tét. Géza már keresztény-

nek nevelte Istvánt, de mit adunk mi a 
gyerekeinknek? – tette fel a kérdést a plé-
bános.

Kozsuch Zsolt arról is szólt, hogy Szent 
István teljes, egész ember volt, keresztény, 
aki felismerte az örök élet és az örök érté-
kek fontosságát. Átadta hitét és meggyőző-
dését nem csak családjának, hanem nép-
ének is. Keresztényként tudott gondolkod-
ni a politikában is, az egyház és az állam 
érdekeit egyaránt, egy szinten tudta képvi-
selni. Államférfi volt, vezetői erényekkel, 
szilárd alapokra, krisztusi erkölcsre épít-
kezett. Felismerte a különféle népek ösz-
szetartozásának erejét, fiának, Imrének írt 
"Intelmek"-ben is hangsúlyozta, hogy az 
az ország, amely csak egy nyelvet beszél, 
gyenge és sebezhető. István volt az első 
olyan politikus, aki megálmodta az egye-
sült Európát. A magyar állam történelme 
tulajdonképpen egy szent családdal kez-
dődik, amelynek tagjai Szent István, Bol-

dog Gizella és Szent Imre. Ez azt a jézusi 
üzenetet közvetíti, hogy nem homok-
ra, hanem sziklára kell építkezni, és 
ezt a család életében kell elkezdeni. 
Van múltunk, bízhatunk a jövőben, 

és Szent Istvántól megta-
nulhatjuk szeretni a csa-
ládot, népet, nemzetet, 

hazát, templomot, Istent – 
fejez- te be beszédét Kozsuch Zsolt 
plébános, aki az Evangélikus Kama-
rakórus műsora után megáldotta és 
megszentelte az új kenyeret.

A Himnusz eléneklése után az ün-

nepség résztvevői a templomból a gyüle-
kezeti terembe vonultak, ahol a vendégek 
– Dióssi Csaba polgármester, Dr. Molnár 
György jegyző, Bíró Attila, a Dunakeszi 
Járási Hivatal vezetője, Benkő Tamás ön-
kormányzati képviselő, Szabó József ön-
kormányzati képviselő, egyházügyi ta-
nácsnok, Csoma Attila, a Dunakeszi Prog-
ramiroda vezetője, és a város ünneplő pol-
gárainak - köszöntése után Gallai Judit és 
kamarazenekara ünnepi zenei összeállítá-
sa csendült fel. 

Petri Dávid - Szent István erényei című, 
ismeretlen szerző versének - szavalata után 
Dr. Tuzson Bence jogász ünnepi beszédét 
azzal a kijelentéssel kezdte: Nincsen ma-
gyarság európaiság nélkül, de nincs euró-

NiNcseN magyarság európaiság Nélkül, de 
NiNcs európaiság sem magyarság Nélkül, 
moNdta a szeNt istváN-Napi üNNepség szó-
Noka a duNakeszi evaNgélikus templombaN 
és gyülekezeti termébeN tartott megem-
lékezéseN, amely az ökomeNikus isteNtisz-
telettel kezdődött. az üNNepi isteNtiszte-
letet chikáN kataliN evaNgélikus lelkész, 
Szőke AttilA Szilárd reformátuS lelkéSz éS 
kozsuch zsolt katolikus plébáNos celebrál-
tA. a templomból a gyülekezeti terembe vo-
nultAk A vendégek, Ahol dr. tuzSon Bence 
jogáSz tArtott ünnepi BeSzédet.
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Illusztráció

épülhet 
dunakeszin

„A képviSelő-teStület legutóBBi üléSén elvi hozzájáruláSávAl megterem-
tette AnnAk lehetőSégét, hogy unióS pénzBől önkormányzAti tulAjdonú, 
tAnuSzodávAl rendelkező Sportközpont épüljön dunAkeSzin. a városi sport-
koNcepció több állomása már megvalósult, Amely Segíti Az itt élők kikAp-
cSolódáSi- éS SportoláSi igényeinek minél SzéleSeBB körű kielégítéSét. ez A 
központ iS A koncepció átfogó rendSzerének réSzeként tudnA hozzájárulni 
A vároSi Sportélet BővítéSéhez, felélénkítéSéhez.  

A ciklusban több olyan fejlesztés történt - 
pingpong terem, birkózóterem, BMX pá-

lya, műfüves pálya, a "Magyi" sporttelep in-
tenzív fejlesztése  - amelyek nagyban növelték 
a sportolási lehetőségeket, azonban a város 
sportcsarnoka és fedett tornatermei lénye-
gében megteltek, emellett a város lakosságá-
nak régi kívánsága egy fedett tanuszoda meg-
építése. Mindezekre megoldást jelentene egy 
korszerű, fedett, nagyobb létszámú nézőt be-
fogadni képes, versenyek rendezésére alkal-
mas kézilabda pályával, és tanuszodával ren-
delkező sportközpont, ami a városban műkö-
dő sportszervezetek, egyesületek utánpótlás-
nevelésének és a lakossági tömegsport bázisa 
is lehetne. A sportközpont az előzetes becslé-
sek szerint önfenntartó lenne, így bár Duna-
keszi lenne a tulajdonos, a városnak nem ke-
rülne pénzébe sem a megépítés, sem a fenn-
tartás.

A 2012. évben lezajlott Városi Konzultáci-
ón Dunakeszi polgárai 77,86%-ban támogat-
ták, hogy a repülőtér területén a zöldterület 
megtartása mellett, más sportágaknak is he-
lyet adjon a város. Az új sportintézmény elhe-
lyezésre kiválóan alkalmas lenne a közel 91ha 
területen elhelyezkedő Dunakeszi Repülőtér, 
ami egyébként egy több száz hektáros zöldte-
rület része. A repülési szakemberek szerint a 
repülőtér szabályos és biztonságos működé-
séhez ezen terület fele is elegendő, így a sport-
központ kevesebb, mint 1ha terültet igény-
lő megvalósítása úgy férne meg a terület egy 
százalékán, hogy a repülést nem zavarná, sőt 
inkább vonzóvá tenné, hiszen a sportrepülés 
mellett egyéb szabadidős tevékenységek is je-
len lennének a területen.

A Dunakeszi Repülőteret 2005-ben azzal a 
feltétellel kapta meg a város az Államtól, hogy 
sportcélokra kell használnia. Az önkormány-

zatnak pedig semmi más célja nincs, mint 
hogy a területet arra használja, amire meg-
kapta, és a sportrepülés megtartása, a zöld-
felület megóvása mellett további sportcélok is 
helyet kapjanak a területet, ilyen a szóban for-
gó sportközpont vagy egy futópálya. A terü-
let alkalmas lenne a sportközpont elhelyezé-
sére, hiszen könnyen megközelíthető (autó-
pálya közelsége, városon belüli jó megköze-
líthetőség, helyi járat megállója), ugyanakkor 
közvetlenül nem lakóházak mellett fekszik, a 
helyi építési szabályzatnak megfelelne, köz-
művesített, nem kéne telket vásárolnia az ön-
kormányzatnak, hiszen a repülőtér városi tu-
lajdonban van.

Az adottságok ellenére a testület elfogadta 
Nyíri Márton képviselő kezdeményezését egy 
másik helyszín keresésére, és megbízta az ál-
tala javasolt 7 helyszín megvizsgálásával az 
alábbi szempontok szerint:

• az alternatív helyszíneket pontosítsa, a 
megadott helyrajzi számmal leírt területen je-
lezze a tervezett beruházási helyszínek elhe-
lyezkedését

• vegye fel a kapcsolatot és kezdjen tárgya-
lásokba az érintett ingatlanok tulajdonosaival 
az esetleges önkormányzati beruházásról, to-
vábbá kérjen indikatív árajánlatot

• mérje fel az egyes helyszínek megközelít-
hetőségét

• vizsgálja meg az egyes helyszínekre vonat-
kozó HÉSZ szabályozást

• vizsgálja meg, hogy a javasolt területeken 
a közművek kiépítettsége megfelelő-e a beru-
házáshoz, ha nem, milyen áron építhető ki

Az önkormányzat nyitott arra, hogy ameny-
nyiben sikerül alkalmasabb helyszínt találni a 
repülőtérnél, a sportközpont azon a területen 
épülhessen meg” – írja közleményében Duna-
keszi Város Önkormányzata.

paiság sem magyarság nélkül, majd arról 
szólt, hogy amikor több mint ezer éves ál-
lamunkat ünnepeljük, arra is emlékezni 
kell, hogy Szent István olyan stabil érté-
kekre alapította államunkat, amelyek ké-
pesek voltak az országot európai szintre 
emelni. Viharos évszázadaink során ezt az 
államalapítást többször meg kellett ismé-
telni, a tatárjárást követően, a török idők-
ben, 1848-ban és 1867-ben, az első és a má-
sodik világháború után, 1956-ban, 1990-
ben. Azok, akik az új államalapításokon 
munkálkodtak, a Szent István-i alapok-
ra építkeztek: egyszerre európai és sajáto-
san magyar értékekre. Bár mindig voltak, 
akik a magyar értékeket igyekeztek lehán-
tani az európai értékekről, de sajátos ma-
gyar értékek nélkül nincs magyarság. Be-
szédét dr. Tuzson Bence azzal fejezte be, 
hogy ezeket az értékeket fontos megőriz-
ni, gyarapítani, és gyermekeinknek, uno-
káinknak tovább adni.

Az ünnepség végén Dióssi Csaba pol-
gármester a Városi Önkormányzat nevé-
ben elismerő szavakkal és virágcsokorral 
köszönte meg Chikán Katalin evangélikus 
lelkésznek – mint a városi ünnepség házi-
gazdájának – hogy Dunakeszi az idei esz-
tendőben is méltóképpen ünnepelte a leg-
nagyobb állami ünnepünket.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

sportközpoNt 
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közösségi repülőtér
„duNakeszi város öNkormáNyzata elkötelezett híve a duNakeszi sportrepülésNek, ugyaNakkor elkötele-
zett A Sportrepülőtér rendezett viSzonyAink kiAlAkítáSáBAn iS. pletykák, rémhírek, páNik keltés, poli-
tikAi tőke kovácSoláSA – vAnnAk, Akik önöS érdekBől erre hASználják fel A repülőteret éS A körülötte 
kiAlAkult helyzetet. A jelenlegi SzABályozAtlAn helyzet helyett A vároS SzABályoS, életSzerű helyzetet 
Szeretne teremteni, éS mindenki SzámárA megnyugtAtó módon rendezni A különBöző felhASználói érde-
keket. Az egyeztetéSek jelenleg iS zAjlAnAk, Az önkormányzAt A repülőkluBok válASzárA vár.

Az első és legfontosabb, hogy le-
szögezzük: az Önkormányzat el-
kötelezett abban, hogy városunk-
ban megmaradjon a sportrepülés, 

és a Dunakeszi Repülőtérnek is helyet adó te-
rületet kizárólag sportcélra használja. Dióssi 
Csaba polgármester annak érdekében, hogy 
a sportrepülés szabályozott keretek között, a 
közösségi érdekek érvényesülése mentén mi-
nél hamarabb újra folytatódhasson, megbízta 
Erdész Zoltán alpolgármestert, hogy kezdjen 
tárgyalásokat az érintett felekkel. Az Önkor-
mányzat egyértelmű szándéka, hogy a terü-
let az itt élőket szolgálja, és felelős gazda lévén 
ne hagyja, hogy a közösség helyett pár ember 
önös érdekei érvényesüljenek. Az augusztus 
2-i rendkívüli testületi ülés előtt az önkor-
mányzat megküldte álláspontját és felté-teleit 
az Opitz Nándor Repülőklub részére, amely 
az alábbiakat tartalmazta:

• Mivel a reptérrendben foglalt díjakat nem 
hajlandók kifizetni, a Repülőteret használó 
klubok a területhasználatért cserébe vállal-
ják, hogy minden nyolcadikos dunakeszi di-
ákot elvisznek egy sétarepülésre, aminek ke-
retén belül Dunakeszit a levegőből is megis-
merhetik a gyerekek. A repültetés költségét a 
klubok, a gyermekek utaztatását és a felügye-
lő személyzet költségét pedig az Önkormány-
zat vállalja magára.

• Az Önkormányzat egyetért az Opitz 
Nándor Repülőklub kérésével, hogy az ingat-
lanokkal kapcsolatos feladatokat a használók, 
vagy a reptér üzembentartásával megbízott 
szervezet koordinálja, így az üzembentar-
tó javaslatai alapján a Dunakeszi Közüzemi 
Kft.,(vagyonkezelő) vezényelje a munkálato-
kat.

• Az Önkormányzat megvizsgálja, hogy a 
terület egy másik része - amelyet a repülőklub 
javasolt - alkalmas lenne-e sportlétesítmény 
elhelyezésére. Mindkét fél korábban egyetér-
tett abban, hogy a repülési rend átszervezésé-
vel a pálya déli és északi-nyugati széle egyéb 
sportcélra is hasznosítható a jövőben. Az 
egyéb sportcélra történő hasznosítás nem ha-
ladja meg a repülőtér 30%-át. Jelenleg csupán 
egy a pálya szélén fekvő futópálya kialakítása 
és a sportközpont elhelyezése van tervben.

• Az Önkormányzat az eddigi üzembentar-
tó MALÉV Repülőklub felé azzal a javaslattal 
élt, hogy alakítsák ki úgy a repülőtérrendet, 

amely lehetővé teszi a repülőtéren jog és sza-
bálysértést elkövető személyek és szerveze-
tek kitiltását. Továbbá felkéri az Opitz Nán-
dor repülőklubot olyan javaslatok kidolgozá-
sára, amely elősegíti a repülőtér szabályszerű 
működését és a szabálysértők visszatartó ere-
jű szankcionálását.

Az Önkormányzat mindkét klubot kér-
te, hogy álláspontjukat mihamarabb küld-
jék meg annak érdekében, hogy folytatódhas-
sanak a tárgyalások, és újra megnyílhasson a 
repülőtér.

Az Opitz Nándor Repülőklub aznap este 
eljuttatta hozzánk előzetes válaszát, amely-
ben azt írták, bár közeliek az álláspontok, 
maradéktalanul nem tudják elfogadni a fel-
tételeket, azonban nem ismertették velünk, 
mi lenne számukra az elfogadható javaslat. 
Sajnáljuk, hogy a reményünk, miszerint si-
kerül gyorsan megállapodnunk még nem 
teljesült. Azonban közös érdekünk, hogy a 
sportrepülés minél hamarabb folytatódhas-
son a területen. Ennek érdekében az önkor-
mányzat mindkét klub számára emlékeztető 
levelet küldött, amelyben az álláspontokat, 
javaslatokat várja. A MALÉV repülőklub-
tól elsősorban azokat a szakmai javaslato-
kat, amely megfelelő garanciákat ad a sza-
bályszerű repülőtér használat betartatásá-
ra. Az Opitz Nándor Repülőklubtól pedig 
azt kérte, hogy az általuk kifogásolt pontok-
kal kapcsolatos észrevételeiket 2013. augusz-
tus 23-ig írásban juttassák el annak érdeké-
ben, hogy a megkezdett egyeztetés mielőbb 
folytatódhasson. Az Önkormányzat levelei-
ben a következő egyeztetést hétfőre kezde-
ményezte.

A repülőtér jövője
A repülősök eddig több reptérnyi, városi 

tulajdonban lévő területet, 2db 1200 m2-es 
hangárt, egy 1000 m2 hangárt, két 400 m2-
es irodaépületet és egyéb kiszolgáló épüle-
teket használtak csak és kizárólag repülési 
funkcióra, ellenszolgáltatás nélkül, ráadásul 
nyereségszerző tevékenységre. Ahogy a fen-
tebb ismertetett feltételek között is olvasható, 
az önkormányzat nyitott arra, hogy más for-
mában, ellenszolgáltatással (dunakeszi nyol-
cadikosok sétarepültetése) rendezzék a klu-
bok a területhasználatért fizetendő díjat. Az 

önkormányzat csupán annyit vár, amit a tör-
vény is előír számára: a közösség tulajdonát 
magánszemélyek ellenszolgáltatásért cserébe 
használhassák. 

A repülés szabályozása mellett a másik kér-
dés a terület közösségi, sportcélú használata. 
A repülési szakemberek szerint a repülőtér 
szabályos és biztonságos működéséhez ezen 
terület fele is elegendő lenne, így egy felépü-
lő sportközpont kb. 1ha terültet igénylő meg-
valósítása úgy férne meg a terület egy száza-
lékán, hogy a repülést nem zavarná. A terü-
let sportcélú használatával és a korábbi dön-
tésekkel is megerősítve kívánjuk garantálni, 
hogy sem most, sem később nem történhet 
meg a terület lakó vagy gazdasági célú beépí-
tése, és az mindig a város egybefüggő zöldfe-
lülete maradjon.

Tehát a híresztelésekkel ellentétben a re-
pülésre nem használt terület olyan közösségi 
sportcélú használatára van elképzelés, amely 
megtartja a zöldfelület arányát. Ez nem más, 
mint az a sportközpont, amelynek lehetőségé-
hez a képviselő-testület májusi ülésén elvi hoz-
zájárulását adta. (Részletekről az 5. oldalon, 
Sportközpont épülhet Dunakeszin címmel kö-
zölt önkormányzati közleményben olvashat-
nak. A Szerk.) A Dunakeszin élők számára ki-
alakítandó megújult zöldmezős beruházás a 
terület régi arculatát, de új funkciókat is befo-
gadó ismert és megszokott közösségi teret hív-
hatna életre. Az ismert tények ellenére egyesek 
azt a rémhírt terjesztik, hogy be akarjuk épí-
teni a terület nagy részét, és hogy a tervezett 
sportlétesítmény miatt veszélybe kerül a Du-
nakeszi Repülőtér zöldterülete. Erről szó sincs, 
épp ellenkezőleg. A Helyi építés szabályzat el-
fogadásával és a központról szóló elvi döntés-
sel őrizzük meg igazán a repülőteret és a körü-
lötte fekvő zöldterületet, ezzel a döntéssel bebi-
zonyítjuk az itt élőknek: olyan célra használjuk 
fel ezt a területet, amire megkaptuk az Állam-
tól, amelyre az itt élőktől felhatalmazást kap-
tunk, és ami régi álmokat válthat valóra.

Hogyan jutottunk idáig…
Sajnálatos és egyben felháborító, hogy a 

repteret önös célokra használó csoportosulás 
megpróbálja kisajátítani a területet, és ami-
kor ez nem marad következmények nélkül, 
rémhíreket és hazugságokat kezdenek ter-

Az önkormányzat a megegyezést sürgeti
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felszólító levél
– a klubtól

Az opitz nándor repülőkluB elnökSége nevéBen érSe-
ki gáBor vezetőSégi tAg Az AláBBi levelet juttAttA el 
A dunAkeSzi polgár SzerkeSztőSégének:

jeszteni a repülőtér sorsáról. Persze ezt helyi pártok politikai hasz-
not remélve igyekeznek még több légből kapott valótlan állítással 
felerősíteni, és azt sem bánják, ha emiatt a város elesik egy Uniós 
pénzből felépülő, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény lehe-
tőségétől, amely régi vágyakat válthatna valóra.

