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Szeptember elSején elkezdődött az ötvenegyedik tanév a duna-
keSzi radnóti miklóS gimnáziumban iS.  a nagy létSzámú diákSe-
reget –660 tanulót, köztük 108 kezdőt, 144 5-8. oSztályoSt új kön-
töSbe öltözött aula fogadta, ahol a himnuSz elénekléSe után 
elkezdődött az ünnepSég. elSőként dézSi tünde éS bódai andráS 
9. oSztályoS tanulók olvaStak fel egy réSzletet karinthy frigyeS 
örökbecSű tanár úr kérem című művéből. 

Gimnáziumi tanévnyitó 
megújult aulával

Beszédének bevezetőjében 
Varga Tibor igazgató üd-
vözölte a tanintézmény 
vendégeit, a németor-
szági Elmshorn város 

Bismarckschule testvériskola 9. osz-
tályos diákjait, akik augusztus 30-
án érkeztek városunkba. 

A továbbiakban köszönetet mon-
dott az Önkormányzatnak, hogy a 
sportcsarnok felújítása után lehető-
ség nyílt az aula megszépítésére is.

Ezt követően a Gólyákhoz szólt, 
akik most kezdik el középiskolás ta-
nulmányaikat. Követendő példának 
említette az elmúlt tanév végén érett-
ségi vizsgát tett 13. évfolyamos diá-
kok teljesítményét. A végzős három 
osztály vizsgaátlaga kiemelkedő, 4,6 
volt s nyolcvan százalékuk megsze-
rezte a középfokú, a többi a felsőfo-
kú nyelvvizsgát. Fontos tudni azon-
ban, hogy egy közösség értékét nem 
lehet csupán a tanulmányi eredmé-
nyek alapján megítélni. „Sokkal fon-
tosabbak azok az értékek, amelyeket 
tanítványaink személyiségükben és 
kapcsolataikban hordoznak… Ami-
kor új iskolátokban célokat határoz-
tok meg, ezek ne csupán – egyébként 
fontos – jó tanulmányi eredmények 
legyenek, hanem gyarapodjatok eré-
nyeitekben, csiszoljátok képessége-
iteket, törekedjetek egymást segítő 
kapcsolatokra. Véssétek eszetekbe 
az egyik legfontosabb igazságot: két 
ember között a legrövidebb út a sze-
retet”, mondotta a legfiatalabb diá-
koknak.

Ezzel párhuzamosan nagyon fon-
tos, hogy a képességek és emberi ér-
tékek formálásában is előbbre jusson 
a tanulóközösség, hangsúlyozta be-
szédében az igazgató.

Végezetül köszöntötte és bemu-
tatta az újonnan érkezett tanárokat, 
Csordás Lászlóné és Dr. Nagy Piros-
ka (egykori tanítványuk) matemati-
ka-fizika szakos, Kiss Gabriella bio-
lógia-kémia szakos tanárnőket, va-
lamint ugyancsak egykori diákju-
kat, Veres Renátát, aki végzős tanár 
szakos hallgatóként elkezdi tanítási 
gyakorlatát. 

A gimnázium a Dunakeszi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
közreműködésének köszönhetően 
testvériskolai kapcsolatot épített ki 
a németországi Elmshornban lévő 
Bismarckschule-val, tudtuk meg 

Hudra Andrea történelem-német 
szakos tanárnőtől, a tanintézmény 
németes munkaközösségének veze-
tőjétől. A középiskola – mely kétszer 
olyan idős és kétszer akkora, mint a 
Radnóti gimnázium – diákjai és a 
„radnótis” diákok találkozásainak 
már voltak előzményei.

 „Most – augusztus 30-án – először 
érkezett több napra a 28 fős kilence-
dikes diákcsoport Regina Sievert, 
a testvériskola kezdeményezője és 
Thorben Teclaw osztályfőnök kísé-
retével diákjainkhoz, ill. családjaik-
hoz, mondta a tanárnő, aki Harmos 
Ildikó angol-német szakos tanárnő-
vel együtt kalauzolta a vendégeket. 
Gimnáziumunk tanulói rövid mű-
sorral köszöntötték a vendégeket, 
akik ezt követően városunkkal is-
merkedtek. A tanévnyitó napján a 
Szent Mihály templomban Diósi Ta-
más orgonaművész Bach-koncertjét 
hallgatták meg s a további napokon 
váci, budapesti, szentendrei és viseg-
rádi kirándulásokkal tették tartal-
massá a vendéglátást, melynek vé-
gén, szeptember 4-én utaztak haza.

Ezt a diákcsere-programot min-
denképpen hosszú távra tervezzük, 

mert ez a nyelvtanulás egyik legered-
ményesebb és legélvezetesebb módja 
a diákok számára és talán testvérvá-
rosi kapcsolat szintjére is emelked-
het a kezdeményezés.

A felmerülő költségek jelentős ré-
szét a fogadócsaládok, azaz a szü-
lők vállalták, de támogatást kaptunk 
Dunakeszi Város Önkormányzatá-
tól és a nemzetiségi önkormányzat 
is hozzájárult a programok sikeré-
hez. Külön köszönet Kovács László 
pékmesternek a felajánlott finomsá-
gokért”, mondta befejezésül Hudra 
Andrea.

Katona M. István
A szerző felvételei

Varga Tibor igazgató
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a borongóS-eSőS időjáráS 
ellenére jó kedvűen, a 
találkozáS örömével gyü-
lekeztek az „öregdiákok” 
éS a kiS elSőSök Szeptem-
ber 1-jén a kőröSi cSoma 
Sándor általánoS iSkola 
újjávarázSolt aulájában 
az 2014/15-öS ünnepélyeS 
tanévnyitóra. 

„Előrébb, magasabbra!”
Megszépült környezetben kezdődött a tanév a Kőrösiben

A testben és lélekben ün-
neplőbe öltözött diák-
sereget és a szülők so-
kaságát Nagyné Szöllősi 

Márta tanárnő Ady Endre: „Ha élet 
zengi be az iskolát, Az élet is derűs 
iskola lesz” gyönyörű soraival kö-
szöntötte. Kedves szavakkal üdvö-
zölte Tuzson Bencét, a város ország-
gyűlési képviselőjét, Dióssi Csaba 
polgármestert, Seltenreich József 
és Kárpáti Zoltán önkormányzati 
képviselőket.

A nemzet és az iskola zászlójá-
nak behozatalát felállva köszön-
tötte a 660 tanuló, a 60 pedagógus 
és a tanévnyitóra érkezett szülők 
sokasága, akik közösen énekelték 
el a Himnuszt.

A tanévnyitó közönsége vastaps-
sal fogadta a másodikos és harma-
dikos diákok ünnepköszöntő mű-
sorát, melyet Harcsáné Rozgonyi 
Enikő tanárnő tanított be.

Kárpáti Zoltánné igazgató asz-
szony tanévnyitó beszédében el-
sőként kedves szavakkal a kisdiá-
kokhoz szólt, akiket – mint mond-
ta – már nagyon vártak. Szeretet-
tel köszöntötte pedagógustársait, a 
szülőket és a politikusokat. 

A nyári vakáció tartalmas feltöl-
tődést adó időszakát, a hetek múlá-
sával mindinkább áthatja az újrata-
lálkozás, az együttlét iránti vágya-
kozás – hallhattuk az önvallomást, 
melyet így folytatott az iskola veze-
tője:” Mert az élmény akkor ér va-
lamit, ha azt van kivel megélni, a 
szép és bensőséges pillanatok ak-
kor érnek valamit, ha van kivel 
megosztanunk, a siker és az elisme-
rés akkor értelmezhető, ha támo-
gató közösségben érjük el azokat. A 
„Kőrösi”, reményeim szerint ilyen 
közösség. Erős bástya, olyan szel-

lemiséggel rendelkező iskola, mely 
világos, érthető, és igen magas ér-
tékrendet közvetít. Ezért jó ide visz-
szajönni tanév elején, s ezért várjuk 
annyira, hogy megosszuk egymás-
sal élményeinket. Ez alól én sem 
vagyok kivétel.” – mondta Kárpá-
ti Zoltánné, aki örömmel újságolta, 
hogy az iskolai alapítványuk a szü-
lők támogatásának köszönhetően 
közel 1 millió forintos informatikai 
fejlesztést fejez be a napokban.

Büszkén mondta, hogy a 8. osz-
tályos sportiskolás tanulójuk, Mar-
ton Nikolett a mexikói Aerobic Vi-
lágbajnokságon 5. helyen végzett. 
A hetedikes Veres Patrik az orszá-
gos válogatott tagjaként kvalifikál-
ta magát őszi Európa Bajnokság-
ra. „Öröm látni, hogy ismét szere-
pelnek kőrösisek - Mátyási Péter 
és országos diákolimpiai 3. helye-
zett korfballosai” - a városi óriás-
plakáton” –– hangoztatta az igaz-
gató, aki kollégáiról is büszkeséggel 
beszélt. Szádóczki Tamás már–már 
emberi teljesítőképesség határa-
it feszegetve kerékpárral egyedül 
hódította meg a lakhatatlan vulká-
ni sivatagú Izlandi Felföldet. Nagy 
örömmel szólt az iskola táncosa-
iról, akik egész nyáron készültek, 
hogy felejthetetlen élményben ré-
szesítsék a várost, István a király 
című rockoperában nyújtott telje-
sítményükkel. - Köszönet nekik, 
és felkészítőiknek, mindenekelőtt 
Nagyné Szöllösi Mártának, Tóth 
Zoltánnak valamint a háttértámo-
gató Fias Zsuzsának – hangzott az 
elismerés. 

A nyári vakáció időszakában 
végzett fejújításokért – megszépült 
auláért, az új színpadért és a gyö-
nyörű vitrinért, a megújult mos-
dókért - külön köszönetet mon-

dott Dióssi Csaba polgármesternek 
és munkatársainak, valamennyi al-
kotó közreműködőnek. A megújult 
aula burkolatán nyomon követhető 
névadójuk által bejárt hatalmas út, 
melyről így szólt: „Kőrösi Csoma 
Sándor életének példájával intenek 
bennünket, hogy mindennap „Elő-
rébb, magasabbra!” érdemes töre-
kednünk.”

Kárpáti Zoltánné az örömte-
li hírként jelentette be, hogy Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Dunakeszi Tankerülete 7,5 új 
státusszal növelte az iskola dolgo-
zóinak létszámát. Ez a biztosítéka 
annak, hogy a tavaly kidolgozott 
új helyi tantervünket meg tudjuk 
valósítani – hangsúlyozta az igaz-
gató, aki ezt követően egyenként 
köszöntötte és mutatta be a 14 új 
pedagógus kollégájukat. - Kívá-
nom, hogy találjátok meg a szép 
kihívásokat, és minden nappal Ti 
is előrébb, magasabbra lépjetek… 
Úgy tűnik, ezen a szeptemberen a 
Kőrösiben minden együtt van. Be-
csüljük meg! Rajtunk múlik, ho-
gyan gazdálkodunk vele! Ezzel a 
2014-2015-ös tanévet megnyitom 
– jelentette be a Kőrösi iskola igaz-
gatója.

Dióssi Csaba polgármester tan-
évnyitó köszöntőjében kedves sza-
vakkal szólt az ünneplőbe öltözött 
kis elsősökhöz, akikkel megosztot-
ta 37 évvel ez előtti, egy életre szóló 
élményét, amikor az óvodából „be-
lépett a nagyok”, az iskolások közé. 
Szép gesztusnak nevezte ahogyan 
a tanárok fogadták, az iskola jelké-
pes kapuján „átvezették” a kisdi-
ákokat, akik életében egy új világ 
kezdődik. A marsallbot minden-
kinek a tarsolyában van, mindenki 
bejárja a maga útját – mondta Kő-
rösi Csoma Sándorra utalva, aki-
nek életútjára nagy tisztelettel te-
kintünk. - Minden diáknak sikeres 
tanévet kívánt, melyhez az önkor-
mányzat a megújult, megszépült 
környezettel kívánt hozzájárulni 
– hangzottak Dióssi Csaba szavai, 
aki tanévnyitón meglepetésként a 
város valamennyi elsős diákjának 
és óvodásának az intézmény nevét 
viselő, Dunakeszis pólóval kedves-
kedett, mert mint mondta: Duna-
keszi a Mi városunk!   

A tanévnyitó az iskola himnu-
szának közös eléneklésével fejező-
dött be.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Külön vált az állam és az 
önkormányzat feladata

A város alpolgármestere en-
nek kapcsán elmondta, 
hogy Dióssi Csaba, Duna-
keszi polgármestere még 

az elmúlt évben megkereste az okta-
tási államtitkárt, az emberi erőfor-
rások miniszterét, sőt még a minisz-
terelnöknek is írt levelet, amelyben 
az önkormányzat együttműködését 
ajánlotta fel, s a demográfiai muta-
tók ismeretében felhívta a figyelmet 
a szükséges fejlesztésekre is. 

Mint azt Erdész Zoltán megerő-
sítette -, melyről már korábban hírt 
adott a Dunakeszi Polgár városi ma-
gazin is - erre a kezdeményezésre két 
iskolabővítésről döntött a kormány: 
egyrészt a Bárdos Lajos Általános Is-
kola Fő út 143. szám alatti épületéről, 
illetve a Fazekas Mihály Általános Is-
kola fejlesztéséről. Ennek értelmében 
a Bárdosban 7 tantermet, a Fazekas-
ban pedig egy új épület szárnyat épít 

az állam, melyben 6 tanterem kerül 
kialakításra. A költségekhez az ön-
kormányzat 25%-os hozzájárulást 
biztosít. Az állam saját intézményét, a 
Nemzeti Sportközpontokat bízta meg 
a projektek levezénylésével. Megálla-
podtunk, hogy az építési engedély-
hez nem kötött beruházást az önkor-
mányzat az önrész terhére elvégzi. A 
Bárdos Iskola esetében ezt augusztus 
25-re el is végeztük, s a diákok szept-
ember 1-jén el is kezdhették a tanu-
lást az iskola 7 új tantermében. Ezzel 
párhuzamosan az önkormányzat el-
végezte a külső homlokzat szigetelé-
sét, valamint a nyílászárók cseréjét, 
az épület színezését. A Fazekas Iskola 
felújítása is a Nemzeti Sportközpon-
tok koordinálásával történik, a terve-
zéstől egészen a kivitelezésig. Miután 
ez a beruházás építési engedélyhez 
kötött, s ennek lebonyolítása várha-
tóan jó néhány hónapig eltart majd, 
ezért az önkormányzat mobil tanter-
meket bérelt, hogy kényelmesen elfér-
jenek a szeptemberi tanévkezdésnél a 
gyerekek. Ezek kulturáltak és esztéti-
kusak, egybe vannak építve az intéz-
ménnyel, közvetlenül a vizesblokkok 
mellett találhatóak. A gyerekek és a 
tanárok is egyből a szívükbe zárták. 

Köszönet érte mindenkinek! – hang-
súlyozta a város alpolgármestere.

A nyáron elvégzett feladatok sorában 
Erdész Zoltán azt is elmondta, hogy a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Isko-

Oktatási intézményrendszer:

a közneveléSi törvény hatályba lépéSével, 2013. január 1-jétől a dunakeSzin működő iSkolák eSetében 
iS a fenntartáSi feladatokat, illetve a pedagóguSok feletti munkáltatói jogokat az állam vette át, 
az önkormányzatnál cSak a működtetéSi feladatok maradtak. ez azt jelenti, hogy a meglévő épüle-
tek karbantartáSát, a tanítáShoz SzükSégeS eSzközök pótláSát az önkormányzat biztoSítja, a továb-
bi fejleSztéSeket pedig az állam végzi – tájékoztatta lapunkat erdéSz zoltán alpolgármeSter. 

Hét új tantermet, új mosdót és 
színes felületet kapott a Bárdos 

iskola Fő úti intézménye

Megújult az 
alagi óvoda is
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la auláját is felújította a város, melynek 
eredményeként bensőségesebb, mele-
gebb lett az egész megjelenése. Egy szín-
pad is készült, amely biztosítja a progra-
mok kulturált megtartását. 

A Radnóti Miklós Gimnázium au-
láját is átalakította az önkormányzat, 
itt is épült színpad, a padlóburkolat 
is megújult, ezáltal az épület belseje 
barátságosabbá vált. A Fazekas Mi-
hály Általános Iskolának is újjá vará-
zsolták a belső aula részét. 

A fent említett beruházások mellett 
több iskola vizes blokkjának felújítá-
sára is sor került idén nyáron, mely-

nek eredményeként az ottani diákok 
és pedagógusok kulturált, európai 
szintű mosdókat használhatnak. 