A repülősök egy része minden jogalap nélkül 4000 m2 önkor-
mányzati felépítményt használnak ingyen komoly üzleti tevé-
kenységet folytatva (több milliós bevételt hozó pilótaképzés és 
utasrepültetés). A legfelháborítóbb, hogy 2010-ben az Opitz Nán-
dor Repülőklub elfoglalta azt a gondnoki lakást, amit az önkor-
mányzat bár tulajdonosa volt, mégis 8 millió forintért váltott meg 
a korábban ott lakótól. Ezt azóta sem hajlandó átadni a repülőklub 
az önkormányzat számára miközben 30 rászoruló család kereste 
fel az önkormányzatát lakhatási segítségért, akiket miattuk visz-
sza kellett utasítani. Az Önkormányzat számára az erre vonatko-
zó törvény tiltja a városi tulajdon ingyenes használatba adását, és 
nem is szeretné az itt élő emberek tulajdonát elherdálni. Az Opitz 
Nándor Repülőklub pedig nemcsak hogy nem fizet a használatért, 
de még az üzembentartó repülésre vonatkozó tiltó utasításait sem 
hajlandó betartani, ez pedig természetesen nem maradhatott kö-
vetkezmények nélkül.

Az Önkormányzat a szabálytalan repülések megakadályozása mi-
att a Légügyi Hivatalhoz fordult. A Légügyi hivatal 2012. szeptem-
ber 19. kelt levelében pedig az alábbi tájékoztatást adta: „A Repülő-
tér tulajdonosaként Dunakeszi Város a repülőtér üzembentartását 
végző szervezettel kapcsolatban rendkívül erős jogosításokkal ren-
delkezik. A tulajdonos által meghatározott szabályok be nem tar-
tása esetén a tulajdonosi hozzájárulás esetleges visszavonása vagy 
korlátozása sokkal hatékonyabb és célravezetőbb eszköz a jogsér-
tések megakadályozása céljából, mint a Hatóságoknál tett bejelen-
tések.”

Bár a Légügyi Hivatal már közel egy évvel ezelőtt megküld-
te fenti útmutatását, az Önkormányzat nem akart ezzel a drasz-
tikus lépéssel élni a repülőteret használó szabálykövető sportem-
berek érdekében. Az Önkormányzat folyamatos kérései ellenére 
az üzembentartó (MALÉV Repülőklub) intézkedései a Dunake-
szi Repülőtér használati viszonyainak rendezésére nem vezettek 
eredményre. A repülőtér üzembentartói szerződése 2013. május 
30. napján lejárt. Eddig az időszakig az üzembentartó feljelenté-
sei ellenére, csak áprilisban 192 üzembentartói engedély nélkü-
li felszállás történt. A kialakult helyzet ellenére a képviselő-testü-
let május végi ülésén úgy döntött, hogy a szerződés június 30-ig 
kerüljön meghosszabbításra, azzal a feltétellel, hogy havonta le-
gyen felülvizsgálva, történt-e illegális repülés és amennyiben nem 
történik szabálytalanság, a szerződés havonta meghosszabbítha-
tó. A feltételek mindenki számára ismertek voltak, azonban ez 
alatt az egy hónap alatt újabb - közel 100 - az üzembentartói szer-
ződésben és a repülőtérrendben rögzítettekhez képest szabályta-
lan repülések történtek az Opitz Nándor Repülőklub részéről, tet-
ték mindezt provokálásból, hiszen tisztában voltak a következ-
ményekkel” – olvasható Dunakeszi Város Önkormányzata által 
szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. 

„Dunakeszi Polgár 2013. júliusi számának 6. oldalán „Az Önkormány-
zat nem zárta be a repülőteret” címmel a dunakeszi repülőtérről jelent 
meg cikk, amelyben olyan valótlan állítások szerepelnek, amelyek al-
kalmasak egyesületünk jó hírnevének megsértésére.

A cikk azt állítja, hogy a dunakeszi repülőtéren több – egyedül ápri-
lisban 192 – szabálytalan repülés történt. Ez az állítás valótlan.

Egyesületünk a Dunakeszi repülőteret évtizedek óta használja, je-
lenleg az önkormányzattal kötött használati szerződés alapján. Az el-
múlt időszakban egyesületünk tagjai ellen számtalan büntető feljelen-
tés született, de szabálytalanságokat sem a légiközlekedési ügyekben 
szabálysértési hatóságként eljáró a Dunakeszi Rendőrkapitányság, 
sem a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala nem állapított 
meg.  Emiatt a valóság az, hogy egyetlen szabálytalan repülés sem 
volt sem az említett időszakban, sem máskor” – írja Érsek Gábor úr, aki 
levelét azzal folytatja, hogy egyesületük, mint a repülőtér egyik hasz-
nálója nevében azt kéri, hogy a Dunakeszi Polgár szerkesztősége je-
lentse ki:

 „2013. júliusi számában valótlanul állítottuk, hogy a Dunakeszi repülő-
téren szabálytalan repülések folytak. A valóság ezzel szemben az, hogy a 
repülőtér használói ellen indított egyetlen hatósági eljárásban sem álla-
pítottak meg szabálysértést, így a dunakeszi repülőtér használói szabá-
lyosan, az érvényes jogszabályokat betartva, jóhiszeműen végezték tevé-
kenységüket.” – olvasható a közlésre szánt felszólításban, melyet azzal 
zár: „Amennyiben kérésünknek nem tesz eleget, úgy ügyünket kényte-
lenek leszünk jogi útra terelni.”

tisztelt érsek gábor úr!
Önökkel ellentétben lapunk szerkesztősége sem cáfolni, sem meg-

erősíteni nem tudja, hogy „a dunakeszi repülőtéren több – egyedül áp-
rilisban 192 – szabálytalan repülés történt”, mivel mi nem vagyunk sem 
Dunakeszi Rendőrkapitányság, sem Nemzeti Közlekedési Hatóság Lég-
ügyi Hivatala. Azt viszont határozottan kijelenthetem, hogy az Önök 
által nehezményezett cikk „Az Önkormányzat nem zárta be a repü-
lőteret” Dunakeszi Város Önkormányzata közleményének szószerinti 
közléseként jelent meg. Azt elismerem, Szerkesztőségünk abban hi-
bázott, hogy a cikk forrását, szerzőjét nem tüntette fel, melynek elmu-
lasztása félreértésre adhatott okot, ami miatt mindkét féltől elnézést 
kérünk. Sajnos e nyilvános levélváltás sem oldotta meg a repülőtér kö-
rül kialakult helyzetet, melyre bizonyság e lapszámunkban közölt ösz-
szeállítás. 

Tisztelettel:
Vetési Imre

Kiadó-főszerkesztő
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„A Jobbik álláspontja a korábban megküldött közleményünkhöz képest nem válto-
zott, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a repülőtér a város utolsó, egybefüggő, nagy 
kiterjedésű zöldterülete, így annak bármilyen a jelenlegitől eltérő hasznosítása van 
olyan súlyú ügy, amelyről népszavazás útján kell kikérni a lakosság véleményét. Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy nem lehet minden apróság ügyében népszavazást kiírni, e 
kérdés azonban van eléggé jelentős ahhoz, hogy a lakosság közvetlenül nyilváníthas-
son erről véleményt. Mint korábbi közleményünkben írtuk, májusban az arra tett ja-
vaslatunkat, hogy a népszavazást a képviselő-testület maga írja ki, a testület Fidesz-
KDNP-MSZP-s többsége elutasította, és támogatta az elvi hozzájárulást egy nagy ki-
terjedésű sportkomplexum megvalósításához. A júliusi ülésre e mellé egy újabb olyan 
javaslat került előterjesztésre, hogy a város az UTE kérelmére adjon tulajdonosi hoz-
zájárulást a sportkomplexum mellett további tíz focipálya megvalósításához a repü-
lőtéren, melyből egyet (!) a város, míg a többit a kezdeményező Újpesti Torna Egylet 
használhatta volna.

Továbbra is ragaszkodtunk ahhoz az elvi álláspontunkhoz, amely szerint a repülő-
tér hasznosításával kapcsolatban meg kell adni a lehetőséget Dunakeszi lakosainak a 
népszavazáson történő véleménynyilvánításra. Mivel a képviselő-testület ezt tovább-
ra sem támogatta, így a tíz focipálya megvalósítását a Jobbik képviselője természete-
sen nem szavazta meg. Ugyanakkor bár környezetvédelmi érveinket a testületi ülé-
sen nevetségesnek beállítva és a Fidesz képviselőjének érveit "megfogadva", de tény, 
hogy végül ezt a javaslatot a testületi többség sem támogatta.

A korábban elhatározott sportkomplexum kérdésében ugyanakkor mi magunk is 
éltünk javaslatokkal az ülésre. Nyíri Márton a Jobbik képviselője hét olyan lehetsé-
ges alternatív ingatlanra tett javaslatot, amelyen a repülőtérre tervezett sportkomp-
lexum megvalósulhatna, valamint egy nyolcadik előterjesztésben arra kértük Dióssi 
Csaba polgármestert, hogy kezdeményezzen egy törvénymódosítást annak érdeké-
ben, hogy a sportkomplexum tervezett helyszíne kisajátítással megszerezhető legyen 
a város számára.

E javaslataink tárgyalásának elején, az ülés közben osztott ki az egyik hivatali dol-
gozó egy polgármesteri módosító indítványt. A javaslat előző nap kelt, ráadásul az 
adott ügyintéző az egész ülést végigülte, kezében a kinyomtatott indítvánnyal - lát-
hatóan azért az utolsó pillanatban került kiosztásra, hogy ne tudjunk felkészülni be-
lőle. Ebben Dióssi Csaba polgármester arra tett javaslatot, hogy a képviselő-testület 
kérje fel Nyíri Mártont az alternatív helyszínek számos szempontból való vizsgálatá-
ra, ugyanakkor szóban ígéretet tett arra is, hogy amennyiben a Jobbik képviselője ta-
lál megfelelő helyszínt, ő támogatni fogja azt.

Nyíri Márton rövid szünetet kért, ennek során egyeztettünk, majd - bár saját ere-
deti javaslatában ugyanerre Dióssi Csabát kérte volna fel - maga vállalta azt a meg-
bízást, ami egyébként a legkevésbé sem az ő feladata. Cserébe egyfelől a Hivatal köz-
reműködését kérte, melyet meg is ígértek neki. Másfelől arra kérte a polgármestert, 
hogy azt az egy javaslatát támogassák, amely a nem önkormányzati tulajdonú terüle-
tek könnyebb megszerzését célozta, melyet Dióssi Csaba egy törvénymódosítás kez-
deményezésével megpróbálhatott volna elérni. Dióssi Csaba nem vállalta e felada-
tot, melynek teljesítésével az országgyűlés tagjaként Dunakeszi érdekében segíthe-
tett volna alternatív helyszínt találni. A Jobbik képviselője ezzel szemben vállalta azt, 
amivel a polgármester javaslatára a képviselő-testület megbízta.

Jelen pillanatban ez a vizsgálat tart, melynek során több lehetséges, alternatív hely-
színt is vizsgálunk, melyen a sportkomplexum esetleg megvalósulhatna, s mely vizs-
gálatról szóló jelentést Nyíri Márton a megadott határidőig a testület elé terjeszti.

Mivel azonban a repülőtér hasznosításáról szóló elvi határozatokat nem vonta 
vissza a testület, így népszavazási kezdeményezésünkhöz addig tartjuk magunkat, 
amíg erre sor nem kerül, az ezzel kapcsolatos aláírásgyűjtés folyamatosan zajlik. 
A kezdeményezést képviselőkként adtuk le, azon párt neve tudatosan nem szere-
pel (e tényről maga az átvett kezdeményezés is tanúskodik, melyet csatoltan meg-
küldök Önnek), mivel a célt nem pártérdekből, hanem a város érdekében tűztük ki 
s melynek megvalósításában korábban nem tapasztalt civil összefogás veszi ki a ré-
szét pártállástól függetlenül. Úgy gondoljuk, helyesen jártunk el, amikor megte-
remtettük annak lehetőségét, hogy - amennyiben ezzel Dunakeszi lakossága élni 
akar - maga szólhasson bele a repülőtér hasznosításának kérdésébe” – írta szerkesz-
tőségünk megkeresésére válaszolva Varga Zoltán Péter, a Jobbik Dunakeszi Városi 
Szervezetének elnöke.

A Jobbik álláspontja a Dunakeszi Repülőtér 
és a sportközpont lehetőségének megterem-
tésével kapcsolatban már az első gondolat-
nál megtévesztő információt nyújt az itt élők 
számára. Ugyanis nem igaz, hogy a repülőtér 
területe lenne Dunakeszi utolsó egybefüggő 
zöldterülete. Ha valaki ránéz a város térképé-
re láthatja, hogy a területnek csupán töredéke 
van beépítve, és ezt meg is kívánjuk tartani. 
(Dunakeszi területe 3100 ha, amelyből 1100 
ha a beépítésre szánt terület, ennek beépített-
sége átlagosan 30-40%, tehát hozzávetőleg a 
város 12%-a beépített, a többi mind zöldterü-
let.) Az Alagi Major, a Duna-part, az ártér, a 
szántók, mezők és még sorolhatnánk mind-
mind egybefüggő, nagykiterjedésű zöldterüle-
tetek, amik szerves részét képezik a városnak, 
ugyanúgy Dunakeszihez tartoznak, mint a 
Dunakeszi Repülőtér területe.

A Jobbik bár nem direkt módon támadja 
a sportközpontot - hiszen tudja milyen rég-
óta várnak egy ilyen létesítményt az itt élők 
–, mégis megpróbálja elnehezíteni, és félő el-
lehetetleníteni az ügyet olyan feltételeket te-
remtve, amely a beruházást nem engedi meg-
valósítani. Ennek a magatartásnak nyilván-
valóan pusztán politikai logikája van, ami 
egy város érdekeit szem előtt tartó lakos szá-
mára mélységesen elítélhető.

Bár a városnak van saját tulajdonú terüle-
te, amely több szempontból is alkalmas lenne 
a központ megépítésére, ők mégis arra tettek 
javaslatot, hogy jelentős összeget, akár több 
százmillió forintot fordítsunk területvásárlás-
ra. A telek-kisajátításra tett javaslatuk pedig 
amellett hogy hosszadalmas eljárás, ugyan-
úgy pénzébe kerülne a városnak, hiszen a tel-
ket a kisajátítás esetében is meg kell vásárol-
nia piaci áron az önkormányzatnak. 

Az, hogy a több ezer hektárból 1 hektáron 
sportközpont épülne, nem veszélyezteti sem 
a zöldterületeket, sem a 91 hektáros repülő-
teret. Aki az ellenkezőjét állítja, megtéveszti 
a lakosságot és hamis alapokon nyugvó nép-
szavazási kezdeményezéssel veszélybe sodor 
egy olyan projektet, ami a dunakesziek régi 
álmát válthatná valóra.

A dunakesziek érdeke nem eshet politikai 
csatározások áldozatául. Reméljük, a Jobbik 
félreteszi az eddig folytatott demagóg kom-
munikációját, és képes lesz a pártpolitikát 
félretéve, a városban élők érdekeit képvisel-
ni" – írja közleményében Dunakeszi Város 
Önkormányzata.

A JOBBIK ÁLLÁSPONTJA NEM VÁLTOZOTT

REPÜLŐTÉR: ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK
Az Önkormányzat 

válasza:
"HAMIS A JOBBIK 

ÁLLÁSPONTJA
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Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
A nyár, különösen az augusz-
tus mindig csendesebb időszak, 
s ez így is van jól! Ezért szeret-
ném most az írásomat is nyári-
ra hangolni, s csak kellemes dol-
gokról írni Önöknek!

A szervezők nagy energiákkal 
készülnek a Lakótelepi Piknik si-
keres megrendezésére, s ebben 
én is igyekszem minden segít-
séget megadni. Ez már a har-
madik alkalom lesz, s megpró-
bálunk tanulni a tapasztalatok-
ból, hogy még vidámabb, csa-
ládiasabb legyen a hangulat. 
Szeretném, ha idén még töb-
ben éreznék magukénak ezt a 
rendezvényt, s egyre több ba-

ráti kapcsolat alakul ki az itt 
élők között! Előre is köszönet a 
szervezőnek! Meggyőződésem, 
hogy ez is legalább annyit segít 
a körzetünk jobbá, szebbé téte-
lében, mint a műszaki fejleszté-
sek, felújítások!

Persze ezek is folyamatban 
vannak. Ebben az időszakban 
az intézményeink élveznek el-
sőbbséget, iskolák, óvodák, böl-
csődék. Előkészítés alatt áll a 
Garas utca elején átalakítandó 
zöld terület ügye, a padok és új 
kutyapiszok gyűjtő edények ki-

helyezése is. Sok feladat, prob-
léma van, hisz nagy a körzet és 
sok a lakossági igény, persze a 
legtöbb jogos is! Türelmüket ké-
rem mindazoknak, akik valami-
lyen témában már megkeres-
tek, s még úgy látják nem tör-
tént meg a kívánt előrelépés 
ügyükben, amit lehet megte-
szek, hogy minden ügy az Önök 
megelégedésével záruljon.

Nagyon kellemes időtöltést kí-
vánok mindenkinek a nyár hátra-
lévő időszakában,  s ősszel ismét 
jelentkezem a beszámolómmal!

Az eddigi segítségüket szeret-
ném ezúton is megköszönni, és 
kérném a továbbiakban is!

A műszaki problémák beje-
lentésére közvetlenül is van le-
hetőség, munkaidőn kívül és 
hétvégén, a 06-70-380-64-73 
ügyeleti telefonszámon, vagy 
a muszak@dunakeszi.hu  e-ma-
il címen.

Megkeresésüket várom a Du-
nakeszi, Garas utca 4. levélcí-
men, a Seltenreich.j@dunake-
szi.hu e-mail címen, vagy tele-
fonon a 06-27-542-805/ 206 mel-
léken. 