A városban található iskolák épü-
leteinek állagmegóvása a továbbiak-
ban is az önkormányzat feladata lesz, 
s ennek a kötelességének maximáli-
san eleget is fog tenni.

A szerk.
Fotó: KesziPress

Új aula fogadta a diákokat 
a Fazekasban

Viacolor burkolatot kapott 
a Zeneiskola udvara

A Radnóti Miklós Gimnázium új aulával 
és színpaddal köszöntötte a tanulókat 

a tanév kezdetén

Megnyílt 
a 180 férőhelyes 
Meseház Óvoda

Kőrösi, hűen a névadóhoz…
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A bőséges csapadék miatt különösen sok 
munkája akadt a közterületek burjánzó 
zöldjeinek karbantartásával a Közüzemi Kft. 
munkatársainak. Érthető, hogy egy-egy is-
mert, rendszeresen kezelt szakaszt a meg-
szokottnál olykor kicsit később tudtak csak 
kezelni. Lakótársaink ezt több-kevesebb tü-
relemmel vették tudomásul, a hozzám ér-
kezett bejelentéseket továbbítottam a cég 
projektvezetőjéhez, így a kényesebb – jel-
lemzően parlagfüves – területeket szinte 
azonnal kezelésbe vették a kft. dolgozói, 
akiknek ezúton is köszönöm fáradtságot 
nem ismerő munkájukat.

Az alagi körzetrészen a Klimscha Albert és a 
Sajdik Sándor utcák térkövezése zajlik néhány 
hete. A Sajdik Sándor utcában az ott lakók ki-
fejezett kérésére több alkalommal is jártam, 
ahol a Lakosságszolgálati Osztály munkatár-
sainak közbenjárását kértem néhány – azóta 
felszámolt – probléma kezelésére. Így az út-
építés során megbontott támfal oldalát kör-
bebetonozták, és a kocsibeállókat rézsű ké-
szítésével helyreállították. A környék lakói-
nak kérése egy zajvédő fal létrehozása a sínek 
mellé a vasúti zaj csökkentése érdekében. 
Ezen igény megvalósítását – összhangban az 
Alsó Pálya utcai szakaszán lakók kérésével – 
polgármester úrral napirendre vesszük. A Fóti 
úti fenyvesben szeptember folyamán meg-
építendő térköves út kivitelezésével kapcso-
latban a hetekkel korábban érkezett lakossá-
gi észrevételeket összegyűjtöttem, és azokról 
a lakók két képviselőjével közösen személye-
sen egyeztettünk a hivatal illetékes munka-
társaival, majd polgármester úrral is.

Városszerte megkezdődött az úgyneve-
zett vizuális térmeghatározó oszlopok telepí-

tése az utcasarkokon, amelyek a közterületek 
számozott szakaszainak, valamint a közintéz-
mények helyének tájékoztatására szolgálnak 
majd. A Lakosságszolgálati Osztálytól újabb 
köztéri hulladék- és kutyapiszokgyűjtő esz-
közöket rendeltem meg, amelyek telepítésé-
re szeptember második felére kaptam ígére-
tet. Ezen kívül néhány padot és kisebb bicikli-
tárolót is kihelyezünk az ősz során.

A D. Ordass Lajos park – korábban beha-
rangozott – felújítása kezdetét vette a terü-
let műszaki átadásának szeptember eleji át-
adásával.

Alsón – mintegy a következő ötéves önkor-
mányzati ciklus egyik stratégiai fejlesztési irá-
nyának előfutáraként – a Gyöngyvirág utca 
Pálya útra kivezető szakaszára egy korábbi la-
kossági javaslatot előterjesztve rövidebb jár-
daszakaszt építtetett az önkormányzat au-
gusztus végén. Ennek köszönhetően a Pálya 
utat immár járda köti össze az éppen ezek-
ben a napokban aszfaltburkolatot kapó Zsó-
fia utcával. Ami a gyalogos közlekedést ille-
ti: kezdeményeztem a tiszti lakótelep Karin-
thy Frigyes utcai lépcsőházai előtti, valamint 
a Kincsem utcai – borzalmas állapotban lévő 
– járdaszakaszok felújítását. A hivatal illetékes 
szakemberével, valamint a városi közvilágí-
tás karbantartásáért felelős Eurowill Kft. ügy-
vezetőjével az egyik augusztus végi éjszakán 
jártuk végig a körzetet. A bejáráskor szerzett 
tapasztalatok szerint a lakók – egyébként jog-
gal – által sötétnek talált utcarészletek oka, 
hogy nagyon sok esetben a fák egész egy-
szerűen annyira ránőttek a villanyoszlopra és 
a rajta világító lámpatestre, hogy a fény nem 
jut át a lombkoronán.

Az első alkalommal tavaly megrendezett 

lecsófesztivált idén szeptember 20-án, dél-
után tartjuk meg Dunakeszi Alcsófesztivál 
néven a Muskátli utcában. Szeptember 27-
én a Dunakeszi Alsóért Egyesület másodíz-
ben tartja majd meg Egészségnap nevet vi-
selő programját.

A végére egy biztató sporthír: Dióssi Csa-
ba polgármester javaslatomra augusztus vé-
gén tárgyalt dr. Kersch Ferenccel, a Magyar Ké-
zilabda Szövetség főtitkárhelyettesével a Ki-
nizsi-pályára tervezett könnyűszerkezetes 
sportcsarnok megépítésének lehetőségéről. 
Reményteli, hogy a sportvezető támogatan-
dó projektnek ítélte meg a képviselő-testü-
let fejlesztési tervét, amelyről az MKSZ elnök-
sége szeptember első felében hozhat pozitív 
döntést.

Az alsói városrész lakói számára október 
2-án, csütörtökön a közösségi ház emeletén 
(Muskátli utca 2.) 17.00 és 18.00 óra között tar-
tok fogadóórát. Elérhetőségeim: +36 20 41 
91 533; benko.tamas.dunakeszi@gmail.com. 
Folyamatosan várom lakótársaim környeze-
tünk szebbé, jobbá, élhetőbbé tételét szolgá-
ló megkeresését, ötleteit, javaslatait.

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet 

képviselője

itt van az ősz, itt van újra…

Az 5. számú választókerület 
képviselőjeként köszönöm tá-
mogatásukat, segítségüket!

A körzet az elmúlt négy év-
ben, az önök észrevételei, igé-
nyei alapján látványosan fej-

lődött. Négy év alatt számos 
fejlesztés történt a körzet-
ben. Megújultak intézménye-
ink, műfüves pálya épült a Fa-
zekas Mihály Általános Isko-
la mellett, szilárd burkolatot 
kaptak földutaink, új, akadály-
mentes gyalogátkelőhelyek és 
járdák épültek például a Ma-
dách utcában, a Tompa Mi-
hály utcai játszótér körül. Ki-
épült a városi kerékpárút-há-
lózat, a vonattal közlekedők 
számára hamarosan elkészül 
a térfigyelőkamerával ellátott 
P+R parkoló, ahol kulturált kö-
rülmények között hagyhatjuk 

autóinkat, kerékpárainkat. 
Köszönöm bizalmukat, ész-

revételeiket, segítségüket! A 
közösen elért eredmények 
folytatásának kulcsa, egy hatá-
rozott, megbízható, a város ve-
zetésével együttműködő kép-
viselői munka. Ezért kérem, 
támogassák Dr. Kováts Sebes-
tyént, aki biztos vagyok benne, 
hogy eredményesen, Önökkel 
együttműködve tudná képvi-
selni a körzetben élők igényeit.

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

kedves dunakesziek!

Dr. Kovács Sebestyén és Botka Gábor
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Mozgalmas időszak van mö-
göttünk, ami a városi fejlesz-
téseket illeti. Az elmúlt hóna-
pokban rengeteg olyan döntés 
született, amely nagymérték-
ben hozzájárul ahhoz, hogy Vá-
rosunk minél élhetőbb, bizton-
ságosabb és otthonosabb le-
gyen, mindenki számára.