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A lakótelep Szíve

tisztelt lakótársaim!
Remélem a kánikulát sokan tud-
ták vízparton, illetve strando-
kon átvészelni és sikerült a nyár 
során eltölteni pár kellemes na-
pot a családdal, barátokkal.
A nyár azonban nemcsak a pi-
henés, de a beruházási munká-
latok ideje is.
Hosszú várakozást követően a 
fagykárok okozta úthibák javí-
tása részben megtörtént, ér-
tem ez alatt a beszakadt csa-
tornafedelek javítását, többek 
között a Bajcsy-Zsilinszky úton. 
A Fő úton az SZTK előtt még 
nem sikerül kijavítani az úthi-
bát, de újra jelezni fogom az il-
letékeseknek és reméljük ha-
marosan erre is sor kerül. Saj-
nos már most látszik, hogy sok 

helyen megsüllyedtek csator-
na fedelek, melyek bármikor 
beszakadhatnak, kértem, hogy 
ezekre fokozottan figyeljenek 
oda. 
Városszerte most indul a már 
megszokott útépítési és járda-
építési program. Az idei évben 
ebben a körzetben nem lesz 
útépítés, ellenben a járdaépí-
tési program keretében régen 
várt munka veszi kezdetét, 
amiről sok lakótársam érdek-
lődött az elmúlt időszakban. 
Felújításra kerül a Könyves 
Kálmán utcai járda teljes sza-
kasza, a Béke utcától a gyalo-

gos vasúti felüljáróig, amely 
nem csak az ott lakóknak, ha-
nem a vasútállomás felé közle-
kedőknek is örömükre szolgál 
majd. Pontos időpontot még 
nem tudok, de remélem a kö-
vetkező beszámolómban már 
konkrétabb részletekről szá-
molhatok be.
Sajnálatos módon ismét a Béke 
utcai játszótéren történtekről 
kell beszámolnom. Újra felütöt-
te fejét a vandalizmus, melynek 
eredményeképpen szétverték 
az egyik játékeszközt.
A történtek ismét arra kész-
tettek, hogy írásban keressem 

meg körzetünk rendőri meg-
bízottját, felhíva figyelmét a 
helyzet megoldásának fontos-
ságára. 
Szeretném bíztatni Önöket, 
hogy osszák meg velem azon 
ötleteiket, amivel lakókörnye-
zetünk a tavalyi évhez hasonló-
an tovább épülne, szépülne. Ezt 
megtehetik e-mailen, vagy pos-
tai úton.
A nyár maradék néhány napjá-
ra pedig mindannyiuknak kelle-
mes időtöltést kívánok!
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25.

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője
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Augusztus elején kérésemre Csonka Mária, 
a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 
igazgatója személyesen jött el az alsói fiók-
könyvtárba, hogy egyeztessük a helyiségek 

átalakításának tervét

körzeti képvi  selőink jelentik
Megkezdődtek az idei esztendőre terve-
zett aszfaltozási munkálatok Alsón, ahol a 
Piroska utcában ezen sorok írásakor már 
megtörtént a nyomvonal kialakítása (la-
kossági kérésre – az építkezést irányító 
szakemberekkel egyetértésben – csekély 
tervmódosítással néhány diófa életét is si-
került megmenteni). Innen az Ágnes, majd 
a Lilla utcába települnek át az útépítők, és 
készítik el az aszfalt útburkolatot. Építkezés 
kezdődik hamarosan a körzet alagi részén 
is, ahol a Verseny utca Posta és Kápolna ut-
cák közötti szakaszán épül kerékpárút. Ép-
pen a Verseny utca ezen, a Spartacus-ház 
előtti szakaszán lehet – nem éppen kedves 
– ismerőse az arra gyakran haladóknak né-

hány régóta meglévő úthiba (kátyú, mélye-
dés, megsüllyedt csatornafedél), amelynek 
kijavítására a Lakosságszolgálati Osztály 
segítségét kértem; lévén az út nem önkor-
mányzatunk kezelésében van, a folyamat 
meggyorsítására sajnos nincsenek érdemi, 
hatékony eszközei városunknak.

A Kincsem utcában és környékén, a feny-
ves környezetében lakók rögtönzött lakos-
sági fórumra hívtak július utolsó péntek 
estére, ahol közel harminc lakótársunk az 
épülő bölcsődével, a fenyves megóvásá-
val, a szemetelés felszámolásával kapcso-
latos véleményét ismerhettem meg konst-
ruktív párbeszéd keretében. Ugyancsak az 
alagi részt érintő fejlesztés veszi még eb-
ben az esztendőben kezdetét a D. Ordass 
Lajos park felújításával.

Alsón elégedetten használják a lakosok 
és a kerékpárosok a nemrégiben elkészült 
járdát, noha közlekedésrendészeti (gyalog-
átkelőhely, közlekedési táblák, felfestés) és 
zöldövezeti (füvesítés, fásítás) szempont-
ból még akad feladat a kétségkívül az el-

múlt másfél-két évtized egyik legfonto-
sabb helyi fejlesztésén. Jó hír az alsói lako-
sok számára, hogy a képviselő-testület júli-
us 25-i határozata értelmében a Muskátli 
utcai klubházban annak 1981 áprilisi átadá-
sa (!) óta megszakítás nélkül üzemelő fi-
ókkönyvtár működése szeptember máso-
dik felétől átalakul. Történik mindez annak 
érdekében, hogy az épületben a jövőben 
egyéb közösségi programok is rendszere-
sen helyet kaphassanak, ezzel lehetősé-
get teremtve az intézmény szélesebb, sok-
színűbb igények általi kihasználásának. Az 
ezzel kapcsolatos előterjesztés összeállítá-
sában a Dunakeszi Alsóért Egyesület volt 
segítségemre. A klubház hatékonyabb ki-
használása iránti igények még a tavaly ok-
tóberi lakossági fórumon fogalmazódtak 
meg talán a „leghangosabban” – a lényeg, 
hogy a remények, a vágyak hamarosan im-
már kézzelfogható valósággá válnak. Az 
épület szeptember második felében felve-
szi majd a „Dunakeszi Alsói Közösségi Ház” 
nevet. A ház „újranyitása” szeptember 21-
én egy Egészségnap keretében történik 
majd meg. Az alsóiak egyébiránt már szep-
tember 7-én, szombaton délután az 1. Du-
nakeszi Alsói Lecsófesztiválon is építhetik 
közösségüket, amelyet néhány lelkes he-
lyi lakossal, vállalkozóval, néhány támoga-
tó bevonásával a Zöld Alsó című ingyenes 
körzeti lapom segítségével szervezünk. A 
június végére szervezett lokális alsói pol-
gárőrtoborzóra első körben tizenkettő, az-
óta további négy fő jelentkezett, és adnak 
rendszeresen szolgálatot Király János he-
lyi polgárőrvezető irányításával. Az elmúlt 
hetekben Klopp Balázs körzeti megbízottal 
is több alkalommal bejártuk a területet, is-
merkedve a lakosokkal, a szolgáltatókkal 
és a helyi problémákkal.

A legfontosabb információt szándéko-
san a végére hagytam: Dióssi Csaba pol-
gármester úrnál még a nyár elején kezde-
ményeztem, hogy – az év eleji időközi vá-
lasztás kampánya során a „Közösségi Pár-
beszéd” című kérdőívemre e témában 
érkezett jelentős igény alapján – Alsón nö-
veljük meg a körzeti orvosi rendelés gyako-
riságát. Az ügyben polgármester úr előre-
haladott tárgyalásokat folytat, a dolgok je-
lenlegi állása szerint komoly esély van arra, 
hogy Alsó önálló körzeti rendelővel és az 
azzal járó állandó egészségügyi ellátással 
gazdagodjon a közeljövőben.

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet 

képviselője

zajlik az élet a „hetes” választókörzetben

Igen gyorsan elkészült az a játszótéri vízcsap, amit 
az alagligeti szülők kértek tőlem korábban.  Ahhoz 
képest, ahonnan nyár elején indultunk, szép utat 
tettünk meg, most van egy szép és hasznos árnyé-
koló, valamint egy vízcsap a játszótéren, továbbá a 
játékok felújítása is megtörtént.

Az alagligeti Czédli utcai kerítés stabilitását fe-
nyegető problémát is sikerült megoldani. Kihívtuk 
a helyszínre azt a telekommunikációs céget, amely-
nek a tulajdonában van a kerítés melletti akna. A cég 
elvégezte azokat a szükséges szigetelési munkála-
tokat, amelynek következtében az esővíz a jövőben 
nem fogja kimosni a kerítés alapot. Több alagligeti 
lakos jelezte továbbá, hogy esténként trágyaszagot 
lehet érezni, ez ügyben kivizsgálást és intézkedést 
kezdeményeztem.

A Határ úti lakókkal megtartott utcagyűlésen 
több kérdésben is sikerült egyeztetni és megálla-
podni. Mivel a forgalomlassítás eszközeként a fek-
vőrendőrök nem jelentenek megoldást, időközön-
kénti sebességmérést fog végezni a rendőrség. A 
zajos fémrácsok kapcsán pedig a következő me-
netrendben állapodtunk meg: először hegesztés-
sel rögzítésre kerülnek a víznyelők fölötti rácsok. 
Ez azonban nem jelent tartós megoldást, mivel a 
rendszeres használat miatt néhány hét alatt kila-
zulnak. Meg fogjuk tehát vizsgálni az úttesten a 
csapadékvíz folyásának irányát, ugyanis kiderül-
het, hogy az út egyes pontjain nincs szükség a csa-
tornákra, tehát a rácsokat is el lehet onnan távolí-
tani. A forgalom lehetséges csillapításának kérdé-
seiről lakossági fórumot tervezek, amelyre a Pol-
gármesteri Hivatal műszaki kérdésekkel foglalkozó 
szakembereit is meg fogom hívni.

A Fenyő Lakópark ismét megtartotta immár ha-
gyománnyá vált sportnapját, ezúttal azonban a Re-
habilitációs Intézet (ÉFRI) területén, az ott lakók-
kal közös rendezésben. A vegyes csapatok először 
egy focimeccs keretében mérték össze az erejüket, 
majd sorversenyek következtek. A gyerekeknek volt 
továbbá kézműves foglalkozás is. Minden résztve-
vő nagyon örült, hogy végre jobban megismertük 
egymást, a hangulat pedig kitűnő volt. Mindannyi-
an biztosak vagyunk abban, hogy a jövőben is lesz-
nek közös rendezvényeink. Szintén a Fenyő Lakó-
parkot érintő kérdés, hogy telefon-internet-kábel tv 
ügyben folynak a tárgyalások és az érintett telekom 
cég folyamatosan tájékoztat engem. (Cél, hogy több 
szolgáltató közül lehessen választani, továbbá a vá-
rosi kábel tv adásai is elérhetőek legyenek). Bármi-
lyen fejlemény van, beszámolok róla a belső, ill. vá-
rosi fórumokon.

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

kedves lakótársaim!



körzeti képvi  selőink jelentik

Kisgyermekes szülők kerestek meg a korlát kiépítése 
végett, melyek kialakítása megnyugtatná az édesanyákat 

Tájékoztató a júliusban végzett munkámról

 - Az idei évben a 6-os sz. körzet-
ben a Klapka u. aszfaltozása fog 
megtörténni, mely munkálato-
kat a III. ütemben végzi el a ten-
dert elnyert vállalkozó (2014 - 
Kossuth köz).

- Három folyamatban lévő 
ügyben nyújtottam be érdeklő-
désemet: 1. lámpatest kihelye-
zése a Görgey u. 31. sz. szem-
ben lévő villanyoszlopra, 2. A 
Batthyány u. 12. és 13. sz. in-
gatlan csapadékvíz elvezetésé-
nek megoldása, 3. A gyártelepi 
aluljáró letöredezett lépcsőinek 
helyreállítása (MÁV).

- Batthyány u. 14. sz. ingat-
lan előtti csapadékvíz elvezetés 
probléma kivizsgálását kértem, 

mivel esőzések alkalmával a Kos-
suth L. u. felől érkező csapadék-
víz befolyik az ingatlanra. Ennek 
eredményeként a ház falain re-
pedések keletkeztek, és a mel-
léképületet alámosta az esővíz.

- Július elején a Klapka u.-ban 
a csapadékvíz elvezető árok 
mentén keletkezett – Zalán és 
az Alkotmány u. közötti szakasz 
–, valamint a Zalán u. elején lévő 
kátyúk megszüntetését jelez-
tem az osztály, majd a Közüze-
mi Kft. illetékeseinek.

- A 2013. évi fejlesztések-
ben kért korlátok kiépítése ér-
dekében Homolya József, a Köz-
üzemi Kft. igazgatójától, majd 
Manhalder Zoltánné osztályve-

zető asszonytól érdeklődtem. 
Várhatóan a nyár végén, ill. az 
ősz folyamán fognak elkészülni 
a munkálatok, melyet a helyszí-
nek felmérése előz meg. A bal-
esetveszély elkerülése végett 5 
címen kért korlátok kihelyezése: 
1. Tábor - Király u. sarkon, 2. Ká-
dár - Király u. sarkon, 3. Krúdy - 
József u. sarkon, 4. Bajza - József 
u. sarkon, 5. Királyhágó - Rákóczi 
út sarkon.

- Újabb érdeklődések végett 
(8 ügyben) fordultam az osztály 
első emberéhez kérvényemben: 
1. Járdaépítési hozzájárulás ké-
relme 3 ingatlan előtt (Varsói u. 
4 - 6., és Rákóczi út 74/a.).

2. Csatornafedél helyreállítá-
sa, és kiemelt szegélyek pótlása 
a Klapka u. 46. sz. előtt.

3. Zúzottkő kiszállítása, 
gréderezése a Kossuth közbe. 

4. Fekvőrendőrök kialakítása 
a Kölcsey u.-ban.

5. A Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár előtti utasváró üvege-
zése (az esős időszak kezdete 
előtti helyreállítás a buszra vá-
rakozók érdekében).

6. Klapka u.-i csapadékvíz el-
vezető árok és a sínek közötti 
területen való gaz levágása, in-
tézkedés kérelme a MÁV felé (a 

parlagfű elterjedésének meg-
előzése érdekében).

7. Klapka u. elején – zsákutca 
– felpúposodott aszfalt helyre-
állítása.

8. Töredezett betonvillanyosz-
lop cseréje, intézkedés az ELMŰ 
felé a Tábor – Király u. találkozásá-
nál (számtalan helyen kértem az 
elmúlt évek során, mely megkere-
sések eredmény nélkül maradtak)

- Csoportos közvilágítási hiba 
megszüntetését jeleztem az osz-
tály és az Eurovill Kft. illetéke-
se felé, melynek helyreállításá-
ra a Rákóczi úton, a Hunyadi és 
a Királyhágó u. közötti szakaszon 
volt szükség. A közvilágítás hely-
reállítása Frankáné Molnár Judit 
csoportvezető asszony gyors in-
tézkedésének köszönhető. 

- Hó végén hasonló gondok-
kal küzdöttek a Kálmán, Gör-
gey, Sződi, Dugonics és a Klapka 
u.-i lakók, mely csoportos hibák 
megszüntetését az Eurovill Kft. 
munkatársától kértem. A hely-
reállítást követően nappal is ég-
tek a lámpák, mely problémát 
ismételten jeleztem feléjük.

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Ebben a hónapban folytatódik 
városszerte a belterületi utak 
szilárd burkolattal való ellátása. 
Ennek keretében a mi választó-
kerületünkben a Kárpát utca la-
kóinak régi vágya teljesül. Ígére-
tet kaptunk, hogy az útépítők te-
kintettel lesznek az évtizedekkel 
ezelőtt, a lakók által telepített és 
azóta is gondozott sövényekre. 
Ezek nemcsak szebbé teszik az 
utcát, hanem a levegő tisztasá-
gát is biztosítják.

A Toldi utca végén kialakított 
játszótér ivókúttal gazdagodik. 
A víz nemcsak a nagy melegben 

fontos a kisgyermekeknek, hogy 
szomjukat olthassák, hanem 
azért is, hogy a kezüket, arcukat 
megmoshassák. 

A Kossuth utcán, a Chili cuk-
rászdánál kialakítandó zebra, s a 
két buszmegálló létesítéséhez az 
engedélyezési eljárás nem zárult 
le, még mindig várjuk a Magyar 
Közút Nonprofit Kht. hozzájáru-
lását, noha a tervek készen van-
nak. Reméljük, hogy a nyár vége 
előtt megérkezik az engedély.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

Apró örömök a 9. számú választókerületben

tisztelt választókerületi polgárok!
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Az oktatás ingyenes, államilag támogatott, országosan egy-
séges követelmények szerint folyó alapfokú, nyelvokta-

tó nevelési - oktatási formában történik, alsó tagozaton né-
met nemzetiségű szakképzettségű, német nyelvi szakos taní-
tó, felső tagozaton német nyelvi szakos, német nemzetiségű 
szakképzettségű tanár - pedagógusok irányításával az alábbi-
ak szerint:

- az 1. osztályosok játékos formában; versekkel, mesékkel, 
mondókákkal, dalokkal, szituációs játékokkal ismerkednek a 
német nyelvvel

- a heti 5 német óra (csoportbontásban) remek lehetőséget 
kínál a hatékony nyelvtanulásra

- a tanulók megismerkedhetnek a magyarországi német 
nemzetiségek történelmével, kultúrájával, hagyományaival 

- nyári táborozás szervezésével - irodalmi, ének, zene, tánc, 
kézműves foglalkozásokkal - lehetőség van a személyes kap-
csolatok, ismeretség, barátság kiépítésre

- a német nemzetiségi önkormányzat támogatásával részt 
vehetnek az országos német nemzetiségi versenyeken, az or-
szág legszebb vidékein 

- az európai, német nyelvterülethez tartózó külföldi orszá-
gokba szervezett nyelvi táborokban, kirándulásokon szemé-
lyes élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek, 8 év intenzív 
nyelvtanulás után biztos nyelvi alapokkal kezdhetik a közép-
iskolát.

- felső tagozaton 2. idegen nyelvként az angolt tanulhatják.
A német nemzetiségi nyelvoktatás lehetőséget biztosít egy-

részt Dunakeszin élő német nemzetiséghez tartozó családok 
számára, hogy gyermekeiket olyan iskolába járassák, ahol né-
met nyelvű oktatás keretén belül ismerhetik meg az elődök 
nyelvét, kultúráját, 

 másrészt a nem német nemzetiségű szülők részére, hogy 
gyermekeik kiemelt német nyelven történő oktatással megis-
merkedjenek a német nemzetiségi kultúrával.

A nem német nemzetiséghez tartozók csak abban az esetben 
vehetik igénybe a német nemzetiségi oktatást, ha az osztálylét-
szám keretét nem töltik ki a német nemzetiségű tanulók. 

A német nemzetiségi nyelvoktatás elindítása iránti igényt a 
szülők az alábbi címeken jelenthetik be, ahol a feltételekről to-
vábbi tájékoztatást és információt kapnak:

Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) 
Dr. Mervald Anna elnök
Levélcím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25., e-mail cím: nemetdk@
invitel.hu, elnök@dunakeszinemetek.hu, honlap: www.
dunakeszinemetek.hu.
Telefon: 06-70-371-8764

Fazekas Mihály Általános Iskola 
2120 Dunakeszi, Radnóti Miklós út 29.
Kovács Gáborné igazgató 
e-mail cím: igazgató@fazekas-dkeszi.sulinet.hu
Telefon: 06-27-547-135

Felhívás és tájékoztató  
A Fazekas Mihály Általános Iskolában 
2014 – 2015-ös tanévre tervezett első 

évfolyamtól kezdődő 
német nyelvű nemzetiségi oktatásról! 

a duNakeszi Német Nemzetiségi öNkormáNyzat kezdemé-
nyezéSére éS támogAtáSávAl A dunAkeSzi fAzekAS  mihály 
általáNos iskola szervezésébeN nyolc évfolyAmoS német 
nyelvű, nemzetiSégi nyelv, irodAlom, népiSmeret, kultúrA, 
hagyomáNy oktatását iNdítja el kellő létSzámú jelentke-
zéS eSetén A 2014/2015-öS tAnévBen.

Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem Önök-
kel az elmúlt hónap lakóhelyünket érintő eseményeit, eredményeit.

- Folytatódnak a 2013. évre tervezett fejlesztési munkálatok. Körze-
tünk következő utcáiban folyik az építkezés: Hullám utca, Tavasz utca, 
Tutaj utca. A felsorolt utcák aszfaltborítást kapnak. A Római utca, a 
Kagyló utca és a Kagyló köz térkővel lesznek borítva.

- Seltenreich József képviselőtársammal együttműködve kialakítás-
ra kerül egy járdaszakasz a „Forfa” óvodához, a Kiserdő utcától kiin-
dulva; így az édesanyák könnyebben tudják megközelíteni az óvodát.

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

- A Liget utca és az Iskola utca sarkán található 4 darab szelektív 
hulladék gyűjtőt felelőtlen egyén(ek) felgyújtotta(k). A kár tetemes, 
az eljárás folyamatban van.

- Tájékoztatom Önöket, hogy az egész ország területén tűzgyújtási 
tilalom van érvényben, így Dunakeszin is.

- Új, ingyenes buszjárat közlekedik a Horányi révhez hétköznap-
okon, amíg a napközis tábor tart. 

Reggeli menetrend: Repülőtér 6 óra 50 perc; Dunakeszi vasútál-
lomás 7 óra 05 perc; Horányi rév 7 óra 40 perc; SZTK 7 óra 48 perc; 
Alagliget 8 óra.

Délutáni menetrend: Dunakeszi vasútállomás 15 óra 12 perc; 
Horányi rév 15 óra 36 perc; Tisza utca 15 óra 51 perc; Alagliget 16 óra 
06 perc.

A temetőhöz Alagliget megállótól lehet a legkönnyebben eljutni, 
gyalogosan.

A részletes menetrendet – többek között – Dunakeszi honlapján 
tudják megtekinteni.

- A nyári fürdőzések sok veszélyt rejtenek magukkal. Kérem, figyel-
jünk magunkra és egymásra is.

Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben is bi-
zalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették (tel.: 70-337-
1604, e-mail: vincze.geza56@gmail.com).

További szép nyarat kívánok!
Vincze Géza

1. számú választókörzet 
képviselője

tisztelt dunakesziek! 
tisztelt révdűlőiek!
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hamarosan 
becsengetnek, 
új tAnév, új tervek, régi-új tennivAlók. mire gondolnAk, mit terveznek A gyerekek, hogyAn kéSzülnek A Szü-
lők A tAnévkezdéSre. füzetek, íróSzerek, vonAlzók S egyéB eSzközök várnAk gAzdáikrA A BoltokBAn, hogy 
miNdeN szempoNtból zavartalaN legyeN Az elkövetkezendő tíz hónAp legfontoSABB tennivAlójA: A tAnuláS. 

Sokgyermekes családokat ke-
restünk meg ugyanazzal a 
kérdéssel? Mit jelent szá-
mukra a tanévkezdés?

A Pintér család négy gyermeke – 
Blanka, Dalma, Hanna és Apolka – 
közül ketten iskolások. Blanka most 
kezdi el a harmadik osztályt, kitűnő 
tanuló. Nagyon várja már a tanév-
kezdést, jó az osztályközösség. Ked-
venc tantárgya a matematika, siker-
élménye is volt már, megnyerte az 
iskolai helyesírás versenyt. A tanu-
lás mellett egy éve zongorázik, sze-
reti a zenét, emellett balettozni is ta-
nul.

Dalma most lesz első osztályos. 
Örül, mert jó barátnője is ugyan-
abba az osztályba került. Odahaza 
a testvéreivel iskolásat játszanak, de 
hát az igazi mégiscsak az lesz, ami-
kor beül a tanterembe és elkezdődik 
az első óra. 

Persze a szülők is javában készül-
nek. Édesanyjuk, Temesfalvi Rita el-
mondta, hogy férjével, Pintér Dé-
nessel együtt folyamatosan nézik az 
üzletekben, hol vannak akciók, fel-
mérik a kedvező árakat, de azért a 
minőség is számít.  

A gyerekek Újpestre, a Szent Já-
nos Apostol Katolikus Általános Is-
kolába járnak. Az iskolaválasztásnál 
fontos szempont volt a közlekedés, 
Hanna és Apolka is Újpesten óvo-
dások és a szülők munkahelye is ar-
rafelé van.  

A Dobos családnál öt gyermek 
ülte körbe az asztalt beszélgetésünk 
során. A legidősebb Sárközi Alex 
most megy a hetedik b. osztályba a 

Széchenyi István Általános Iskolá-
ban. Két éve tanul itt, a bizonyítvá-
nya megközelítőleg négyes volt. Na-
gyon jól érzi magát az osztályban, 
mint mondta, jók a tanárok is. Ki-
csit nehezebben megy a matemati-
ka és a nyelvtan, de ebben a tanév-
ben igyekszik erősíteni. Egy éve a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskolában 
tenor-kürtön tanul, kedveli a zenét. 

Hamarosan befejezi az olvasónap-
lót, már elolvasta a kötelező olvas-
mányt, a Kőszívű ember fiait. 

Dobos Szabolcs a 4. c. osztályt 
kezdi el. Szerényen mondja, hogy 
egy tized híján jeles volt a bizonyít-
ványa. A tanév végére ennél még 
jobb eredményt akar elérni. Szeret 
tanulni, itthon is sok időt tölt el ez-
zel. Kedveli az osztályban a jó társa-
ságot, várja már, hogy találkozhas-
son a barátaival.

Dobos Johanna most megy a 2. 

c-be. Büszkén meséli, hogy mate-
matikából oklevelet is kapott a tan-
évzárón és az olvasás is ötös lett. 
Már tudja, hogy idén a Misi Mókus 
lesz a kötelező olvasmány.

Sárközi Dávid öt éves, ő nagycso-
portos óvodás lesz, Csonka Kristóf 
még csak 18 hónapos. Ahogy köze-
ledik a tanévkezdés, már gyakorol-
ják a matekot, az olvasást, mond-
ta Dr. Dobosné Kátai Erika. Nekik 
még hátra van a bevásárlás, a táskák 
megvannak, a füzeteket és az író-
szert a Dunakeszi Diófa Nagycsalá-
dos Egyesület tagjaként tudják ked-
vezményesen megvásárolni. Ősztől 
pontos időbeosztással telnek a na-
pok. Hiszen Alex zenét tanul, Sza-
bolcs focizik a Kinizsiben, Johanna 
balettre jár, és ott van az óvoda is.   

Molnár Éva egyedül neveli há-
rom gyermekét. Közülük kettő, 
Gazsó-Molnár Petra és Panni a Fa-
zekas Mihály Általános Iskola diák-
ja, Bendegúz szeptembertől a Piros 
Óvodába jár.

Petra negyedikes lesz és ötös ta-

nuló. A legtöbb tantárgyat szere-
ti, s bár eddig is tanult angolul, de 
most új tantárgyként az iskolában 
is elkezdi. Nyárra feladatul kapták 
az osztályban, hogy minden hét-
ről írjanak naplót, mi történt velük. 
A naplónak lassan a végére ér, már 
nincs sok hátra.    

Panni a 2. osztályt kezdi el s szá-
mára a legizgalmasabb, hogy mos-
tantól angolt is tanulnak. Mindkét 
lány izgatottan várja a tanévkezdést, 
mert várhatóan új napközis taná-

ruk lesz. Édesanyjuk arról beszélt, 
hogy már elég sok tanszer megvan, 
beszerzésüket folyamatosan oldot-
ták meg. 

Már szóba került az egyesület, 
melynek mindhárom család tagja. 
Elismeréssel szóltak a közösségről, 
melynek tevékenységéből a maguk 
lehetőségei szerint kiveszik a részü-
ket. Lukács Karolin elnökségi tag el-
mondta, hogy a tanévkezdés gond-
jain úgy enyhített az egyesület, hogy 

a lehetőséggel élni kívánó családok 
– amennyiben van NOE (Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete) iga-
zolványuk, húsz százalékos kedvez-
ménnyel vásárolhattak tanszereket. 
Igényeiket előzetesen listán állítot-
ták össze és augusztus 10-én klub-
házukban a káposztásmegyeri Cet-
li Papír, Írószer Nyomtatvány üzlet 
készletéből vehették át a névre szó-
ló csomagokat. Egyik támogatójuk-
tól, a Triász Tömlő Kft. nevű cég-
től az egyesület 220 ezer forintot ka-
pott iskolakezdésre. Felhívásukra 21 
család jelentkezett, számukra sokfé-
le szempont alapján gyerekenként 
1000-5500 Ft. közötti kereteket osz-
tottak szét s ezt is a Cetli boltban vá-
sárolhatták le, előre leadott igények 
szerint. A húsz százalékos kedvez-
ményt ők is igénybe vehették.   

Már nem sok van hátra az is-
kolakezdésig, a legtöbb családban 
még összegzik a szünidő élménye-
it, de már egyre többször kerül szó-
ba, hogy hamarosan kezdetét veszi a 
2013-14-es tanév. 

A riport elkészítéséért köszönet 
a Dunakeszi Diófa Nagycsaládos 
Egyesületnek. 

Katona M. István 
A szerző felvételei

kezdődik az iskola

Temesfalvi család

Dobos család

Molnár Éva gyermekeivel
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életbe lép a nemzeti Alaptanterv
A 2013/2014-AS tAnévBen jelentőS változáSok következnek Be A közneveléS területén. ezeknek céljA egy 
hAtékonyABB éS joBBAn működő oktAtáSi rendSzer kiAlAkítáSA. ennek keretéBen SzeptemBer 1-jétől 
életBe lép A közneveléSi törvény töBB, eddig hAtályBAn nem lévő pArAgrAfuSA, vAlAmint A pedAgóguS 
életpályA-modell, Amely emeli A pedAgóguS pályA preSztízSét, illetve komoly fizetéSemeléSt iS jelent A 
tAnár kollégák SzámárA.

A részletek megismeréséhez 
megkerestük Eich Lász-

lót, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Dunakeszi 
Tankerületi igazgatóját. Beve-
zetőben kiemelte az új Nem-
zeti Alaptanterv életbe lépését, 
amely felmenő rendszerben 
valósul meg az iskolákban, és 
szeptembertől az első, ötödik és 
kilencedik évfolyamokat érinti. 
Ehhez kapcsolódnak új tantár-
gyak, például a hit- és erkölcs-
tan, vagy a helyette választható 
erkölcstan óra, illetve bizonyos 
tantárgyak heti óraszámának 
növekedése, mint ahogy a min-
dennapos testnevelés esetében 
is történik. Jelentős változás, 
hogy az idei tanévtől kezdve 
minden első osztályos kisdiák 
ingyen kapja meg a tankönyve-
ket, ami felmenő rendszerben 
fog teljes körűen megvalósulni 
a következő években.

A középiskolás korosztály 
számára az egyik legjelentő-
sebb újdonságot az érettségi 
vizsga feltételeként szereplő 50 
órás közösségi szolgálat előírá-
sai jelentik, folytatta az igazga-
tó. Ennek értelmében a diákok-
nak lehetőség szerint három év 
alatt kell a közösség javát szol-
gáló tevékenységet végezni. Ez 
az előírás azokra vonatkozik, 
akik 2016. január 1-je után kez-
dik meg érettségi vizsgáikat, 
azaz praktikusan idén a kilen-
cedik évfolyamosokat (13 éves 
képzésben részt vevők esetén a 
tízedik évfolyamosokat) érinti.

Felhívta a figyelmet arra, 
hogy hasznos lehet megismerni 
a szülőknek az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma „Tanév-
kezdő EMMInens” kiadványát, 
amely további fontos és prakti-
kus információkat nyújt az ér-
deklődők számára, például a 16 
óráig tartó iskolában tartózko-
dásról, a tankönyvekről és a di-
ákigazolványról. A kiadvány a 
www.kormany.hu oldalról tölt-
hető le.

A tankerület Dunakeszin 
működő köznevelési intézmé-

nyeiről szólva elmondta Eich 
László, hogy a nyár folyamán 
egyedül a Dunakeszi Oktatási 
Központ Általános Iskola és Pe-
dagógiai Szakszolgálat tekinte-
tében történt szervezeti átala-
kítás a Pedagógiai Szakszolgá-
lat (régi nevén Nevelési Tanács-
adó) a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunakeszi tagin-

tézményévé vált, míg a két ál-
talános iskola, a Szent István és 
a Széchenyi két önálló jogi sze-
mélyiségű intézményként mű-
ködik a jövőben. Mindkét álta-
lános iskola esetében szeptem-
ber 1-jétől a jelenlegi vezetők 
egy évi határozott idejű megbí-
zást kapnak az igazgatói felada-
tok ellátására.

A Farkas Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolában július 31-
én járt le az intézményvezető 
megbízása, így az állást pályá-
zat útján hirdették meg. Az ed-
digi igazgató, Dr. Ruszinkóné 
Czermann Cecília huszonegy 
év sikeres vezetői tevékenység 
után úgy döntött, nem kíván-
ja megpályázni az állást, amit 
mind a tankerület, mind a kol-
légák szomorúan, de az elhatá-
rozást tiszteletben tartva vet-
tek tudomásul, jegyezte meg az 
igazgató. A megüresedett állás-
ra egyetlen pályázat érkezett, 

Farkas Pálé, a váci zeneisko-
la eddigi vezetőjéé, aki egyben 
a Váci Szimfonikus Zenekar 
karnagya is. Őt Dr. Hoffmann 
Rózsa oktatásért felelős állam-
titkár augusztus 15-i hatállyal 
kinevezte az intézmény veze-
tőjévé. 

Az idei tanévben a város ál-
talános iskoláiban összesen 538 

első osztályos diák kezdi meg 
tanulmányait, ez az elmúlt évi 
létszámhoz képest 30%-os nö-
vekedést jelent, folytatta Eich 
László. Így a tankerület dönté-
se értelmében a korábbi évek-
hez képest öttel több, azaz ösz-
szesen húsz első osztály indul. 
Az intézményeket működtető 
önkormányzat és az intézmé-
nyek fenntartói feladatait ellá-
tó Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ közös erővel 
biztosította a megnövekedett 
osztályszámokhoz szükséges 
infrastrukturális feltételeket.

A nyár folyamán több in-
tézményben került sor bővíté-
si, átalakítási munkákra, me-
lyet az önkormányzat vagyon-
kezelője, a Közüzemi Kft. bo-
nyolított le. Ennek keretében 
a Kőrösi iskolában a régi taná-
ri szoba, a Fazekas iskolában a 
korábbi számítástechnika te-
rem helyén került sor egy-egy 

új tanterem kialakítására. Ter-
mészetesen a korábbi funkci-
ók más-más teremben megma-
radnak. A Szent István iskolá-
ban a nagy létszámú osztályok 
miatt szükségessé vált egy ki-
sebb osztályterem és a mellet-
te lévő irattár egybenyitása, va-
lamint a bejáratnál portásfülke 
kialakítása. A Bárdos iskolában 
a Fő út 143-as épületben a ko-
rábban használaton kívüli má-
sodik emeleten történt meg egy 
új tanterem kiépítése, a Széche-
nyi iskolában pedig egy hasz-
nálaton kívüli tantermet von-
tak be a feladatellátásba.

A működtető önkormányzat 
és a fenntartó tankerület meg-
állapodása értelmében az át-
alakítások, bővítések költsége-
it az önkormányzat állja, az új 
tantermek berendezését pedig 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Dunakeszi Tan-
kerülete biztosítja, közölte az 
igazgató. Az átalakítások ösz-
szességében kb. 6 millió forin-
tot, a berendezési tárgyak vá-
sárlása kb. 5 millió forintot tet-
tek ki.

A Radnóti Miklós Gimná-
ziumban az idei tanévben egy 
nyolc osztályos és két négy osz-
tályos gimnáziumi osztály in-
dul 36 illetve 68 diákkal. Mind-
három osztály esetében élni 
kellett a jogszabály által biz-
tosított maximális osztálylét-
szám túllépésével. A gimnázi-
um kapcsán mindemellett fon-
tos elmondani, hogy október-
ben az intézmény ad otthont 
a tankerület valamennyi in-
tézményében dolgozó pedagó-
gus részvételével megvalósu-
ló Tankerületi Pedagógiai Nap 
rendezvényének. Tájékoztató-
ját e szavakkal zárta Eich Lász-
ló: – Bízom abban, hogy egy 
eredményes, jó hangulatú tan-
év előtt állunk. A tanároknak, 
szülőknek és diákoknak ehhez 
kívánok sok energiát és sikeres 
együttműködést.

Katona M. István
A szerző felvétele
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SZŰCS IVÁN R. TÖRZSZÁSZLÓS:
Legfontosabb feladatomnak a megelőzést tekintem

Négy körzeti megbízott vigyázza a lakosság biztonságát

„15 éve vAgyok rendőr, 3 évig A váci rendőrkApitánySágon dolgoztAm közrendvédelmi rendőrként, mAjd 
2000 tAvASzától A dunAkeSzi vároSi rendőrkApitánySágon BAleSeti helySzínelőként teljeSítettem Szol-
gálAtot. eBBen A felAdAtkörBen hAt évet töltöttem el, mAjd A dunAkeSzi rendőrkApitánySág ügyeletén 
dolgoztAm 6 éven kereSztül” – kezdte BemutAtkozáSát Az i. Számú terület körzeti megBízottjA, Aki ezt A 
felAdAtát 2013. feBruár 1-től látjA el A közrendvédelmi oSztály köteléBen. – A következő évekBen ezen A 
SzAkterületen Szeretnék Szolgálni – oSztjA meg terveit A 34 éveS rendőr, Aki érettSégivel éS A polgári 
életBen felhASználhAtó SzAkvizSgávAl iS rendelkezik. 

2013. feBruár 1-vel AlAkult meg A körzeti megBízotti (kmB) SzolgálAt dunAkeSzin 4 fővel. A vároSt föld-
rAjzi, települéSSzerkezeti, Bűnügyi éS közBiztonSági SzempontBól négy területre oSztottuk fel, mind-
egyikért külön-külön A kijelölt kmB A felelőS.

- Vácon nőttem fel, de immár 
2002 óta a dunakeszi lakótele-
pen élek a városban született 
feleségemmel és kislányunkkal 
– mondta. 