Már a ciklus elején kifeje-
zett törekvésünk volt, az embe-
rek közbiztonság iránti igényé-
nek lehető legnagyobb mér-
tékű kielégítése. Ezt a célt szol-
gálja többek közt, a polgárőrség 
valamint a rendőrség széleskö-
rű támogatása. Közös egyezte-
téseket követően megszületett 
a döntés arról, hogy Dunakeszin 
sor kerül egy 104 kamerát magá-
ba foglaló térfigyelő rendszer ki-
építésére. Első ütemben várha-
tóan idén szeptembertől a város 
bevezető útjait, nagyobb tereit, 
intézményeinek környékét, for-
galmasabb közlekedési csomó-
pontjait és a szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteit kamerázzuk be. 
A felvételeket a rendőrség, illet-
ve a közterület-felügyelők figye-
lemmel kísérik, illetve rögzítik 
majd. Ennek eredményeképpen 

a bűncselekmények, különösen 
a betörések drasztikus vissza-
esésére számíthatunk.

A nyár folyamán többen is 
felkerestek a csapadékvíz elve-
zetésének problémájával, hi-
szen a júliusi hatalmas esőzé-
sek nagy mennyiségű víztö-
megével, a város jól kiépített 
csatornarendszere néhol nem 
tudott megbirkózni. Az önkor-
mányzat haladéktalanul felül-
vizsgálta a kérdést, hogy a jö-
vőben fel tudjunk készülni az 
extrém helyzetek kezelésére is. 
Néhány évvel ezelőtt, 700 mil-
lió forintos beruházás kereté-
ben elkészült az az új gerincve-
zeték, melyre Dunakeszi jelen-
tős részét sikerült rácsatlakoz-
tatni. Elkészültek azok a tervek 
is, melyek alapján a Toldi, és a 
Dombliget lakópark csapadék-
vizét is ebbe a gerinchálózatba 
tudjuk vezetni, lehetőleg minél 
előbb. A Tóvárosban felmerült 
problémákat pedig haladék-
talanul, önerőből oldja meg az 
önkormányzat.  A városvezetés 
minden kritikus területen meg-
teszi a szükséges intézkedése-
ket a jövőbeli károk elkerülé-

sének érdekében. Fontosnak 
tartom azonban hangsúlyozni, 
hogy egy közösség tagjaiként 
felelősek vagyunk egymásért, 
így ezúton kérek mindenkit, 
hogy a háztetőkről lezúduló vi-
zet ne engedjék a közterületek-
re, felhőszakadás esetén a csa-
padékvizet mindenki igyekez-
zen saját telkén elszikkasztani, 
így megóvhatjuk egymást az 
esetleges kellemetlenségektől.

Nem utolsó sorban öröm-
mel jelentem, hogy megszü-
letett a megállapodás a Du-
nakeszi Auchannal, mely sze-

rint a Pallag utca első szakaszá-
nak útburkolatát, a 2.sz főút és 
a Lidlnél található körforgalom 
közötti részen, az említett út 
forgalmasságára való tekintet-
tel a közeljövőben felújítja az 
önkormányzat. Az Auchan vál-
lalta, hogy a további szakaszo-
kon elvégzi a javításokat ott, 
ahol szükséges.  A nap, mint 
nap arra járó autósok számára 
ez mindenképp jelentős köny-
nyebbség  jelent majd.

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim, dunakeszi polgárok!

dunakeSzi polgárainak fokozottabb közbiztonSága éS vagyontárgyaik védelme érdekében a vároS beve-
zető útjain, kiemelt közlekedéSi cSomópontjaiban, közkedvelt, gyakran látogatott terein, intézmények éS 
a Szelektív hulladék Szigetek környezetében térfigyelő kamerákat telepíttet az önkormányzat. az elSő 
30 kamera kihelyezéSét már Szeptember megkezdik a Szakemberek.

Mint azt a Dunakeszi Pol-
gár 2014. augusztusi lapszá-
mában Erdész Zoltán alpol-
gármester elmondta: a széles 
körű szakmai és társadalmi 
egyeztetés és előkészítés után 
a DIGI TV hálózatán - a fo-
lyamatos bővítés eredménye-
ként – összesen 104 kame-
rát helyeznek majd el. Az első 
ütemben, amely napokon be-
lül kezdetét veszi 30 térfigye-

Kezdődik a térfigyelő kamerák telepítése 

lő kamerát szerelnek fel, mely-
nek összköltsége mintegy 20 
millió forint, aminek felét, egé-
szen pontosan 9,8 millió forin-
tot a Belügyminisztérium pá-
lyázatán nyerte a város.

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy a térfigyelő kamerák 
kihelyezésétől a bűncselek-
mények visszaszorítását, a be-
törések számának drasztikus 
csökkenését remélik. 

– A fejlesztés a kivitelezés 
stádiumához érkezett, hiszen 
elkészültek a tervek, megtör-
tént a 30 kamera beszerzésé-
re vonatkozó közbeszerzési el-
járás is – mondta a minap Er-
dész Zoltán. – Az önkormány-
zat kiválasztotta a kivitelező 
céget, így két héten belül elkez-
dődik a fejlesztés első üteme – 
tette hozzá az alpolgármester, 
aki ezúttal is megerősítette, 

hogy kamerával rendelke-
ző ingatlantulajdonosok díj-
mentesen csatlakozhatnak a 
városi rendszerhez. V. I.

Képünk illusztráció
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Tisztelt Lakótársaim!
A Chilli cukrászdánál a Kossuth utcán, a mély-
ponton, zebra teszi biztonságossá a gya-
logosforgalmat a két lakópark között. A 
gyorshajtókat is sebességcsökkentésre fog-
ja kényszeríteni, mert a zebrát úgy kell meg-
közelíteni, hogy ott bármikor átmehetnek 
gyalogosok. A két új buszmegállót mindkét 
lakóparkban élők örömmel fogadták, nem-
csak azért mert ott biztonságos az átkelés, 

hanem azért is, mert a busszal közlekedők-
nek közelebb van az otthonához a két új 
megálló. Ismét szeretném megnyugtatni a 
lakosságot, hogy a  Széchenyi-Kossuth utca 
kereszteződésben nem szűnik meg a két régi 
megálló. 

A közlekedéssel kapcsolatban még három 
fontos fejlesztésről számolhatok be. A Szé-
chenyi utcán a Kárpát utca csatlakozásában 
az ideiglenes buszmegállókat véglegesítet-
ték, elkészült a viacolor burkolatos várako-
zó sziget. Ehhez kapcsolódik a másik két fon-
tos hír. A tervekben szerepel, hogy ebben a 
csomópontban gyalogátkelőhelyet alakít ki 
az Önkormányzat. A másik, hogy a Toldi utca 
páratlan oldala az első a városi járdaépítési 
programban. Már elkezdődött a tervezése, 
sőt a járdát úgy alakítják ki, hogy kerékpár út 
is legyen egyben, mivel elég széles a terület. 

Elkészült a Kassa utca csapadékvíz elveze-
tésére a nagy átmérőjű vezeték. Az esővíz a 
tóba jut. A változás máris látható, a tó vízszint-
je, ha kis mértékben is, de emelkedett. Ah-
hoz, hogy a Kassa utcaiak nyugodtak hajthas-
sák álomra a fejüket egy nagy esőzésnél, még 

további műszaki megoldásokra van szükség. 
A csapadékvíz elvezetése a Toldi-Dombliget 
lakóparkban is súlyos gondokat okoz, ennek 
megoldására is készülnek a tervek, a kivitele-
zés is elkezdődött egy-két helyen.

Augusztus hónap végén a Kossuth utca Tó-
város felöli oldalán megcsonkították a lakos-
ság által ültetett fákat. Mindez azért történt, 
mert a kukás autókat akadályozták az úttest 
fölé benyúló ágak. A lakosság hiányolta az er-
ről szóló értesítést, ami természetesen érthe-
tő, erre fel is hívtam az illetékesek figyelmét. 
Kérek mindenkit, a jogszabályoknak meg-
felelően végezzék el az út mentén lévő nö-
vényzet alakítását. Néhány helyen a belógó 
növényzet teljesen megakadályozza a gya-
logos közlekedést, vagy az útkereszteződés-
ben a belátást. 

Köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket, 
észrevételeket, kérem, hogy ezután is keres-
senek meg minden, közösségünket érintő 
kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője

a 9. számú választókerület hírei

Újabb eredményekről, a terület szebbé té-
teléről számolhatok be a körzetet érintő-
en. Folyamatosan zajlik a P+R parkolók ki-
alakítása. A gyártelepi oldal elkészült, most 
a vasút túloldalán – a Klapka utcánál – zaj-
lanak a munkálatok. Ide tartozik, hogy a 
Nagyállomásnál is megkezdődött a P+R 
parkolók kialakítása. És ha már a burkolat 
kialakításánál tartunk, ezen sorok olvasá-
sakor már zajlanak a Jézus Szíve Templom 
előtti tér még hiányzó részeinek burkolá-
si munkálatai, valamint a Kis utca szilárd 

burkolattal való ellátása is megkezdődik. 
Mindkét terület elkészültének tervezett ha-
tárideje szeptember vége.

Megkezdődött a Szent István utca végén 
található vasúti gyalogos hídnál a gyalogos 
átkelő kialakítása. A „zebra” megvalósulá-
sával javulni fog a biztonságos közlekedés. 
Az arra közlekedőktől kérem, hogy az előír-
nál is lassabban autózzanak a kanyarban az 
építkezés idején.

Aki kilátogatott az Államalapítás Ünne-
pén, augusztus 20-án a Dózsa György tér-
re az ünnepi műsort megtekinteni, az egy-
részt láthatta városunk főterének újsze-
rű kialakítását, valamint az „István a Király” 
produkciót, melyben nagyszerű érzés volt 
látni, hogy a szólisták mellett dunakeszi 
művészeti csoportjai is felléptek. Ez a pro-
dukció, valamit a műsort követő tűzijáték 
felejthetetlené tette az ünnepi hangulatot.

A tér kialakítása tovább folytatódik, 
melynek tervezett befejezési határideje 
szeptember 20. 

Zajlanak intézményeink felújítási munká-
latai is. A Bárdos Lajos Általános Iskolához 
tartozó – volt kollégiumi – épületben to-
vábbi tantermek kialakítására került sor. Az 
épület külső nyílászáróinak cseréjét köve-
tően az épület külső homlokzatára is szige-
telés került. Felújításra került a fűtési rend-

szer, a vizesblokkok, valamint a burkolati 
elemek. Ezáltal az épület hőtechnikai pa-
raméterei jelentősen javultak. Megújult az 
épület előtti terület is. A parkolók kialakítá-
sával együtt felújításra kerül a Kandó Kál-
mán sétány lakóházai közötti útfelület is.

A „kollégiumi” épület szomszédságában 
a volt „fehér” iskola épülete is átalakult. Az 
egész épület bővítését követően egy vado-
natúj óvoda kialakításának adott helyett, 
amelynek átadójáról az újság hasábjain is 
olvashatnak.

A Szent István Iskolában a teljes vizes-
blokk felújítása is elkészült. A Radnóti Gim-
náziumban is jelentős felújításokra került 
sor. Megújult az aula és a Büfé előtti terü-
let. Az oktatási terület összes vizesblokkja 
is felújításra került.

Idén szeptemberi szinte valamennyi ok-
tatási és nevelési intézményünkben meg-
újult körülmények között kezdhetik meg a 
gyermekek a tanévet.

Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is 
várom a következő elérhetőségeken:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel
Szabó József 

3. számú választókörzet képviselője

tisztelt lakótársaim!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Elkészült a Faludi és Legindi utcák körforgalmainak 
burkolata. Az alagligeti körforgalmakat mindenhol a 
helyi lakosok igényeinek megfelelően alakítottuk ki. 
Amennyiben a lakók úgy gondolják, hogy a jövőben 
néhány fát is szeretnének majd elhelyezni, ennek sem 
lesz akadálya, mivel a térkő burkolatot erre a célra 1-1 
négyzetméternyi felületen könnyen meg lehet bonta-
ni. A Legindi utcai víz akna tisztítását is kezdeményez-
tem, ez teljesen el van tömődve. 

Kerületünkben is több utcát aszfaltoztunk az elmúlt 
4 évben. Most a Nyereg köz térkövezése folyik,  a Gida 
és a Táltos utcák szilárd burkolattal való ellátása pedig 
szeptemberben esedékes. 

A Fenyves utcában kérésemre kitisztították a csator-
nát, továbbá a helyszínen kérték, hogy a csatornaárok 
melletti korlátot fessék le, ezt a kérést továbbítottam a 
Közüzemi Kft-nek. 

A Jászai utcában is kitisztították a csatorna árkot, itt 
a benövő bokrokat és fákat is el kellett távolítani. 

Az Alagliget lakópark között lévő erdősáv rendbe-
tétele attól függ, hogy mikor kapjuk vissza az állam-
tól. Az erdősáv Konrád és Gérecz utca közötti terüle-
tén több, az autós áthaladást akadályozó betonelem 
található. Ezek nem az állam területén vannak, ezért fi-
gyelembe véve a helyi javaslatot, kértem, hogy ezeket 
mozdítsák el, és inkább fákat ültessenek a helyükre. 

Az elmúlt hónapban beszámoltam róla, hogy a Pal-
lag utcai ipari parkban tárgyaltam a tömegközlekedé-
si igényekről. Azóta más észrevételek is érkeztek hoz-
zám, a szokásos éves menetrend felülvizsgálat során 
az összes kérést egységesen fogom figyelembe venni. 

A Határ úton is előrelépés történt. Egyrészt elké-
szült a nehézgépjárműveket kitiltó előterjesztés, amit 
a szeptember 25-i Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi bizottsá-
gi ülésen fogunk megtárgyalni, másrészt a Hivatal el-
küldte a Magyar Közút felé azt a levelet, amelyben in-
dítványozták, hogy vizsgálják meg, lehetséges-e fel-
hajtót építeni a Kossuth Lajos utcából az M2 autóút 
felé. A csapadékvíz elvezető rácsok hegesztését is kér-
tem, nemrég ez is teljesült. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  képviselője

tisztelt dunakesziek!
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! A nyár 
végére sikerült a legtöbb fejlesztési 
feladatot elvégezni, az általam ígér-
tek közül. Ez igazán nagy öröm szá-
momra, s remélem minden itt élő 
számára is!

- A Barátság út végén lévő par-
koló utolsó szakasza is elkészült 
így a teljes területen kulturált, 
szép parkolási lehetőség került 
kialakításra. A régebbi részen a 
gödröket is betömték, elsimítot-
ták, ahogy a kivitelezőtől kértük, 
így most az ideális állapotban van 
a terület. Kérem Önöket, ha vala-
hol problémát észlelnek rajta, je-
lezzék felém, hogy javítani tudjuk!

- A Garas utca elején is felszedték 
már az aszfaltot, leterítették a ta-
lajt, s a növények, bokrok ültetésé-
ről is megállapodtunk a helyszínen, 
a kertépítőkkel. A járda aszfaltozása 
is elkészült. Így hamarosan új zöld-
területtel gazdagodik a Lakótelep 
Szíve, remélem mindannyiunk örö-
mére!

- A Fillér utcai járda felújítás má-
sodik szakasza is elkészült, már 
használhatják az ott élők, s az isko-
lába, óvodába, bölcsődébe arra já-
rók egyaránt. Terveim közt szerepel 
a folytatás is, hiszen a Fillér utca má-
sik feléről sem feledkezhetünk meg.

 - A Nap utcában régi és új parko-
lóhelyek újultak meg, az egész te-

rület összhatásán jelentősen javít-
va, s remélem az ott élők megelé-
gedésére. Polgármester úrral meg-
néztük a területet, s azt javasolta, 
hogy a következő időszakban be-
tonrácsos megoldással készüljenek 
a parkolóhelyek, ez több lakó kéré-
sének is megfelelőbb lenne. 

- Elkészült a Kőrösi iskola aulája 
is, egészen új hangulatot teremt-
ve az egész intézményben. Meg-
újult, korszerű, és mégis a hagyo-
mányokat ápoló belső tér jött lét-
re. Magam is szívesen lennék itt 
újra iskolás! 

- A Játszóház óvoda megújult ud-
vara, az egyik legszebb óvoda ud-
var lett a városban, de szerintem a 
környező települések közt is! Meg-
kezdődik a Casalgrande téri orvo-
si rendelő szigetelése, ablakcseréje 
is, ez már jó ideje váratott magára, 
nagy szükség van rá!

Sajnos még mindig van sok olyan 
tennivalónk, amin csak együtt tu-
dunk változtatni, erre egy példa a 
kihelyezett kutyapiszok gyűjtő edé-
nyek nem rendeltetésszerű hasz-
nálata! Elszomorító, hogy néhány 
ember tönkreteszi a többség igye-
kezetét a szebb, élhetőbb Lakóte-
lep megteremtésében! Nem állít-
hatunk minden kuka mellé rendőrt, 
ezért az Önök segítségét kérem, 
hogy közösen szűrjük ki az ilyen 
rendbontókat!

Ami rajtunk múlik, megtesszük. 
Megbeszéltem a Közüzemi Kft. il-
letékesével, hogy sűrűbben ellen-
őrzik és ürítik majd ezeket az edé-
nyeket!

Köszönöm szépen az elmúlt 
négy esztendőben a sok segítsé-
get, levelet, e-mailt, telefont, sze-
mélyes megkeresést! Bízom ben-
ne, hogy ezt a munkámat Önökkel 
közösen folytathatom a következő 
önkormányzati ciklusban is! Ehhez 
kérem támogatásukat október 12-
én is! 

Elérhetnek a Dunakeszi Garas 
utca 4. levélcímen, a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu e-mail címen, vagy te-
lefonon a 06-27-542-805 számon. 

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep Szíve

Kőrösi Csoma Sándor legendás út-
vonalát a névadó iskola a megújult 
aulában örökítette meg



12 Dunakeszi Polgár12 Dunakeszi Polgár

MÉRLEGEN A 4 ÉV MUNKÁJA

Engedjék meg, hogy a „Pol-
gár” aktuális számában tájé-
koztassam Önöket, az elmúlt 
4 évben végzett munkámról. 
Az alábbiakban kizárólag a na-
gyobb volumenű munkákat je-
löltem meg, mivel a cikk terje-
delme be van határolva (részle-
tesen a hírlevél XII. évf. 67. sz.-
ban olvasható)

- Útépítés, mely során a kö-
vetkező utcák s köz kapott szi-
lárd burkolatot:

- 2011-ben Barázda u., és Mi-
hály u. (viacolor) - 2012-ben Tát-
ra u. - 2013-ban Klapka u. (Do-
bó-Görgey u. között) – 2014-
ben Kossuth köz (viacolor)

- Klapka u.i gyal. felüljáró 
2011-ben végzett felújítása 

- Gyalogos átkelőhelyek ki-
alakítása: 1-2.Kossuth L.-Hunya-
di u., Kossuth L. u.-i, ill. Hunya-
di u.-i oldalon is 3. Zápolya u. és 
Mányoki Ádám tér keresztező-
désében 4. Madách u és a Tábor 
kereszteződés Madách u.i olda-
lán 5. Kossuth L. u. és az Óvoda 
köznél (terv van)

- „Fekvőrendőrök” kiépítése 
/2011/: 1. Rákóczi-Báthory u ke-
reszteződés két oldalán. A fek-
vőrendőr a 6-os és a 10-es kör-
zet határán lett kiépítve, mely 
utóbbinak Erdész Zoltán alpol-
gármester a körzeti képviselője

- Járdaépítés hozzájárulás 
igénye: 2008 óta van lehető-

ség, így a 6 év alatt 52 lakó kap-
ta meg a szükséges cement, só-
der mennyiségét (2010 óta 24 
lakó épített járdát)

- Szikkasztó kutak építése 15 
ingatlan előtt oldotta meg a 
csapadékvíz elvezetés problé-
mát

- Árkok mederlapozása 16 cí-
men készült el (5 helyen korlát-
tal)

- Szegélyezési munkálatok, 
cseréje, pótlása: 2011-ben 11, 
2012-ben 14, 2013-ban 7 ingat-
lan előtt készült el, míg 2014-
ben jelenleg 8 címen van folya-
matban

- Rácsos víznyelők, és ke-
resztrácsos víznyelők helyreál-
lítása 8 helyen, de ebből 4 cí-
men folyamatban van

- Kerítésvédő, forgalomelte-
relő oszlopok 4 helyen, több-
nyire sarokingatlan előtt tör-
tént a kihelyezés

- Közvilágítás érdekében 4 in-
gatlan előtti villanyoszlopra he-
lyeztek ki lámpatestet 

- Közterületre kért betonozás 
3 címből 2 helyen viacolor lera-
kásával történt

- Gyártelepi aluljáró, valamint 
lépcsőinek felújítása (2012)

- Fák telepítése, szemetes-
gyűjtők, kutyapiszok tárolók 
kihelyezése számtalan helyen 
történt a 6-os sz. körzetben

Egyebek: 
-A tél múltával, a főútvona-

lak szegélyeinek mentén lévő 
sár, hordalék  eltakarítását je-
leztem  -Virágosítás minden 
év tavaszán a körzet 3 pontján 
-Fák gallyazása -Kényszervágá-
sok kérelme pl. Klapka u. men-
tén, (MÁV terület), József u.-i 
„Pándi” telken -Klapka u.-i alul-
járó esőzések utáni takarítása 
(előfordult, hogy a Dobó u. 4 
sz. lakója magánszorgalomból 
kitakarította - KÖSZÖNJÜK) 
-Árkok takarításának rendsze-
res kérelme -Csőtörések hely-
reállításával kapcsolatos in-

tézkedés -Tolózár, ill. tolózár 
fedelek cseréje -Hideg aszfal-
tozás, majd a tavasz kezdeté-
vel meleg aszfaltozás, kátyú-
zás rendszeres kérelme -KRESZ 
táblák helyreállítása -Közvilá-
gítás, egyéni és csoportos hi-
bák megszüntetése -Megsüly-
lyedt úttest helyreállítása pl. 
Hunyadi és Mátyás király u. ke-
reszteződése, Báthory és a Rá-
kóczi út találkozása -Csator-
nafedelek helyreállítása, de ez 
ügyben nem mindig jártam si-
kerrel. Abban az esetben, ami-
kor rögzítették az akna fedelet 
– gumialátét –, általában csak 
rövid ideig nyújtott megol-
dást. -Csatornabekötés mun-
kálata -Zúzottkő kiszállítása, 
gréderezése, anno a Klapka u. 
el nem készült szakaszán, vala-
mint a Klapka és Szondi u. ta-
lálkozásánál, ill. a Kossuth köz-
ben (aktív segítőm a Kossuth 
köz 6. sz. lakója) -Forgalom biz-
tonsági tükör ismételt kihelye-
zése a Hunyadi és a Brassói u. 
találkozásánál, melyet eltulaj-
donítottak (szemtanú állítása) 
-Akusztikus és útburkolati je-
lek felfestése a főbb útvonala-
kon -Buszmegálló áthelyezése 
(Kossuth L. u. 5.) -Utca névtáb-
lák kihelyezése.-T-kábel szek-
rények visszaállítása a körzet 
több pontján -Telefonközpon-
ti egység helyreállítása -Tele-
fonakna fedél helyreállítása 
-A Cassalgrande téri nyilvános 
WC helyreállítása (előbb a Mik-
száth u. 17. sz. lakója, később 
a vállalkozó, a Józsi Cukrászda 
üzemeltetője kérte intézkedé-
semet) 

Gyakorlatilag a fentiekben 
olvasható munkálatok, prob-
lémák megoldása végett for-
dultam némely esetben, több 
alkalommal az új nevén La-
kosságszolgálati Osztály ille-
tékeseihez, akiknek ezúton kö-
szönöm a 4 évben végzett in-
tézkedéseiket. 

Augusztusban történtekről:
-Gaz levágása a Varsói 18. 

előtt elvégezve
-Gyártelepi aluljáró rácsos 

víznyelőjének helyreállítását 
kértem, de kizárólag a Klapka 
u.-ban zaj P+R és B+R parkoló 
építése befejeztével (október 
közepe) 

-A Kálmán-Görgey u., vala-
mint a Mikszáth-Sződi u. sar-
kon és a Klapka u. 45. sz. előtti 
rácsos víznyelők takarítását je-
leztem

-Kossuth L. u. és a Batthyány 
u. sarkon a STOP tábla pótlásá-
nak kérelme

-A közigazgatási szünet vé-
geztével ismételten az osztály 
illetékeseihez fordultam, egy-
ben az idei évre kért fejleszté-
sek, a már 23 folyamatban lévő 
ügy megoldása és az elmaradt 
munkálatok befejezésének 
időpontja felől érdeklődtem. 
Az érintett lakókat levélben tá-
jékoztattam. A jelzett problé-
mák nagy része a 6-os sz. kör-
zet fejlesztési keret összegéből 
kerül megvalósításra szeptem-
ber hónapban. A helyszűke vé-
gett nincs lehetőségem a fel-
sorolásra, részletesen a Hírle-
vél következő megjelenésében 
olvasható.