Az új megbízatásával össz-
hangban elárulta: idén sikere-
sen végezte el a körzeti megbí-
zotti szaktanfolyamot. – Az ott 
szerzett elméleti ismereteket 
jól tudom hasznosítani a napi 
feladataim eredményes ellátá-
sa során. De azt vallom, hogy 
a tanultakat folyamatosan kell 
gyakorolni, fejleszteni, finomí-
tani. 

Szűcs Iván a városban eltöl-
tött 13 év szolgálati esztendő 
alatt széles körű helyi ismeret-
re és kapcsolatrendszerre tett 
szert, ami meggyőződése sze-
rint jól segíti a körzeti megbí-
zotti feladat sikeres ellátásá-

ban. Bár azt sem vitatja, hogy 
a szolgálati területén igen so-
kan – közel 16 ezren – élnek, 
s ráadásul igen sok közintéz-
mény is van ebben a körzet-
ben. 

- Az én illetékességi terüle-
tem: Rév dűlő – Duna-parti 
rész - lakótelep -, Tabán rész - 
a Fő út és vasútpálya között el-
terülő családi házas övezet. Az 
ügyelettől és vezetőimtől ka-
pott információk alapján az 
aktuális eseményekben felké-
szült vagyok, megelőző tevé-
kenységet napi szinten folyta-
tok. Körzetemben igyekszem 
minél szélesebb körben kiala-
kítani a személyes kapcsola-
tot. Az együttműködést segíti 
a rendelkezésemre álló szolgá-
lati mobiltelefon is – 06-30-35-
44-795 – mely nem az azonna-

li rendőri intézkedésre szolgál, 
hanem elsődlegesen kapcso-
latfelvételre és tanácsadásra. 
A körzetben élők észrevételeit, 
kérdéseit, javaslatait természe-

tesen írásban is szívesen foga-
dom a szucsivan@pest.police.
hu email címen – mondta Szűcs 
Iván, az I. számú terület körzeti 
megbízottja.

Az I. számú terület határai:
keletről a Duna, északról Göd, nyugatról 
a vasútvonal, délről pedig a „vízmű bekö-
tő út”.
Ide tartozik a Felsőtabán, az Alsótabán, a 
Barátság lakótelep, a Révdülő és a Malom-
árok.
A terület körzeti megbízottja: Szűcs Iván r. 
törzszászlós
A II. számú terület határai:
keletről a Tisza utca és a Nándori utca, 
északról a Pipa utca és a Barackos utca, 
nyugatról az M2 autóút, délről pedig a re-
pülőtér.
Ide tartozik a Tóváros, a Toldi, a Dombli-
get, a Fenyő és az Alagliget lakóparkok.
A terület körzeti megbízottja: Strehó Zol-
tán r. főtörzsőrmester

A III. terület határai:
keletről a vasótvonal, északról a Kosztolá-
nyi Dezső utca és a Pipa utca, nyugatról a 

Tisza utca és a Nándori utca, délről pedig 
a Kápolna utca.
A terület körzeti megbízottja: Szabó László 
r. főtörzsőrmester
A IV. területhez tartozik:
Dunakeszi-Alsó, a Tőzegtavak és az 
Auchan és Buy Way bevásárlóközpontok 
és létesítmények.
A terület körzeti megbízottja: Klopp Ba-
lázs r. főtörzsőrmester

A körzeti megbízott kapocs a lakosság 
és a Rendőrség között. Fontos, hogy a te-
rületén élő emberek érezzék, hogy „Ő a 
mi rendőrünk!”. A körzeti megbízott te-
rületének gazdája, mindenről tud, segít és 
intzékedik ahol az szükséges.

Néhány gondolat arról, hogy a KMB 
munkáját szabályozó normák milyen fel-
adatokat állítanak elé.

A körzeti megbízott a rendőrség állan-
dó, közvetlen kapcsolatának kialakítása 
és fenntartása az állampolgárokkal, a tele-

pülési önkormányzatokkal, a helyi lakos-
sági-, társadalmi- és gazdálkodó szerveze-
tekkel. Feladata a területén a rendőri jelen-
lét biztosítása, a helyi bűnmegelőzési, bűn-
üldözési, igazgatási és rendészeti feladatok 
folyamatos ellátása.

A körzeti megbízott szolgálata a szemé-
lyes felelősség elvén, magas fokú szakértel-
men és helytálláson alapul.

A körzeti megbízott ismeri területének 
közbiztonsági helyzetét, és az ehhez igazo-
dó rendőri szolgálat sajátosságait, társadal-
mi, gazdasági viszonyait, fontosabb létesít-
ményeit,  szomszédságában elhelyezkedő 
települések általános helyzetét, a rendőri 
szolgálat viszonyait,  közbiztonság érdeké-
ben létrehozott helyi önvédelmi szervezet 
(ek) működését.

Dunakeszi, 2013. július 15.
Ádám Balázs r. százados

közrendvédelmi 
osztályvezető
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2006 őSzén dunAkeSzin megAlAkult A  Bolgár kiSeBBSégi önkormányzAt.  2008 júniuSánAk végén A du-
Nakeszi lakosok részvételével, testületüNk kiráNdulást szervezett a bolgár teNgerpartra, szveti 
vlASzBA, BudApeSt vii. kerületének teStvérvároSáBA, Ahol A Bátyám révén iSmeretSégem volt, éS  
kiSérőnek, egyBen cSoportunk vezetőjének felkértem kárpáti zoltán tAnár urAt, Aki A helyi önkor-
mányzAt képviSelője, egyBen A nemzetközi kApcSolAtok tAnácSnokA Szerepét töltötte Be dunAkeSzin. 
ezt megelőzően töBB kíSérletet tettem már Bolgár tengerpArti települéSekkel felvenni A kApcSolAtot, 
olyAnokkAl mint például pomorie, primorSzko  éS Aheloj, BevAllom kevéS Sikerrel.  

Miután beszéltünk szándékunk-
ról, szveti vlaszi házigazdánk, 
Atanasz Boriszov Atanszov (volt 

NB I-es labdarugó) meghívta szálláshe-
lyünkre Andon Bakalovot, Ravda Üdülőfa-
lú frissen megválasztott fiatal polgármes-
terét, aki szintén NB I-es labdarugó volt.  
Sportemberek révén, szimpátia alakult ki 
az első látásra, és mivel lehetőségünk volt 
rá, még 2008 őszén a Szüreti Labdarú-
gó Tornánkra, a már meglévő testvérvá-
rosaink  csapataival egyetemben  meghív-
tuk Ravda általános iskolájának csapatát is 
Dunakeszire. A kapcsolat így kezdődött...

2010 őszén, városunkban, a Testvérvá-
rosok találkozója alkalmából Együttmű-
ködési Megállapodást írtunk alá Ravdával. 
Egy évre rá tavasszal a Ravdai „Detelina” 
Nyugdíjas klub kérésére egy négynapos 
magyarországi utazást szerveztünk szá-
mukra, melynek során az „öregek” is kö-
töttek egy Együttműködési Megállapo-
dást a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló 
Klubunkkal. Ezt követően rendszeressé 
váltak a találkozások, mígnem elérkezett 
az az idő, amikor Ravdában 2013. július 

29-én Dióssi Csaba Dunakeszi és Andon 
Bakalov Ravda polgármestere ünnepélye-
se keretek között aláírták a két település 
kapcsolatát immáron hivatalossá tévő do-
kumentumot, a Testvértelepülési Szerző-
dést. A három napos  látogatáson Duna-
keszit egy hatfős delegáció képviselte, vá-
rosunk öt vezetője, valamint jómagam a 
helyi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke.

Mivel Ravda közigazgatásilag egy üdü-

lőfalu, mely Nesebar járáshoz és Burgasz 
Megyéhez tartozik, nem voltak olyan költ-
ségvetési eszközei, nem tudtak pályázni és 
pályázati pénzekhez jutni, melyek segítsé-
gével nagyobb számú csoportokat hívhat-
tak volna meg hosszabb időre Dunakeszi-
ről, a Testvértelepülési Szerződést aláírását 
követően, reményeink szerint ez a helyzet 
gyökeresen meg fog változni, és tartalom-
mal megtöltve, szó szerint a helyi kis kö-
zösségek érdekeit fogja szolgálni.

A magyarok és a bolgárok rokon nemze-
tek. Sosem volt köztük érdekellentét, hábo-
rú. Legfőbb közös jellemvonásuk a nyílt-
sággal párosuló szívélyes vendégszeretet.

A mi kincsünk a Duna. A bolgároké a 
Fekete-tenger. A Duna a Fekete-tengerbe 
ömlik. Felfoghatjuk ezt jelképként is. Azon 
leszünk, hogy a jövőben ennek a kapcso-
latnak a lehetőségeit kiaknázzuk, az érté-
keit tovább kamatoztassuk. Bizakodva te-
kintünk a jövő elé.

Kirov Gábor elnök 
Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A bolgár ravda és 
duNakeszi vezetői 

aláírták a megállapodást
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A színek és formák otthona
gAzdAg kulturáliS, művé-
szeti életüNk távlatokat 
iS Sejtető újABB Színfolt-
tAl gAzdAgodott. ezúttAl 
A Színfolt nem cSupán 
zSurnAliSztA díSzítőelem, 
haNem szó szeriNt is 
értendő, hiSzen A Színek 
éS formák dunArt képző-
művéSzeti egyeSületBe 
tömörült mesterei júliuS 
12-éN vehették birto-
kukba azt az épületet, 
melyNek homlokzatáN 
moStAntól ez olvAShAtó: 
dunArt gAlériA. 

Hívó szavukra művésztár-
sak, művészetpártolók- 
és kedvelők szép szám-

mal jöttek el a Dióssi Csaba pol-
gármester fővédnökségével szer-
vezett megnyitóra. Kötetlen kerti 
beszélgetés, a kiállított műalko-
tások szemlélése, Juhász Előd fia-
tal, tehetséges zenész hangulatos 
zongorajátéka, így együtt önma-
gában is gondolatébresztő beve-
zetője volt a művészet ünneplésé-
nek. Aztán Peti Sándor fotómű-
vész, az egyesület elnöke üdvözlő 

szavaival kezdetét vette a prog-
ram, melyet színvonalas műsor is 
színesített. 

Elsőként Csoma Attila, a Du-
nakeszi Programiroda vezetője, a 
József Attila Művelődési Központ 
igazgatója szólt arról, hogy vá-
rosunkban eleddig is több mint 
tíz kiállítóhely adott otthont tár-
latoknak a művelődési központ-
ban, tanintézményekben, könyv-
tárban, még garázsban is. Sok 
idő eltelt a galéria megnyitásáig, 
s amikor szinte hónapra ponto-
san egy évvel ezelőtt a korábban 
itt működő Révész István Hely-
történeti Gyűjtemény új helyére 
költözött, konkrétan megfogal-
mazódott, hogy az üresen ma-
radt épület legyen a galéria ottho-
na. Ez év áprilisában a képviselő 
testület igent mondott a kezde-
ményezésre, utat nyitva a "beköl-
tözésre". "Városunknak szüksége 
van az értékteremtő közösségek-
re, s tevékenységükhöz sajátos 
eszközeivel a városvezetés meg-
adja a segítséget" fogalmazott 
Csoma Attila, hozzátéve, hogy ez 
a nap történelmi dátum a telepü-
lés kulturális életében. 

"A galéria remélhetőleg egy fo-

lyamatosan pezsgő, kortárs szel-
lemi műhellyé válik" jegyez-
te meg bevezetőjében Maczkay 
Zsaklin művészeti író, utalva 
arra, hogy a most és majdan itt 
megtekinthető tárlatok alkalmat 
adnak a közönségnek arra, hogy 
behatóan megismerhessék egy-
egy alkotó munkásságát, lehető-
vé téve alkotó és befogadó szel-
lemi párbeszédét. Ezt követően 
az ebből az alkalomból kiállító 
tizenhét művész – festők, fotó-
művészek, karikatúristák és egy 
szobrász – munkáinak elemzésé-
re vállalkozott, kiemelve, hogy a 
művek sokrétűsége, sokszólamú-
sága, stílusok és műfajok találko-
zása adja meg a nyitótárlat gaz-
dagságát és varázsát.

A tartalmas műelemzést köve-
tően Peti Sándor idézte fel a kö-
zösség megalakulásának történe-
tét s azt a folyamatot, mely kez-
deményezésük nyomán végbe-
ment a galéria létrejöttéig, amely 
mostantól valódi művészi érté-
ket jelentő alkotásaikkal állandó 
bemutatkozási lehetőséget jelent 
számukra. Az épületben három 
kiállítótermet alakítottak ki, he-
teken át tartó, megfeszített mun-
kával dolgoztak az egyesület tag-
jai, segítő barátok, hogy esztéti-
kailag is minden igényt kielégí-
tő körülményeket teremtsenek 
a nyitótárlatnak és a későbbi ki-
állításoknak. Azt is megtudtuk, 
hogy törekednek felkutatni, és le-
hetőségeik függvényében támo-
gatni a fiatal tehetségeket. "A Ga-
léria újabb példa lehet arra, hogy 
összefogással nagy és jó dolgok 
születnek, ha a feladatot és ön-
magunkat is komolyan vesszük", 

jelentette ki. majd köszönetet 
mondott a városvezetésnek, ami-
ért a galéria ügyében az egyesület 
mellé állt. Ugyancsak köszöne-
tet mondott a városi médiumok-
nak a számukra biztosított nyil-
vánosságért, a művelődési köz-
pontnak az együttműködésért 
és segítségért, s nem utolsósor-

ban a Palatinus Print Kft.-nek a 
tervezésért, támogatásért. Vége-
zetül az elnök a galériát megnyi-
tottnak nyilvánította a közönség 
számára.

A rendezvény záróeseménye-
ként az ötven darab ötszáz fo-
rintos támogatójegyet megvá-
sárlók között kisorsolták Tuzson-
Berczeli Péter Black Jack I. című 
zsűrizett szitanyomatát. A művet 
a szerencsés nyertes, Juhász Vil-
mos, a már említett fiatal zenész 
édesapja vihette haza. 

A galéria szerda-péntek-
vasárnap 12-18 óra között lá-
togatható. Csoportos látogatási 
igény a dunartegyesulet@gmail.
com e-mail címen egyeztethető. 

Katona M. István
A szerző felvételei

A bolgár ravda és 
duNakeszi vezetői 

aláírták a megállapodást
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Megnyílt a Nyári Tárlat
dunAkeSzi kulturáliS eSeményeinek SoráBAn kiemelkedő helyet foglAl el A minden évBen AuguSztuS 19-én meg-
nyíló nyári tárlAt. A hAgyományoSAn állAmAlApító Szent iStván király ünnepe előtti eStétől A BemutAtkozó 34 
művéSz mintegy 60 AlkotáSA A nAgyközönSég SzámárA már megtekinthető. 

Műfaji változatosság, tematikai sokszí-
nűség s mindenekelőtt maradandó 
művészi érték jellemzi a kiállítást. 

Festmények, plasztikák, textilmunkák, fotók és 
karikatúrák nyújtanak látnivalót, realista stílu-
sok váltakoznak avantgarde művészi megfogal-
mazással, s mindez a szinte zavarba ejtő sok-
színűség reprezentálja a településünkön élő és 
tevékenykedő képzőművészek változatos alko-
tói világát. Egyébiránt a kiállítók közül 18-an a 
DunArt Képzőművészeti Egyesület tagjai.  

Az idei XVI. tárlat jogosultságát mindez iga-
zolja. Erről is szólt a VOKE József Attila Mű-
velődési Központ Magyarság Galériájában im-
már hetedik alkalommal megrendezett kiállí-
tás megnyitójában Csoma Attila, a művelődé-
si központ igazgatója. "Örvendetes, hogy ilyen 
sokan vannak, akik az önkifejezésnek a képző-
művészetet választják, s igazi értéket hoznak 
létre a különböző műfajokban", mondotta. S 
arról is szólt, hogy nem csupán a tárlaton lát-
ható művek kerülnek közel hozzánk, hanem az 
alkotók is, akik személyes ismerőseink, hiszen 
itt élnek köztünk, a város lakói, kulturális érté-
keink gyarapítói. 

A tárlatnyitót színvonalas hazafias műsorral 
gazdagította a Szirt Együttes, Andrássy Frigyes 
operaénekes, Andrássy Krisztina ének- és zon-
goraművész, Lengyel Anna zongoraművész és 

Godár Sándor ütőművész, valamennyien a Ma-
gyar Állami Operaház tagjai.

Zárásként Ceglédi Gabriella és Latinovics 
Zoltán művelődésszervezők hagyományosan 
1-1 üveg borral köszöntötték a kiállító művé-
szeket. Ezt követően a közönség megtekintet-
te a "Hónapok kínlódása nyolc percben" című, 
Sipos Károly festőművészt bemutató rövidfil-
met, majd az est végén a vendégek valamennyi-
en átvehették Dér Győző fafaragó művész "Du-
nakeszi a Mi Városunk" elnevezésű emlékpla-
kettjét. 

A kiállítás szeptember 15-ig tekinthető meg.
Katona M. István

A szerző felvételei
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„A kertvárosi részben öröm élni”
hA végre munkát kApnA friSS 
diplomáskéNt a településeN, 
vélhetően teljeS lenne Az élete 
járváS BoglárkánAk. Az ifjú 
hölgy egész eddigi élete a város-
hoz kötődik, Ahogy mondtA, jó 
volt itt felnőni. nohA dunAke-
Szi fejlődéSével tökéleteSen 
egyetért, ám egy hiáNyosságot 
felfedezett: A fiAtAlok SzámárA 
Szinte nincS SzórAkozáSi lehető-
Ség A vároShAtárokon Belül.

Amikor több mint 23 évvel ezelőtt 
egy budapesti szülészeten felsírt a 
kis Boglárka, még nem is sejtette, 
milyen remek körülmények kö-
zött telnek majd el gyermekévei. 
Dunakeszi-alsón megbúvó ker-
tes ház mindig igazi otthont nyúj-
tott az egyre gyorsabban csepere-
dő kislánynak.

„Nagyon szerencsésnek mond-
hatom magam, hogy ilyen körül-
mények között nőhettem fel. Gyö-
nyörű ez a kertvárosi rész, és a há-
zunk kertjében mindig remekül 
eljátszhattam a testvéreimmel, ba-
rátaimmal” – elevenítette fel a bol-
dog gyermekkort Járvás Boglárka.

Iskoláit nem a városban végez-
te, hiszen szülei mindketten a fő-
városban dolgoztak, így logikus 
volt a részükről, hogy lányukat a 
munkahelyükhöz közeli, belváro-
si iskolába íratták be.

„Mindennap vittek-hoztak, így 
nem jelentett gondot a Budapest-
re való beutazás. Ráadásul az ál-
talános után én mindenképpen 
közgazdasági szakközépiskolá-
ban szerettem volna továbbta-
nulni, így ismét maradt a főváros, 
ugyanis itthon csak gimnáziumba 
felvételizhettem volna” – árulta el 
a fiatal hölgy.