Üdvözlettel: 
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

(és az augusztusi munkám)

Jelentősen csökkent a balesetek 
száma a Rákóczi út és a Báthory u.  

kereszteződésében

körzeti képvi  selőink jelentik
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 Lassan az önkormányzati ciklus végéhez kö-
zeledünk. Megtisztelő volt számomra, hogy 
az Önök bizalmából az 1. számú választóke-
rület egyéni képviselője lehettem. Az elmúlt 
négy évben számos eredményt sikerült 
Önökkel közösen elérnünk. A Katonadomb 
megújulása, a rendezvények, az útaszfalto-
zások, járdák, csapadékvíz elvezető csatorna 
kiépítése a Stromfeld utcában, a Duna-par-
ti sétány bővülése - és még hosszan sorol-
hatnánk - mind-mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy körzetünket élhetőbbé tegyük.

Szeretném megköszönni rendszeres visz-
szajelzéseiket, észrevételeiket, megkeresé-
seiket, segítségüket, amit négy éven keresz-
tül kaptam az itt lakóktól. Rengetegen se-
gítették munkámat, körzetünk fejlesztését, 
amiért igazán hálás vagyok.

A következő ciklusban más területen fo-
gom tovább segíteni Dunakeszit. Azonban 
továbbra is fontosnak tartom, hogy a közö-
sen elért eredményeket megőrizzük, tovább 
folytassuk a megkezdett munkát, ezért bát-
ran ajánlom Önöknek Csoma Attilát, aki a Du-
nakeszi Programiroda vezetőjeként, és a Mű-
velődési Központ igazgatója az elmúlt évek-
ben számos területen bizonyította, szívügye 
Dunakeszi fejlődése, közösségének építése. 
Arra bíztatom Önöket, támogassák őt mun-
kájában, biztos vagyok benne, hogy kitartó-
an és eredményesen képviselné az Önöket 
érdekeit!

Vincze Géza
1. számú választókörzet  

képviselője

tisztelt dunakesziek!  

Örömmel írom le, hogy a 
2. számú körzetben élő la-
kótársaim elismerően nyi-
latkoznak a területen el-
végzett és folyamatban 
lévő munkálatokról, akik 
érzékelik, hogy nap, mint 
nap azért dolgozunk, 
hogy az itt élő közösség 
életkörülményeit javít-
suk, komfortossá formál-
juk. Ezt szolgálja a Barát-
ság út 16-18. számú épü-
let és a Játszóház Óvoda 
mellett kiépített parkoló 
bővítése, amely gyephé-
zagos burkolatot kapott. 
Az újabb fejlesztésnek kö-
szönhetően az ott élőknek 
és az gyermeküket óvo-
dába kísérő szülőknek ez-
után az esős időszakban 
sem kell a sarat „dagaszta-
ni”, hogy beülhessenek az 
autójukba. 

A körzet egyik legna-
gyobb és legfontosabb 
fejlesztéseként a nyári 
időszakban teljesen meg-
újult a Játszóház Óvoda 
udvara. A 20 millió forin-
tos beruházás keretében 
teljesen kicserélték a ta-
lajt az udvaron, a kiépült 
a föld alatt kanyargó lo-
csolóhálózat, s az egészet 
gyepszőnyeg borítja. A 
gyermekek biztonsága ér-
dekében a szabadtéri játé-
kok alatt és környezetük-
ben gumiszőnyeg került 
elhelyezésre. Képviselő-
ként, és szülőként – akinek 
gyermekei egykoron ebbe 
az óvodába jártak – öröm-
mel tölt el az óvoda életé-
ben is jelentősnek számító 
fejlesztés sikeres megva-
lósítása, melyért köszönet 
illeti az önkormányzatot.  

Alig hogy átadtuk az 
óvodai fejlesztést, máris 
hozzáfogtunk egy újabb 
beruházás megvalósítá-
sába, amely a Szent Ist-
ván park környezetében 
élők pihenését, kulturált 

kikapcsolódását szolgál-
ja. Közösségi emberként, 
pedagógusként, képvi-
selőként mindig fontos-
nak tartottam, és ma is an-
nak tekintem, hogy „élő”, 
mindennapos kapcsola-
tot ápoljak az emberekkel. 
Feleségemmel és gyerme-
keinkkel együtt mindany-
nyian a lakótelepen élünk, 
mindig figyelünk arra és 
igényeljük is, hogy roha-
nó világunkban is szót 
váltsunk lakótársainkkal, 
megvitassuk közös dol-
gainkat. Egy ilyen beszél-
getés alkalmával vetődött 
fel azaz ötlet, hogy a Ba-
rátság út 28. számú épület 
előtt lévő kis játszóteret 
fel kellene újítani, az ár-
nyas fák alá padokat, sakk 
asztalt, a gyerekek számá-
ra játszóeszközöket he-
lyezzünk el. Egy olyan kö-
zösségi helyet alakítsunk 
ki, ahol idős és fiatal egy-
aránt jól érzi magát. A terv 
hamarosan valósággá vá-
lik, miként a Barátság út 
16. szám Szent István park 
felőli oldalán is.  

Szeptemberi tájékoz-
tatómban örömmel adok 

hírt egy másik jelentős be-
ruházásról is, a Barátság 
u. 16-26. között lévő par-
koló bővítéséről, melynek 
építését a Tisztelt Olvasó 
nap, mint nap érzékelhe-
ti. A Szent István park fe-
lőli oldalon javában dol-
goznak a munkagépek 
és a szakemberek, épül-
nek az újabb parkolók és 
a viacolorral borított út. 
Bízom benne, hogy az ott 
élők örömmel veszik bir-
tokba az új utat és a par-
kolókat. 

Hamarosan beköszönt 
az ősz, ami mind köze-
lebb hozza a Szent István 
parkba tervezett „szüle-
tések fáinak” ültetését és 
az emléktáblák kihelyezé-
sének idejét, melyeken a 
2010 és 2014 között szüle-
tett gyermekek neveit örö-
kítjük meg. E lap hasábjain 
is kérem, aki szeretné, hogy 
gyermeke neve felkerüljön 
az emléktáblára, kérem, er-
ről a kz@dkrmg.sulinet.hu 
e-mail címen értesítsen.

Kárpáti Zoltán
2. számú 

választókörzet  
képviselője

életminőséget javító beruházások

körzeti képvi  selőink jelentik

Vincze Géza és Csoma Attila
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a fazekaS mihály általánoS iSkolában a moSt indult tanévben újdonSágként az 
egyik elSő oSztályban kezdetét veSzi a német nyelvű nemzetiSégi oktatáS – ezen 
belül a napi egy órában történő nyelvtanítáS. 

Az osztály lét-
rehozásának 
gondolata a 
Német Nem-
zetiségi Ön-
kormányzat-

nál már egy éve megfogalma-
zódott s a kezdeményezéshez 
csatlakozott a Fazekas iskola 
vezetősége. Dr. Mervald Anna, 
az önkormányzat elnöke kér-
désünkre elmondta, hogy az 
oktatás egyik biztosítéka és zá-
loga a Magyarországon élő né-
metség több mint háromszáz 
éves nyelvének, hagyományá-
nak, kultúrájának, irodalmá-
nak, a hamisításoktól és poli-
tikai torzításoktól mentes tör-
ténelmének, a magyar tár-
sadalom életében az elmúlt 
századok alatt végzett hasznos, 
értékteremtő tevékenységének 
megismerése és huszonegye-
dik században történő fenn-
maradása és megőrzése.

A továbbiakban arról szólt, 
hogy e célok megvalósítása ér-
dekében az önkormányzat se-
gítséget kíván nyújtani a nyá-
ri táborok szervezésében, táj-
házak látogatásában, a még élő 
sváb közösséggel rendelkező te-
lepülésekkel való kapcsolattar-
tásban, ahol, ha részben is, de 
megőrizték a régi életformát. 
Támogatni kívánják a Dunaka-
nyar Régió sváb településein és 
az ország többi részén meglévő 
iskolákkal való együttműkö-
dést. Az oktatás révén lehetőség 
nyílik arra, hogy a szülők köz-
reműködésével létrejöjjön az a 
közösség, amely színessé, válto-
zatossá teheti Dunakeszi kultu-
rális életét.