Az érettségit aztán az egyetem 
követte, és immár végzett, diplo-
más – kereskedelmi és marketing 
szakon végzett – emberként keresi 
a lehetőséget arra, hogy az elméle-
ti tudását a gyakorlatban is bemu-
tathassa.

„Nagyon jól éreztem magam az 
itteni Programirodán, ahol a szak-
mai gyakorlatomat végezhettem. 
Sajnos még nem tudtam elhelyez-

kedni, holott szívesen dolgoznék 
Dunakeszin, ám ahogy az ország 
más településein, itt sem könnyű 
pályakezdőként munkába állni. 
Mindenhol, ahol munkaerőt ke-
resnek, azonnal a szakmai tapasz-
talatomat kérdezik, és amikor ki-
derül, friss diplomás vagyok, már 
mehetek s tovább állást keresni” – 
mesélte Boglárka.

Mindenesetre, amíg el nem he-
lyezkedik, addig is nyitott szem-
mel jár-kel a városban.

„Dunakeszi-alsó, akárcsak a 
város többi része, hihetetlen fej-
lődésen ment keresztül az elmúlt 
években, aminek szívből örülök. 
Az utcákat leaszfaltozták, és ren-
geteg kerékpárutat alakítottak 
ki. Ez utóbbi a szívügyem, hiszen 
ahányszor csak tehetem, kerék-
párral közlekedem. Viszont abban 
reménykedem, hogy a településre 
való beköltözési hullám lecsitul, 
mert lassan elveszíti a mostanáig 
rá jellemző barátságos kertvárosi 
jellegét” – közölte a 23 éves hölgy.

A saját korosztálya szemszö-
géből a legsürgetőbbnek azt érzi, 
hogy a városban alakítsanak ki a 
számukra különböző szórakozó-
helyeket – táncos hely illetve mozi 
–, ugyanis ha valaki erre vágyik, 
annak vagy Budapestre, vagy Vác-
ra kell elutaznia.

„Ez még nem is olyan nagy 
gond, ám hétvégén, amikor egy 
buli véget ér, már semmilyen tö-
megközlekedési eszközzel nem le-
het Dunakeszire visszajutni. Na-
gyon hiányzik nekünk, hogy itt-
hon is el tudjunk menni szórakoz-
ni” – tette hozzá Boglárka. 

- molnár -

„Ha kell, ingyen gyógyítok”
hA BAj vAn, őt kereSik, 
jobbaN bízNak a meglátá-
saibaN az emberek, miNt 
Bárki máSéBAn. Azt mond-
ják, ilyeN orvosa régeN 
volt dunAkeSzinek. 
dr. füzi józSef immár 23 
éve dolgozik családor-
voskéNt a városbaN, 
éS úgy véli, A folyAmA-
toSAn növekvő telepü-
léseN bizoNy elkelNe 
még NéháNy lelkiis-
mereteS orvoS.

– Mióta él Dunakeszin, 
mióta dolgozik a városban, mint 
családorvos?

– Pontosan 1990. február 1-től 
dolgozom Dunakeszin, azaz im-
már több mint 23 éve. 

– Az elmúlt másfél évtizedben 
a többszörösére nőtt a város és 
ugyanígy a lakosainak a száma. 
Mennyivel nőtt meg a betegeinek 
a száma? 

– Kezdetben a Kálmán utcai 
rendelőben dolgoztam, napi 25-
30-es betegforgalommal. Ma ez a 
szám 70-80, sőt, nem ritka a 100 
feletti betegforgalom. Nem min-
denki akut beteg, de a meglévő be-
tegségei miatt gyógyszert kell írat-
nia, laboratóriumi vizsgálatokra 
és különböző szakorvosi rendelé-
sekre kell járnia, s ha "már itt va-
gyok doktor úr, lenne néhány kér-
désem is" egyre többször hang-
zik el a rendelőben. Ráadásul ren-
geteg a papírmunkánk is, valahol 
mindig azt várják, hogy a család-
orvos mondja ki a végszót: mű-
tétek előtti kivizsgálás, műtétek 
utáni gondozás, leszázalékolási 
és mozgáskorlátozottsági nyom-
tatványok, űrlapok a közgyógy-
igazolvány megszerzéséhez, az 
otthon-ápoláshoz, az otthonok-
ban való elhelyezéshez, és még so-
káig sorolhatnám.

– Bírja-e az így megnövekedett 
munkát?

– Egyre nehezebben, hiszen 
a családorvosok száma kettő-
vel növekedett – így most már 
tizenhárman vagyunk –, miköz-

ben a lakosság létszáma pedig las-
san a "csillagos égig" emelkedik. 
Bőven 2000 felett van mindegyi-
künk ún. kártyaszáma, sőt a leg-
újabb területi-ellátási kötelezett-
ségi szerződésemben már 5000 
felettit olvastam. Holott az OEP 
csak 1800 után fizet: a többit is el 
kell, lássuk ugyanolyan lelkiisme-
retesen és korrekt módon, de in-
gyen és sokszor erőnkön felül is. 
Megtesszük.

– Meglátása szerint milyen 
a város egészségügyi ellátása? 
Volt-e kedvező változás ebben az 
elmúlt években?

– Az SZTK-ban dolgozó kol-
légák bizonyára erről hiteleseb-
ben tudnának beszélni. A betege-
im visszajelzése alapján azonban 
elárulhatom, az emberek szerint 
hosszú a várakozási és előjegyzé-
si lista, ezért sokan úgy vannak 
vele, mire sorra kerülök, addigra 
vagy meggyógyulok, vagy beleha-
lok. De ha olyan a beteg helyzete, a 
váci Sürgősségi Részleg  éjjel-nap-
pal fogadja őket, beutaló nélkül is.

– Milyennek tartja a városi, he-
lyi tömegközlekedési lehetősége-
ket?

– Megint csak a betegeimet tu-
dom idézni: nem a legjobb a hely-
zetük, amikor az SZTK-ból és a 
Tüdőgondozóból haza szeretné-
nek jutni.

– Ha azt hallja, Dunakeszi, ak-
kor mi jut először az eszébe?

– A Duna…
- molnár -
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verSenyközpont: 2120 dunAkeSzi, kAtonAdomB Sor – 
liget utcA (dunApArt)
gpS koordináták: 47.650725,19.123376

A verSeny A iii. keSzifeSzt rendezvénySorozAt réSze-
ként kerül megrendezéSre!

Dunakeszi Terepfutás 
2013. szeptember 14., szombat

50% KEDVEZMÉNY:
Sinosz (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) és Naboke 
(Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete) ta-
goknak

15% KEDVEZMÉNY:
Spuri futókártyával rendelkezőknek.

DÍJAZÁS:
- 500 m: 2007-ben és később születettek, 2005-2006-ban szüle-
tettek: 1-3 helyezetteknek érem.
- 1 km: 2003-ban és később születettek: 1-3 helyezetteknek 
érem.
- 7 km: abszolút 1-3: ajándékcsomag, 1999-ben és később, 1995-
1998 között, 1974-1994 között, 1954 és 1973 között, 1953 és előt-
te születettek: 1-3 helyezetteknek érem.
- 14 km: abszolút 1-3: ajándékcsomag (+ az elsőknek ingyenes 
indulás a terepfutas.hu soron következő eseményén), 1995-ben 
és később, 1974-1994 között, 1954 és 1973 között, 1953 és előtte 
születettek: 1-3 helyezetteknek érem.

TÁVOK, RAJTOK, NEVEZÉSI DÍJAK 
(2013.09.12-ig / 2013. 09.12. után és a helyszínen):
500 m:  10:00 és 10:05 ingyenes
1 km:  10:10 300 / 500 Ft.
7 km:  11:00 900 / 1200 Ft.
14 km:  11:10 1300 / 1600 Ft.

FRISSÍTÉS: 
A hosszabb távon futóknak 7 km-nél víz és izotóniás ital, a cél-
ban pedig minden beérkezőnek víz, izotóniás ital, szőlőcukor, 
keksz, friss és aszalt gyümölcs, stb.

TOMBOLA:
Az eredményhirdetés után, az indulók között értékes ajándéko-
kat sorsolunk ki!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, NEVEZÉS:
Beda Szabolcs: 06-20-520-5488
info@gyaloggalopp.com
http://gyaloggalopp.com/terepsorozat/dunakeszi/

A Kistérségi Hétpróba további versenyei:
Szeptember 13. péntek  
16:45 Sárkányhajó verseny a Horányi révnél
Szeptember 14. szombat 8:00 Főzőverseny, 9:00 Rodeobika ver-
seny, 10:30 Falmászó verseny, 12:00 Szkander verseny, 
13:30 Sörivó verseny, 15:00 Kötélhúzó verseny
Jöjjön el és szurkoljon a dunakeszi csapatnak!

szeptember 13-áN péNtekeN  a hagyomáNyos sárkáNy-
hAjó verSennyel veSzi kezdetét A dunAkeSzi feSzt, 
amelyre sok szeretettel várjuk a szurkolNi vágyókat, 
érdeklődőket. A verSenyen A környező éS perSze dunA-
keszi válogatottja méri össze erejét, élüköN az adott 
települéS polgármeSterével. A futAm gödről fog 
iNdul és a csapatok a duNakeszi révNél érNek célba 
16 óra 45 perc körül, ahol a szurkolók tudNak még egy 
kiS BiztAtáSt Adni A cSApAtAiknAk. A verSeny után A 
dunAkeSzi koncertfúvóSok felvezetéSével A révtől vo-
nulhAtunk át A feSztivál területére, A kAtonAdomBrA, 
Ahol megkezdődnek A péntek eSti koncertek.

Kistérségi hétpróba verseny a Dunakeszi Feszten
Jöjjön el és szurkoljon velünk a dunakeszi csapatnak!
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2013. SZepTeMbeR HAVI pROGRAMJA
VOKE József Attila Művelődési Központ

Szeptember 4. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Nyári névnaposok köszöntése.
Vetítés az első félév történéseiből.

Szeptember 7. szombat
A Nyugdíjas Kiránduló Klub Duna 

parti évadnyitó gulyáspartija.
Családtagokat, unokákat szívesen 

látnak.
Vetélkedő, játék, zene, tánc.

Szeptember 11. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:

Esti sétahajózás Budapesten, a 
Dunán 20 órakor.

Utána letekintés a Gellérthegyről.

Szeptember 12. csütörtök 
10-14 óra

Önkéntes véradás a Bombardier 
MÁV Kft. dolgozóinak részére.

Szeptember 18. szerda
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Beszélgetés „Meglepetés 
Vendéggel”.

Szeptember 19. csütörtök 
17 óra

A Rocklegendák vándorkiállítás 
hivatalos megnyitója.

Szeptember 21. szombat 
10-17 óra

Városi véradás

Szeptember 25. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:

Szt. István év – 975 éve halt meg 
nagy királyunk.

Rá emlékezve látogatás 
Szigethalomra az „Emese-park”-

ba, és a Kopaszi Gátra.

DUNAKESZI DALA 
PREMIER

Helyszín: Dunakeszi Feszt nagyszínpad
Előadó: Kováts Vera és Feke Pál

Időpont: szeptember 15. vasárnap 20:00 óra
Ezt mindenkinek hallani kell!
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A Város Önkormányzata pályázatot 
nyert a Nemzeti Erőforrások Minisz-
tériumától a Gyermekek- és fiatalok 

közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 
rendezvényeinek (táborok, közösségépítő já-
tékok) támogatásara kiírt pályázatán, „Ha-
gyományőrző nyári gyermektábor” címen. A 
szabadidős táborba szervesen beépülő szak-
tábor július 29-től augusztus 16-ig tartott. A 
programokat Dunakeszi két „múzeumára” 
alapozva építették fel a szervezők. A pályáza-
ti programok sikeresen megvalósultak. 

„Helyi hagyományaink napjain délelőttön-
ként elsétáltunk a Révész István Helytörténe-
ti Gyűjteménybe. Szakáll Lászlóné Lujzi néni 
meséi nagyon lekötötték a gyerekek figyel-
mét. Ezt követték a délutáni kézműves foglal-
kozások (fazekasság, nemezelés, kötélverés, 
népi gyermekjáték készítés). Ezekhez a prog-
ramokhoz kapcsolódtak az interaktív népi ih-
letésű és nyelvezetű színházi bemutatók és kö-
zös játék a Cakkumpakli Színházzal.

Történelmi időutazásunk állomásain az 
itt élő barbár és római népek hétköznapjaiba 
nyertek bepillantást a gyerekek. A barbár tá-
borunkban a bennszülött segítők ( Szarvas-
Törzs Kelta Hagyományőrző Egyesület) által 
vezényelt gyakorlás után lehetőségük volt a 
gyerekeknek ügyességi feladatokat teljesíte-
ni (lándzsadobás, íjászat), megismerkedtek 

jelképeikkel, testfestés művészetével. A Ró-
mai napokon  látogatást tettek a gyerekek a 
táborral szomszédos Kikötőerőd kiállításra, 
ahol - „Egy kis történelem a múltunkból” – 
címmel Hirschberg Attila a kiállító terem tu-
lajdonosa tárlatvezetéssel, filmvetítéssel egy-
bekötött előadást tartott a gyerekeknek az itt 

élő  római katonák és kíséretük életéről. A 
gyerekek megtapinthatták a tárgyak egy ré-
szét, melyet később megformálhattak, a „tég-
lasimogatóban” – aki bírta - megemelhet-
te az erőd egyik 1700 éves eredeti tégláját. A 
Legio Leonum Valentiniani élő katonai be-
mutatója, harci kiképzése, fegyverek, ruhá-
zat bemutatása kiegészítette az tárlatvezeté-
sen hallottakat. Megismerték és átélhették a 
római katonák és polgárok életét, ókori játé-
kokat játszhattak. 

Az Ókori mesék birodalmába  Zalatnay 

Edit (bábművész, rendező) Aezopus meséin  
keresztül varázsolta el a gyerekeket. Kiscso-
portonként kiválasztottak a gyerekek egy-
egy  mesét, amit dramatizáltak (báb, vagy 
színészi előadás formájában), elkészítették 
hozzá a bábokat, díszleteket, jelmezeket, és 
a tábor többi lakóját is elszórakoztatták, mi-
közben minden esetben bölcs tapasztalatok-
ra tehettek szert egy-egy történet feldolgozá-
sa során. 

A Pénteki - táborzáró napokat  délelőttön-
ként a helytörténethez kapcsolódó népi tánc-
ház, közös éneklés, körjátékok, ősi hangsze-
reink megismerése nyitotta, délutánonként 
a búcsúzkodásé volt a terep, melyet minden 
esetben megelőzött Roska Péter táborvezető 
értékelése és jutalomosztása, valamint min-
den táborlakó megkapta a tábori életképek-
ről szóló CD-jét és emlékplakettjét. A tábor-
élet eseményeit, legszebb pillanatait Tábori 
naplóban rögzítették a gyerekek és a szülők 
is beleírhatták véleményeiket. A tábori élmé-
nyek összekovácsolták a gyerekeket, barátsá-
gok születtek és erősödtek meg a tábor végé-
re – tudtuk meg mindezt Langmayer Katalin 
táborszervezőtől.

A gyermekek és szüleik nevében köszö-
net a támogatásokért, szervezésért, köszönet 
a táborért és a táborban dolgozók áldozatos 
munkájáét!

Sikeres pályázat - Szenzációs táborozás

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

BoN BoN MATINÉ - MeSe BÉRLeT
VOKE József Attila Művelődési Központ

MESE bérlet
2013. november 8. péntek 

9.30 óra
Maszk Bábszínház: 1001 éjszaka 

meséi

2014. január 17. péntek 
9.30 óra

Görömbő Kompánia: Farsangi játék

2014. február 14. péntek 9:30 
óra

Bonbon Árnyékszínház:
Ravel – Lúdanyó meséi – 

árnyjáték

2014. április 18. péntek 
9:30 óra

Kiskondás trió: A csudálatos 
tárogató – mesejáték

Műsorvezető: Lukácsházi Győző

A bérlet ára:3000.- Ft

Az előadásokra jegyek kaphatók: 
1000.-Ft-os áron

A bérletek és jegyek 
megvásárolhatók a Művelődési 

Központban.
A műsorváltoztatás jogát 

fenntartjuk!
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a tavalyi évhez hasoNlóaN idéN is megreNdezésre került a radNóti miklós gimNázium taNáraiNak szer-
vezéSéBen A SzokáSoS német nyelvi táBor. júliuS 4-9. között öSSzeSen 47, nAgyréSzt 9-13. oSztályoS diák 
utAzott BerlinBe A német nyelv gyAkorláSA céljáBól. természeteseN reNgeteg programmal készültek 
A Szervezők, mondtA felekné cSizmAziA erzSéBet tAnárnő, Az egyik kíSérő tAnár BeSzélgetéSünk Során.

A kísérő tanárok mindannyi-
an az iskolai német nyelvi 
munkaközösség tagjai, név 

szerint Felekné Csizmazia Erzsé-
bet, Hudra Andrea, Kardos Márta, 
Szűcsné Stadler Lilla, Majer Tamás, 
továbbá Ábrahám Hedvig angolta-
nárnő is a csoporttal tartott, amely 
az eddigi évekhez képest a legna-
gyobb létszámmal indult útnak jú-
lius 4-én. A korábbi hagyományok-
kal némileg szakítva idén nem vol-
tak délelőtti nyelviskolai tanórák a 
gyerekek számára, hanem intenzív 
ismerkedéssel telt az idő: Berlint és 
a főváros környékét fedezték fel. Az 
odaúton Drezdában tartott hosz-
szabb pihenőt a csapat és néhány 
kellemes órát töltöttek az Elba par-
ti város ódon falai között, majd este 
elérték a végállomást, a napóleoni 
háborúk idején híressé vált Berlin 
melletti kisvárost, Großbeerent.

Az első napon buszos városnézés 
során érintették a legfontosabb lát-
nivalókat, majd gyalog folytatták az 
ismerkedést. A nap mottója a „Fal és 
a megosztott város” volt, ugyanis a 
Bernauer Straßen található emlék-
helyen láthatták, hogyan épült fel 
a Berlint évtizedeken át kettészelő 
fal, a szabadtéri múzeum megrázó 
fotókkal és hanganyagokkal egészí-

tette ki a látottakat. A Checkpoint 
Charlie és a Falmúzeum, valamint 
a Friedrichstraßen található egy-
kori határátkelőhelyből kialakított 
Tränenpalast (Könnyek Palotája) 
tette teljessé a napi programot. A 
város központjában található Bran-
denburgi kapu és a közelben maga-
sodó Reichstag szintén szorosan 
kapcsolódik a város megosztottsá-
gához, illetve újraegyesítéséhez.  A 
Reichstag, a német múlt, jelen és 
jövő szimbóluma, ugyancsak a rad-
nótisok kötelező látnivalója volt. A 
több mint 200 éves épület 1990 óta 
a Német Parlament Alsóházának, a 
Bundestagnak a székhelye. 

A második napon Potsdamba 

látogatott a csapat, ahol a diákok 
Kardos Márta tanárnő által ösz-
szeállított játékos feladatok kereté-
ben fedezhették fel a várost, miután 
megtekintették a potsdami konfe-
rencia helyszínét és német nyelvű 
vezetéssel a fantasztikus Sanssouci 
kastélyt. Ekkor keresték fel a berli-
niek kedvelt tavát a Wannsee-t is.

A különböző jellegű feladatok 
egyébként részét képezték az egész 
utazás alatti versenynek, ugyanis a 
tábor résztvevőit a szervezők csa-
patokba sorsolták össze. Esténként 
játékos formában tették próbára 
nyelvtudásukat és mutatták meg 
kreativitásukat, amikor eljátszot-
ták, hogyan szöktek volna át Nyu-

gat-Berlinbe, amikor interjút ké-
szítettek valakivel vagy éppen hír-
adóban foglalták össze a hét esemé-
nyeit. 

A harmadik nap a „keleti olda-
lon” telt jórészt múzeumlátoga-
tással (Pergamon Museum, Neu-
es Museum), valamint a világóra 
megtekintése Berlin legismertebb 
terén, az Alexanderplatz-on. A 
múzeumi barangolások során élő-
ben is láthatták a diákok a történe-
lemkönyvekből jól ismert ókori al-
kotásokat.

„A nyelvi túra utolsó berli-
ni napján az egyik legnagyobb él-
ményt nyújtó program a Madame 
Tussauds Múzeum volt a gyerekek 
számára, ahol rengeteg fotót ké-
szítettek a viaszbábu hírességek-
kel. A mozgalmas öt napot a csa-
patverseny eredményhirdetése 
után egy igazi meglepetés zárta: a 
Spree folyón esti sétahajókázáson 
vettünk búcsút a német főváros-
tól.” – mondta beszélgetésünk so-
rán Felekné Csizmazia Erzsébet ta-
nárnő, aki kollégáival idén is igye-
kezett a lehető legtartalmasabb, 
legszínesebb és legsokrétűbb prog-
ramot összeállítani a fiatalok szá-
mára.

Legindi Tímea

Német Nyelvi tábor 
a gimnázium szervezésében
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Park Guell

Sagrada Familia 

Museu Nacional 
d'Art de Catalunya

Casá Mila

Market Bouqeira

a madriddal 
állaNdó ri-
valizálásbaN 
álló barcelo-
Na, 1,6 milliós 
lakosságával 
spaNyolország 
második legNa-
gyobb városa, 
és katalóNia 
fővároSA. ezen 
felül A világ 
egyik leghíre-
sebb, és leg-
izgalmasabb 
metropolisza, 
a legtöbbeN 
szerepeltetik 
az "ide szeret-
Nék eljutNi" 
kíváNságlistá-
jukoN e kata-
lán vároSt.

Ez azonban, például Rómától, vagy a hor-
vát városoktól eltérően nem ősrégi épü-
leteinek, és többezer éves történelmé-

nek köszönhető, pont ellenkezőleg: Barcelo-
na a modernizmus fővárosa, és a 20. századi 
avantgarde művészet legbátrabb szárnypróbál-
gatásainak helyszíne, valamint a modern város-
tervezés egyik legjobb példája. Számos látniva-
lóját Gaudi és Luis Doménech i  Montaner néha 
meghökkentő, a megszokott építészeti konven-
ciókat teljes mértékben elvető alkotásai adják. 
De a város modernizmusa nem merül ki az épü-
leteiben: az utcalámpák, az erkélyek, és Barcelo-
na számos más eleme ezt a légkört erősítik. Per-
sze a régi Barcelonával is megismerkedhetünk 
a Barri Gothic negyed labirintusszerű, közép-
korú hangulatot árasztó szűk utcáit járva, illet-
ve, - bár a közeli Sitgesben, vagy Costa Braván 
sokkal szebb partok vannak - a városnézés után 
Barcelona homokos strandjain is megmártóz-
hatunk. Modernitás, ugyanakkor a hagyomá-
nyok tisztelete, tengerpart, és hegyek, izgalmas 
látványosságok, és időtöltési lehetőségek, me-
lyek közül a legjobbakat az alábbiakban igyek-
szünk bemutatni, Barcelonát a világ egyik legiz-
galmasabb, legsokoldalúbb városává teszik.

Szerkesztette: Vetési Zsófia

BARCELONA
baraNgoló ‒ UTAZÁS AZ EU TAGÁLLAMOKBAN

spaNyolország



25Dunakeszi Polgár

A honi futSAl rAjongók népeS táBorA eliSmeréSSel nyugtáztA, hogy Az nB ii-Ben játSzott két 
BAjnoki év után A dunAkeSzi kinizSi férfi cSApAtA A 2012/13-AS idényBen produkált közönSégvonzó 
játékávAl kivívtA Az nBi-eS SzerepléS jogát. A BAjnoki rAjt előtt, Az nBi újoncánAk ügyvezetőjét, 
AndrékA domonkoSt kérdeztük A cSApAt terveiről, elképzeléSeiről.  

– Szurkolóinkhoz hasonlóan nagy öröm számunkra, hogy a Dunakeszi 
Kinizsi Futsal Klub az NB II-ben „eltöltött“ két év után a harmadik sze-
zonját már a legmagasabb osztályban, az NBI-ben kezdi – mondta az ügy-
vezető, aki szerint rendkívül dicséretes, hogy a kemény szakmai munká-
nak köszönhetően minden évben dobogós helyen végeztek. 

 Az új bajnoki idényben az NBI-ben kell helytállnia a Dunakeszi Kini-
zsi Futsal Klub csapának, melynek életében egyik jelentős változás, hogy 
az együttes eddigi vezetőedzője a magyar futsal válogatott szövetségi ka-
pitánya lett. 

– Az új kihívások sikeres megoldása érdekében a csapatot is újjáépítjük. 
Idő kell ahhoz, amíg összeérik az új csapat, beérik az munka, amit a tava-
lyi szezon alatt Tomas Rivera Amoros kezdett el. Mint ismert – klubunk 
számára is nagy elismerés – 2013. augusztus 22-től szövetségi kapitány-
ként Sito mester irányítja a magyar futsal válogatottat. A Sitotól tanult dol-
gokat Fehér Zsolt jelenlegi vezetőedző viszi tovább, aki továbbra is együtt 
dolgozik a spanyol szakemberrel, mint az U21-es válogatott edzője. Zsolt 
tanul, figyeli mások munkáját és a játékosokat, hogy minél jobban fel tud-
ja készíteni a rábízott játékoskeretet az NB I-es szereplésre. Tapasztalatim 
szerint minden csapat több külföldi játékost is igazolt, de mi fontosabb-
nak tartjuk, hogy a fiatal, magyar tehetségeket karoljuk fel, hozzájárulva 
ezzel  fejlődésükhöz. Akik komolyan veszik a felkészülést, jól teljesítenek 
később akár a válogatottba is bekerülhet-
nek. Mi Dunakeszin a jövő futsalját épít-
jük, mely biztos alapokon nyugszik. Lehe-
tőséget adunk mindenkinek a feljődésre, 
amire jó példa Szenyita László, aki - az 
U19-es csapatból felkerülve a felnőtt ke-
retbe – 18 évesen már tavaly bemutatko-
zott az NB II-ben. Az őszi bajnoki nyi-
tányra az NB II-es bajnokcsapat ketté-
vált, melyből az alapítók - Szijjártó Péter, 
Szikora Levente, Benkő Szilárd, Monspart 
László – mellett Vincze Ottó, Horváth Fe-
renc és Szamosi Tamás egykori nagypá-
lyás válogatottak továbbra is ebben az 
osztályban folytatják pályafutásukat. Ők 
is – bár a civil életben valamennyien fele-
lősségteljes munkát végeznek - rendkívül 
sokat edzenek. Számukra is szeretnénk le-
hetőséget adni, hogy kipróbálják magukat 
az NB I-ben – számolt be a szakmai ter-
vekről az ügyvezető.

Andréka Domonkos elmondta, hogy az 
NB I újoncaként a bajnokságot a mezőny 
első felében szeretnék zárni. - Hosszú távú 

építkezést tervezünk utánpótlás és a felnőtt csapataink szintjén is. Ebben a 
bajnoki szezonban férfi és női NB I-es, férfi NB II-es és 8 utánpótlás korosz-
tályt indítunk a U8-tól egészen a U19-ig bezárólag. Létszámunk 26 főről kö-
zel 150 főre nőtt, ami jól mutatja a klubban végzett szakmai munka sikerét, a 
futsal térhódítását Dunakeszin. Az idei évtől kezdve heti 3 edzést, szakkép-
zett edzőket biztosítunk a gyerekeknek is, így mindenkit, aki futsalozni sze-
retne tudunk fogadni – emelte ki a sportvezető. 

– Legnagyobb újdonságként a Csömörről átvett NB I-es lányokat tar-
tom, akik szintén nagyon jó csapatot alkotnak. Őket a szurkolótábor két-
hetente vasárnap este 19.00-tol láthatja  majd.

A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub ügyvezetője külön hangsúlyozta, hogy 
az új bajnoki idényben a tavalyi színvonalon szeretnének teljesíteni, amely 
reményeik szerint továbbra is teltházas csarnokot  jelent, ami a magyar 
futsalban csak Dunakeszin van. 

– Azért dolgozunk, hogy Dunakeszin az emberek minél inkább megsze-
ressék ezt a játékot és még többen válasszák kedvenc péntek esti kikapcso-
lódásul. Az első hazai NB I-es, Berettyóújfalu elleni szeptember 6-i mérkő-
zésünkre, mely 19.00 órakor kezdődik, szeretettel hívjuk és várjuk szurko-
lóinkat. Indítsuk el közösen az újabb sikerhez vezető úton a Kinizsi Futsal 
csapatát – hangzottak Andréka Domonkos invitáló szavai. 

Vetési Imre

Pontos válasz 
– jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott 
jogi szolgáltatás az alábbi témakörökben: 
• munkajog, • társadalombiztosítás, 
• társasági jog (cégjog), • közigazgatási jog, 
• családi jog, pénzügyi és adójog.
JOGPONT+ mini szolgáltatás Pest megye 
számos új településén.
Keressen bennünket, segítünk: 
www.jogpontplusz.hu
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Mégis vannak örökifjak. 
Mert mi más lehet a ma-

gyarázata annak, hogy az im-
már 56 éves Növényi Norbert 
még mindig képes aktív spor-
tolóként a világ legjobbja len-
ni. Márpedig Moszkva bir-
kózó olimpiai bajnoka a kick-
box és az MMA után ezúttal a 
grappling nevű küzdősportban 
szerezte meg a +100 kilóban a 
világbajnoki címet.

Ne tegyen senki szemrehá-
nyást magának, ha hirtelen nem 
tudja, ezt a sportágat vajon eszik, 
vagy isszák. A grappling olyan 
birkózás-, cselgáncs-, és egyéb 
földharctechnikákból álló küz-
dősport, amelyben a versenyző 
az ellenfél eldobása vagy egyéb 
módon történt földrevitele után 
földharcban, a szőnyegen, spe-
ciális fogásokkal, elsősorban 
fojtások, kar- és lábkulcsok ré-
vén a harc feladására kényszerí-
ti a másikat.

„Ha kicsit rövidebben akar-
nám elmagyarázni mi ez, akkor 
azt mondanám, hogy az ókori 
olimpiák szabadfogású birkózá-
sáról van szó. Magyarországon 
körülbelül tíz-tizenkét éve léte-
zik a sportág, és annak ellené-
re kezdik el egyre többen űzni, 
hogy szinte el van zárva a külvi-
lágtól” – fogalmazott Növényi.

Az 56 évesen is aktív sport-
ember fiatalnak érzi még magát, 
és azt vallja, a helyes életmóddal 
elérhető, hogy még mindig ilyen 
magas szinten űzze az ipart.

„Szeretem ezt csinálni, ez az 
életem, ráadásul mindig oda-
figyeltem arra, miként nézzek 
ki. Azt vallom, egy edzőnek, le-
gyen az akárhány éves, úgy kell 
kinéznie, hogy a tanítványai-
nak bármikor be tudja mutatni 
az elvégzendő feladatot. Noha 
nehézsúlyban indultam, még-
is fogyasztottam a versenyre, 
de elárulom erre leginkább hi-
úságból került sor” – ecsetelte 
az örökifjú sportoló. Kifejezet-

ten örült annak, hogy rajta kí-
vül mások is jól szerepeltek: az 
egykori birkózókapitány, Né-
meth Sándor bronzérmet szer-
zett, Laczkó Balázs és Bordán 
Dezső ezüst-, Pogácsás Szabolcs 
aranyérmes lett. Ám a tanítvá-

nyai miatt sem kellett szégyen-
keznie Növényinek.

 „Legnagyobb örömömre, a 
tizenöt esztendős fiam, Nono 
megszerezte az első korosztá-
lyos világbajnoki ezüstérmét. 
Jobban izgultam a meccsei alatt, 

mint saját küzdelmeim alatt 
magamért, de ezt minden szülő 
pontosan érzi és tudja, főleg az, 
akinek sportol a gyermeke. Rá-
adásul Dióssi Zsolt is ragyogó-
an szerepelt, aki kategóriájában 
csak azért lett harmadik, mert 
egy abszolút egyenlő meccsen 
még nem hitte el azt, hogy meg-
verheti a világ legjobbjának tar-
tott amerikait” – értékelte tanít-
ványai teljesítményét Növényi.

Moszkva birkózó olimpiai 
bajnoka saját Küzdősport Aka-
démiát üzemeltet Dunakeszin, 
amely a mostani, új helyén, a 
Földhivatal épületében június-
ban nyitotta meg a kapuit, ahol 
mindennap edzést tart tanítvá-
nyainak: MMA-ban csak 15 év 
fölött, míg birkózásban már hat-
éves kortól várja a gyerekeket.

„Biztos vagyok abban, hogy 
az iskolaszezon beindulását kö-
vetően megszalad majd a lét-
szám. Nyugodtan jöhetnek a 
gyerekek, hiszen a szakma leg-
jobbjaitól leshetik el a legfonto-
sabb fogásokat. A jiujicu alapja-
it a kétszeres Európa-bajnoktól, 
Dietz Gusztávtól, az ökölvívást 
Almádi Lászlótól, míg a birkó-
zást tőlem és Németh Sándortól 
sajátíthatják el” – árulta el Nö-
vényi.

- molnár -
Fotó: KesziPress

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

úgy tűnik, hogy Az idő vASfogA ABSzolút Beletörik növényi norBertBe. Az 1980-AS moSzkvAi 
olimpiA ArAnyérmeSe, A SokSzoroS mAgyAr BirkózóBAjnok, Aki kéSőBB kick-BoxBAn éS mmA-BAn 
is világbajNok lett, moSt, 56 éveSen újABB küzdőSportBAn ért A cSúcSrA: grApplingBen – Az óko-
ri olimpiák SzABAdfogáSú BirkózáSánAk modern változAtA – lett világBAjnok, ráAdáSul úgy, 
hogy A verSenyen tAnítványAi éS A fiA iS doBogórA állhAtott.

növényi norbert: „még fiatalnak érzem magam”
56 évesen is világbajnok lett a magyar birkózó legenda

A Növényi Sportakadémia sportolói káprázatos sikerek-
kel büszkélkedhetnek: Növényi Norbert olimpiai bajnok 
birkózó, 5 világbajnoki cím büszke tulajdonosa, grappling 
VB. I hely, Németh Nyiba Sándor edző (1989-96 között a 
magyar birkózó válogatott szövetségi kapitánya, vezető-
edzője) birkózásban olimpiai V. és VIII., világbajnokság 
IV.VI. hely, veterán birkózó VB. 2 X II. hely, Világjátékok 
I. hely, Judo EB III. hely grappling: VB. III. helyezés, vete-
rán VB. 4 x I. helyezés, judo: EB. III. helyezés, Dietz Gusz-
táv edző: jiu-jitsu: EB. 2 x I. helyezés, grappling: VB. I. he-
lyezés, ifj. Növényi Norbert grappling: VB. I. és II. helyezés, 
ifj. Dióssi Csaba grappling: világbajnoki III. és V. helyezés, 
Nánási Fatime grappling: vb. I. és II.
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3,8 kilométer úSzáS, 180 kilométer kerékpározáS után 
mArAtoni távot kell futniA -mindezt - pihenéS nélkül  
AnnAk, Aki A hoSSzú távú triAtlon (ironmAn) ver-
Senyre Benevez. Az emBert próBáló fiAtAl SportágAt 
dunAkeSzin töBBen iS művelik. közülük Bottyán tiBor-
ral, Az egykori önkormányzAti képviSelővel, A dvSe 
AtlétikA SzAkoSztályánAk vezetőjével BeSzélgettünk 
életéről, A Sporthoz vAló viSzonyáról.

– Az iskolai testnevelés órák 
fontos része a futás. Ezt nem min-
den gyerek végzi kedvvel. Te hogy 
voltál ezzel?

– A 70-es évek végén, alsó ta-
gozatos koromban néhány ba-
rátommal elhatároztuk, hogy 
lemegyünk a Magyi pályára 
körülnézni.”Ottragadtunk”, s így 
nekem nem okozott gondot a futás 
a testnevelés órákon.

– Mondhatjuk, hogy már ekkor 
szenvedélyeddé vált a futás?

– Igen. Az első sikerek nagyon 
motiváltak, bár egy kis „kitérőt” 
tettem a foci felé, de Maracskó Pál-
nak köszönhetően visszatértem az 
atlétikához, s aztán hosszú éveken 
át együtt dolgoztunk. Felső tago-
zatosként többször nyertem me-
gyei diákolimpiai versenyt. 1984-
ben 1500 méteren egyesületi csú-
csot futottam, amit, sajnos, azóta 
sem döntöttek meg.

– A középtávú versenyek után 
mikor jutottál a maratoni távhoz?

– 15 évesen a Népligetben ren-
dezett nemzetközi versenyen - 
még nem volt korhatár – teljesítet-
tem először a 42 kilométeres távot. 
Ezt a versenyt egyébként dunake-
szi sporttársam, Szendrei Sándor 
nyerte.

– A maratoni után áttértél a 
triatlonra, a még nagyobb állóké-
pességet, kitartást igénylő sport-
ágra.

– Viszonylag későn, 30 éves ko-
romban „váltottam”. Vonzott az 
újabb erőpróba. Nagyon jó érzés 
a táv teljesítése, a célba érés óriási 
öröm számomra.

– Idén is részt vettél a Nagyatá-
don rendezett  ExtremeMan Hosz-
szú távú Triatlon Versenyen. Elé-
gedett vagy  a mostani teljesítmé-
nyeddel?

– Az élmezőny mögött végeztem. 
Elmaradtam a 9 óra 41 perces leg-
jobb időmtől. Nem vagyok elége-

dett ezzel az eredménnyel, de reáli-
san be kell látnom, hogy a munkám 
és a család mellett végzett edzés-
munkámnak a mostani eredmény 
felel meg. Annak viszont nagyon 
örülök, hogy Dunakesziről többen 
is indultak a versenyen. 

– Kik szurkoltak neked a verse-
nyen?

– Családommal minden évben 
már pár nappal a verseny előtt a 
„helyszínen” vagyok. Együtt va-
gyunk ekkor is. Régi sporttársak is 
vannak a szurkolók között.

– Mire jut időd a család, a mun-
ka és az edzés mellett?

– Elvem, hogy nem csak elvárni 
és kapni kell a közösségtől, amely-
ben élek, hanem adni is. Ezért vál-
laltam 2006-ban önkormányzati 
képviselőjelöltként a megmérette-
tést, ezért vagyok tagja a helyi pol-
gárőrségnek, s vállaltam tisztséget 
a DVSE Atlétika Szakosztályában, 
ahol a szakosztály ügyei mellett a 
legkisebbekkel is foglalkozom.

– Terveid?
– Szeretném továbbra is minden 

közösségemet haszonnal szolgálni, 
s persze a jövőben is még sokszor, 
jó helyezést elérve, teljesíteni a tel-
jes hosszú távú triatlon távot és jö-
vőre már két fiammal közösen cél-
ba érni. Szeretnék azon munkál-
kodni, hogy minél többen jöjjenek 
a DVSE pályára - kortól függetle-
nül -, s hogy leljék mindannyian 
örömüket a sportolásban.

Kollár Albin

interjú Bottyán tiBor triatlonistával

KISVIRÁG 
CSALÁDI NAPKÖZI
DUNAKESZI, PIPA UTCA

Tel.: 06-30-4238275

WWW.KISVIRAGCSANA.HU
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A vízilABdA válogAtottjAink remek nyári SzerepléSt produkáltAk. A férfi éS A női válogAtott 
barceloNiai sikeres világBAjnoki SzerepléSéhez méltó játékkAl hódítottA el A győzelmi trófeát 
A kAzAnyBAn rendezett 27. nyári univerSiAde játékokon A fiAtAl férfi vízilABdAcSApAt. az araNy-
érmeS együtteSBen két dunAkeSzi játékoS, SzenteSi ádám éS dr. SzécSi dávid iS játSzott, Ami 
dunAkeSzi SporttörténetéBen előSzör fordult elő. 

A 21 éves Ádám, a Szent Ist-
ván Iskolában végezte az 
általános iskolát. Jelenleg 

a Semmelweis Egyetem három éves 
sportszervezői szakra jár és a sport-
menedzserit is szeretné elvégezni. 

– Igazi sportos családnak ne-
vezhető a Szentesi família, hiszen 
a három fiú az uszoda közelében 
nőtt fel. 

– Valóban, hiszen a bátyám és az 
öcsém is hódolt a vízilabdának, ma 
már csak mi ketten Máté öcsém-
mel játszunk.  Hat éves korom-
ban, 1997-ben Dávid bátyámmal a 
BVSC-nél kezdtünk úszni, ahon-
nan áthívtak vízilabdázni az UTE 
csapatához. Tíz évet töltöttem ott, 
jól éreztem magam. Most az OSC 
első csapatában játszom, 2003-ban 
kaptam meg az első érmem. 2008-
ban Belgrádban az ifjúsági Európa 
bajnokságon az aranyérmes csapat 
tagja voltam. Szerepeltem az Euró-
pa, és az Ausztrál ifjúsági olimpi-
án. 2004-2011-ig az utánpótlás vá-
logatott tagja voltam. Az idei évben 
az egyetemisták vízilabda váloga-
tottjába hívtak, csapatban a center 
poszton játszom. 

– Igazán jól sikerült a második 
universiádés szereplésed. 

 – Igen. Először 2011-ben, Kí-
nában szerepeltem a csapatban, és 
most másodszor veszek részt a világ 
második legnagyobb sportesemé-
nyén. Olyan volt, mintha kis olim-
pián lettem volna. A 13 fős csapa-
tot két edző, Vincze Balázs és Becsey 
Péter irányította. Elsődleges célunk 
az éremszerzés volt, de evés közben 
jött meg az étvágy. Két 6-os csoport-
ból, az 1-4 jutott a negyeddöntőbe, a 
csoportban mi a második helyen vé-
geztünk és így a legjobb nyolc közé 
jutottunk. A csoportmérkőzésen 
az oroszoktól kikaptunk egy gól-
lal. A négy közé jutásért legyőztük 
az amerikaiakat. A döntőbejutásért 
vívott mérkőzésen legyőztük Olasz-
országot. A fináléban – küzdelmes 
mérkőzésen – 5-4-re nyertünk a fel-
nőtt orosz válogatott ellen.  

– A sajtóbeszámolók szerint a 
döntőben egy pazar gólt lőttél.

– Nagyon kemény mérkőzés volt, 

de szerencsére edzőink nagyon jól 
összerakták a védekezésünket. Az 
egész mérkőzés alatt nagyon kon-
centráltunk. Én például a döntő-
ben éreztem legjobban a játékot. Az 
első két negyed 1-1-gyel végződött. 
A harmadik negyedben, 3-2-es 
orosz vezetésnél, szemfüles góllal 
egyenlítettem. Átejtettem a kapus 
fölött a labdát, amely egy látványos 
ívet leírva landolt a sarokban. Meg-
győződésem, hogy sikerünk titka 
az összetartás, a csapategység. Ez-
úton is köszönetet szeretnék mon-
dani családomnak és az edzőmnek, 
akik támogatásával remélem sike-
rül bekerülni a felnőtt magyar vá-
logatottba is.

 
Az édesapa nyomdokain

A 25 éves Dr. Szécsi Dávid 189 
cm magas, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Iskolában végezte felső tagoza-
tos Általános Iskolai tanulmányait. 
Kitűnő tanuló volt.

 – Egykoron édesapám is vízi-
labdázó volt. 1994-ben kezdtem 
úszni – meséli Dávid. - Három év 
után szívesen nyergeltem át a vízi-
labdára. A MATÁV-ban kezdtem 
az olimpiai bajnok Faragó Tamás 
edzőnél. 2002-től a KSI játékosa, 
most az OSC OB- I-es csapatának 
vagyok tagja. 2004-ben ifjúsági vá-
logatott, 2005-2006.-ban junior vá-
logatott voltam. 

– Életed nagy pillanata volt jú-
nius 29?

– Igen, ekkor kaptam meg a dok-
tori címet, orvos lettem. Semmel-

weis Egyetemen végeztem és októ-
ber 1-től állok munkába.

– Az Universiade életed nagy él-
ménye?

– Igen, én először vettem részt 
ilyen világtalálkozón. Három hét-
tel az indulás előtt hívtak be a csa-
patba Ádámmal együtt. Mindket-
ten az OSC OB I-es csapat tagjai 
vagyunk. Kazanyba három nap-
pal a játékok kezdete előtt érkez-
tünk meg.

– Hogyan alakult a sikerhez ve-
zető út?

– Mind a nyolc mérkőzésen szere-
peltem. Grúzia ellen 20-3-mal mele-
gítettünk be, majd az Orosz váloga-
tott következett, 9-8-ra kaptunk ki. 
Ausztráliát 16-9-re, Kanadát 14-3, 
Japánokat 13-10-re győztük le. A to-
vábbi mérkőzésekről már Ádám be-
számolt. Csak megerősíteni tudom, 
hogy a döntőben nagyon kemény 
meccset vívtunk a komplett felnőtt 
orosz válogatott ellen. Én is azt val-
lom, hogy Vincze Balázs szövetségi 
kapitány és segítője, Becsey Péter – 
aki egyébként mindkettőnk edző-
je az OSC-ben – jó taktikát dolgo-
zott ki. A centerük kiiktatása a já-

tékból, sikeres volt. A védekezésünk 
jó megszervezése, meglepte ellen-
felünket, az elődöntők során tak-
tikai repertoárunkat nem mutat-
tuk ki, erre a találkozóra hagytuk. 
A negyedik negyedben 5-3-as veze-
tés után éreztem, hogy meglehet az 
arany. Sikerült. 1. Magyarország, 2. 
Oroszország, 3. Szerbia.

– További terveid?
–A hivatás az első. Ebben az év-

ben még játszom az OB I- es csapat-
ban, de utána már a munkára kon-
centrálok. Így kimarad a terveim 
közül az olimpia, a kettőt ugyanis 
nem lehet összeegyeztetni.

Dunakeszi méltán lehet büszke 
a két sportoló nagyszerű sikerére! 
További sikeres pályafutást kívá-
nunk Ádámnak és Dávidnak!

Solymosi László

univerSiAdA siker – két dunakeszi játékossal

egyetemisták megverték a profikat

Szentesi Ádám 
gólöröme
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atlétika

vasutas sikerek a nyári atlétikai versenyeken
A cSApAt SportágAkBAn nyári Szünet vAn, de Az Atlétáknál ekkor vAnnAk A nAgy verSenySorozAtok. 
A dunAkeSzi vASutAS Atlétái Az idei nyáron iS kitettek mAgukért – mondtA mArAcSkó pál vezetőedző. 
négy orSzágoS verSenyen 44 verSenyzőnk 88 verSenySzámBAn verSenyzett. ezeN kívül két váloga-
tott viAdAlon Szerepeltek verSenyzőink, Az eredmények önmAgukért BeSzélnek!

A 2013. évi nyári szabadté-
ri Országos Ifjúsági Bajnoksá-
got június 22-23-án, Zalaeger-
szegen rendezték meg. Itt 11 
versenyzőnk, 21 versenyszám-
ban indult. Kiemelkedő ered-
ményt ért el Szilvás Bence, aki 
2. hármas ugrásban 14.25 cm-
rel, 4. távolugrásban.

Június 29-30-án, Nyíregy-
házán a Junior Országos Baj-
nokságon 5 versenyző 13 ver-
senyszámban versenyzett. 

Rády Zoltán 1. 400 gátfutás 
53.16 mp, 2. 110 gáton 14.65. 
és 3. 400 méteren 49.11mp-es 
idővel. 

Molnár Attila 2. 400 méte-
res gátfutásban 54.07, 5. 110 
méteres gátfutásban és 400 
méteren. 

Péter Zsolt 5. hármasugrás-
ban, Czéh Bence 5. diszkosz-
vetésben, Száva Orsolya 4. 
hármasugrásban.

 Július 6-7-én Tatabányán, 
az Országos Serdülő Bajnok-
ságon 19 versenyző indult 48 
versenyszámban. 

13 éveseknél Weisz Mária 5. 
kalapácsvetésben, 6. diszkosz-
vetésben.

14 éveseknél Dobó Máté 3. 
1500 méteres akadályfutás-
ban 5.20.96 mp, 5. 3000 mé-
teren. Eszes Dániel 4. 110 mé-
teres gátfutásban. Kalapácsve-
tésben 2. Haraszti Viki  41.77 
m, 3. Schwartzenberger Anna 
36.94 m.

15 éveseknél Dankó Anna 6. 
távolugrásban.

Július 26-28. Felnőtt Orszá-
gos bajnokságon 9 verseny-
zőnk 6 versenyszámban in-
dult. A junior korú Rády Zol-
tán a felnőttek közt nagysze-
rűen helyt állt és 400 méteres 
gátfutásban 4. helyen végzett.  
A juniorokból álló 4x400 mé-
teres váltó Rády - Molnár G- 
Saly – Molnár A.  a nyolcadik-
ként ért célba. 

Július 3-án Prágában az U 
20 évesek válogatott viadalát 
rendezték meg, Cseh – Ma-
gyar – Horvát és Szlovák atlé-
ták részvételével.

 400 méteres gátfutásba: 

3. Rády Zoltán 53.25 mp., 4. 
Molnár Attila 53.75 mp idő-
vel. A Füredi – Rády – Mol-
nár A– Bartha összeállítá-
sú 4x400 méteres váltó 3. lett 
3.16,16 mp.

Július 18-21. Junior EB-t 
Rietiben (Olaszország) ren-
dezték meg. Itt Rády és Mol-
nár A indult 400 méteres gát-
futásban. A 4x400 méteres 
váltó Bartha – Rády – Molnár 
A – Móricz összeállításban 
3.10,77 mp futott. Ebben az 
évben még a felnőtt váltó sem 
ért el jobb időt idehaza. 

További sikereket kívá-
nunk!

Solymosi László

straNdröplabda

kiss család nagy tette
2013. AuguSztuS 4-5-én, BudAörSön rendezték meg 
Az idei felnőtt női StrAndröplABdA BAjnokSágot, 
Amelyen 12 pároS vett réSzt, A rekkenő 50 fokoS 
melegBen. A 27 éveS kiSS reginA olASzorSzágBAn 
dolgozik, egy hóNapra hazajött, hogy testvéré-
vel, a 20 éves kiss viktóriával együtt eliNduljoN 
A mAgyAr BAjnokSágon.

Az érdekesség az – mond-
ta Viktória -, hogy 2006-ban 
testvéreim, a 24 éves Kiss Ber-
nadett és a 20 éves Kiss Regi-
na élete első felnőtt bajnoksá-
gát nyerte. Idén a 27 éves nővé-
remmel sikerült megnyernünk, 
a magyar bajnokságot. A dön-
tőt, Lakatos Enikő – Szombat-
helyi Szandra budapesti páros 
ellen vívtuk. 

Az első mérkőzésen 28-26-ra 
győztek, ezután mi nyertünk 
kétszer 21-19 és 15-11 arány-
ban. Mi vagyunk a legfiata-
labb páros, akik magyar baj-
nokságot nyertek.

Solymosi László
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– A találkozó a mi kezdemé-
nyezésünkre, pontosabban szól-
va Török Péter elnökségi tag öt-
lete nyomán jött létre – mondta 
Dr. Thoma Csaba önkormány-
zati képviselő, az egyesület el-
nöke. – Amióta a lakópart fel-
épült és benépesült, azóta va-
gyunk "szomszédok" az inté-
zettel, mégsem tudtunk ezidáig 
semmit róluk. Úgy gondoltuk, 
ideje összeismerkedni, s ehhez 
kiváló alkalomnak bizonyult a 
találkozó megszervezése.

– Az egyesület megkeresésére 
azonnal igent mondtunk – vet-
te át a szót Kelemen Mária igaz-
gató asszony. – Mi rendszeresen 
tartunk sportnapokat, ám most, 
kibővítve a lakóparkból érke-
zett családokkal, emlékezetes 
délelőtt kerekedett. A lakóink 
örömmel fogadták a vendége-

ket, akik nagy szeretettel barát-
koztak az itt élőkkel. Bensősé-
ges hangulatú izgalmas versen-
gés, sok vidámság adott alapot 
arra, hogy elmondhatjuk, a kez-
deményezés igen jól sikerült.

– A focizás volt a csúcspontja 
a találkozónak – egészítette ki 
az eddigieket az elnök. – Vegyes 
csapatokat állítottunk össze, a 
végeredmény döntetlen, 7-7 lett. 
S már megbeszéltük a fiúkkal, 
hogy a továbbiakban is időről 
időre szervezünk  meccseket. 

A találkozót közös ebéd zár-
ta. S mit tehetünk hozzá mind-
ehhez? Ha már a kezdet ilyen 
jól sikerült, akkor joggal bízha-
tunk benne, hogy lesz a találko-
zónak folytatása is.

Katona M. István
A szerző felvétele

Tolerancia nap a barátság jegyében
Jókedvű barátkozás, izgalmas focimeccs, játékos sorversenyek, 
kellemes időjárás, mindez együttvéve a rendhagyónak is nevezhe-
tő Tolerancia nap volt augusztus 10-én délelőtt az ÉletFa Rehabili-
tációs Intézet parkjában. Korábban az intézmény hasonló rendez-
vényeire általános iskolás diákokat hívott. Most azonban a vendég 
szerepét a közeli Fenyő Lakópark Egyesület tagjaiként kisgyerme-
kes családok töltötték be.

Dunakeszi Kinizsi sakkcsapatának él játékosa 58 éves korában 
eltávozott, augusztus 12-én helyezték Dunakeszin örök nyuga-
lomba.
A Dunakeszi 3. számú (ma Bárdos Lajos) iskola 
tanulója volt, már akkor is az iskolai sakkverse-
nyeken kitűnt jó képességével (édesanya is ott 
tanított).

Középiskoláját Budapesten végezte, majd mű-
szaki területen dolgozott, folyamatosan képez-
te magát. Fővárosi piacfelügyelőként, gomba-
szakértőként tevékenykedett. 

Gyuri 1974-ben kezdte a Dunakeszi SE sakk-
csapatában sakkozó pályafutását. A 38 év alatt 400 bajnoki mérkő-
zésen vett részt. Ott volt az egyéni versenyeken is. Dunakeszitől soha 
sem szakadt el. Rövid, de tartalmas életének egy ostoba baleset kö-
vetkeztében beálló súlyos egészségkárosodás vetett véget. Búcsú-
zom egykori tanítványomtól, nagyszerű sportembertől.

SolymoSi láSzló

saKK
fenyvessy György 
(1955 – 2013) 

Bevezetett közéleti újság számlaképes 

HIRDETÉSSZERVEZŐKET 
keres.

Tel.: +36 30 342 80 32
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Az őszi hazai mérkőzések:
VIII. 17. 17.00 Dunakeszi K. – Pomáz ICO SE 
5-1 (Szabó 2, Horváth, Füzesi, Kalicz)
VIII. 24. 17.00 Dunakeszi K.- Gödi SE
VIII. 31. 16.30 Dunakeszi K – Perbál SC
IX. 14. 16.00 Dunakeszi K. – Szigetgyöngye SE
IX. 21. 16.00 Dunakeszi K. – Pilisszántó SE

X. 12. 15.00 Dunakeszi K – Piliscsaba SE
X. 26. 13.30    Dunakeszi K. – Leányfalu SE
XI. 9. 13.30    Dunakeszi K. – Sóskút SE
XI. 16. 13.00    Dunakeszi K. – Tárnok KSK
Hajrá Kinizsi! Sok sikert kívánunk a bajnokság-
hoz!

S. L.

Kinizsi megkezdte labdarúgó bajnoki szereplését
A Dunakeszi Kinizsi labdarúgó csapat nem élt a feljebb jutás lehetőségével és továbbra is a Pest me-
gyei II. osztály Nyugati csoportjában indult a 2013 – 2014. évi bajnokságban (ifi csapata I. osztály-
ban indul)

lABdArúgáS MASSZŐRKÉPZÉS 
(svéd masszázs) indul 

október elejétől
Dunakeszin, Vácon, 

Szentendrén. Budapesten 
szeptember 14-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA 
alkalmas itthon és az uniós 

országokban is 
(az oklevél többnyelvű)

ÁRA:40.000 Ft 
(részlet fizetéssel). 

Érdeklődni: 
06-30/30-21-487

(nyilv.szám:007772012)