Azok a szülők, akik felis-
merték, hogy a gyökereik, ho-
vatartozásuk révén az életük 
tartalma egy többlet értékkel 
gazdagodik és ezt a gyermeke-
ik részére is biztosítani kíván-
ják, nagy érdeklődéssel, vára-
kozással fogadták a felhívást. 
Ezt bizonyítja, hogy 32 fős 
létszámmal, teljes egészében 
nemzetiségi származással in-
dult el az első évfolyam.  

Szólt még arról is, hogy a 
majd 2014. október 12-én meg-
választott új Német Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak tovább-
ra is kiemelt feladata lesz az ok-
tatás támogatása, segítése az is-
kola, a szülők és a városban élő 
német nemzetiségű lakosok 
együttes közreműködésével.

Az érdeklődésre mi sem jel-

Német nyelvű nemzetiségi 
oktatás a Fazekas iskolában 

lemzőbb, mint az, hogy a ta-
valy szeptembertől novembe-
rig tartó beiratkozás alatt gyor-
san megtelt az osztály 32 fővel 
a tanévkezdésre, mondta Ko-
vács Gáborné, a Fazekas isko-
la igazgatónője. Azt is megtud-
tuk, hogy a következő tanév-
re már idén tavasszal tizenöten 
jelentkeztek, pedig még el sem 
kezdődött a beiratkozás. A tan-
testület és a szülők tehát egy-
öntetűen támogatják ezt a kez-
deményezést, melynek pedagó-
gus háttere is biztosítva van. . 

Az első osztálytól kezdődő 
nyelvoktatás nagy előnyt je-
lent, hangoztatta az igazga-
tónő. Nyolc év alatt mintegy 
1500 órában tanulják, és ezzel a 
nyelvtudással várhatóan nagy 
előnnyel indulhatnak a közép-
iskolába. 

Németországban hagyo-
mány, hogy az első osztályosok 
ajándékot (Schultüte) kapnak a 
felsősöktől, tudtuk meg Vasvá-
ri Katalin német nemzetiségi 

tanítótól. Ezt a szokást átvéve, 
az 1.n osztályos kisdiákok (osz-
tályfőnök Nemeshegyiné Bali 
Barbara) az 5.b. osztályosok-
tól vehették át a színes megle-
petés csomagokat, amelyekben 

iskolaszerek és egy kis édesség 
volt, ezeket a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat támogatá-
sával állították össze.      

Katona M. István
A szerző felvétele

Felhívás 
és tájékoztató  
Dunakeszi Fazekas Mihály 
Általános Iskola 2015/2016-
os tanévre vonatkozó né-
met nyelvű nemzetiségi ok-
tatásáról! 
A Dunakeszi Fazekas Mi-
hály Általános Iskola álta-
lános iskolai nevelés - okta-
tás alapfeladatán belül a né-
met nemzetiséghez tartozók 
általános iskolai nevelése – 
oktatása feladattal bővíti te-
vékenységét a 2014/2015-ös 
tanévben.
Az iskola nyelvoktató német 
nemzetiségi nevelés - okta-
tásra 1 évfolyamtól felmenő 
rendszerben évfolyamon-
ként 1 osztály erejéig maxi-
mum 32 fő létszámmal jo-
gosult. 
Az oktatás ingyenes, álla-
milag támogatott, országo-
san egységes követelmények 

szerint folyó alapfokú, nyelv-
oktató nevelési - oktatási for-
mában történik nyolc évfo-
lyamon, német nyelven (nem-
zetiségi nyelv, irodalom, nép-
ismeret, kultúra, hagyomány, 
történelem tárgykörben)
- alsó tagozaton német nemze-
tiségi szakképzettségű, német 
nyelvi szakos tanító,
- felső tagozaton német nyel-
vi szakos, német nemzetiségi 
szakképzettségű tanár irányí-
tásával 
Az iskola nemzetiségi pedagó-
giai programja teljes terjedel-
mében az iskola honlapján ol-
vasható 
2015/2016. évfolyamra felmé-
rés és előzetes szülői jelentkezés 
az Iskola és a Dunakeszi Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat közös szervezésében 2014. 
szeptember 1-től 2014. novem-
ber 30-ig tart. Kellő létszámú 
jelentkezés esetén (32 fő) a fenti 
határidő rövidebb is lehet.

Tájékoztatás és további infor-
máció a feltételekről az aláb-
bi címeken:  

Dunakeszi Fazekas Mihály 
Általános Iskola 
Levélcím: 2120 Dunakeszi, 
Radnóti utca 29.
e-mail cím: igazgato@
fazekas-dkeszi.sulinet.hu 
Telefon: 06-27/547-135

Dunakeszi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat (DNNÖ) 
Levélcím: 2120 Dunakeszi Fő 
út 25.
Iroda: 2120 Dunakeszi, Vasút 
út 11. II. em. 44. ajtó 
e- mail cím:  
nemetdk@invitel.hu 
Telefon: 06-70/371-8764

Dr. Mervald Anna, 
DNNÖ elnök

Kovács Gáborné, 
Iskola Igazgató

Vasvári Katalin, dr. Mervald Anna, Kovács Gáborné



a vároSi önkormányzat döntéSe alapján az őSzi hónapokban a 
települéS 800 kereSzteződéSében helyeznek el útinformációS 
táblákat. az elSő táblát a két ötletgazda, dióSSi cSaba pol-
gármeSter éS bartinai péter, a vároS egyik iSmert Sportveze-
tője Szerelte fel a napokban.

több Száz iSkolatáSkát éS tanSzert oSztott Szét dióSSi cSaba polgármeSter 
és Szabó józSef képviSelő, tanácSnok a humán Szolgáltató központ SegítSé-
gével az iSkolakezdéS előtt.

A ciklus elején kiemelt cél-
ja volt az önkormányzat-
nak, hogy a város arcula-
tát egységesebbé, szebbé 

tegye. A korábban tapasztalt illegá-
lisan kihelyezett reklámtábla erdő-
re már csak halványan emlékszünk. 
Ezek helyét felváltották az egységes, 
városi címerrel ellátott reklámhor-
dozók, amivel az itt élők tájékozta-
tását rendezett módon kívánja meg-
oldani a városvezetés. Ezen logika 
mentén idén ősszel az önkormány-
zat a könnyebb tájékozódás érdeké-
ben egy úgynevezett útinformáci-
ós táblarendszert helyez ki, amely a 
meglévő arculathoz illeszkedve, egy-

séges módon segíti a közlekedőket a 
tájékozódásban.

Dióssi Csaba polgármester az ötle-
tet Bartinai Péterrel közösen dolgoz-
ta ki, aki szerint egy ekkora város-
ban szükség van a tájékozódást se-
gítő irányítótáblákra. Az utcanevek 
mellett a táblákon a városi intézmé-
nyek is fel lesznek tüntetve. A hosszú 
előkészítő munka után a napokban 
került fel az első tábla a Hunyadi-
Alkotmány utca sarkára, amit to-
vábbi 800 kereszteződés fog követni. 
A táblákat az ősz folyamán folyama-
tosan szerelik majd fel a Közüzemi 
Nonprofit Kft. munkatársai. 

K. Sz.

Két éve indult útjára az ad-
venti vásár keretében 
meghirdetett adománydo-
boz akció, ami azóta ha-

gyománnyá vált Dunakeszin. Mivel 
a Karácsonyi ünnepek mellett, az is-
kolakezdés szintén megterhelő idő-
szak a családok számára, ezért Szabó 
József társadalmi és egyházi ügye-
kért felelős tanácsnok, önkormány-
zati képviselő úgy gondolta, hogy az 
évnek ebben a szakaszában is ado-
mánygyűjtést szervez.

„Fontosnak tartjuk, hogy a rászo-
ruló családok ne csak egy évben egy-
szer kapjanak segítséget, hanem más 

időszakban is gondoljunk rájuk. Bíz-
tam benne, hogy ahogy karácsony 
előtt is, most is sokan érzik majd úgy, 
szívesen segítenek lakótársaikon. Be-
vallom, nem gondoltam, hogy már 
az első tanévkezdési akció során több 
száz adományt tudunk majd szétosz-
tani, amivel hatalmas örömet szerez-
hettünk a szülőknek és gyerekeknek 
egyaránt. Köszönöm mindenkinek, 
aki csatlakozott az akcióhoz, igazán 
megható volt látni a boldog gyermek-
arcokat. Köszönöm a Humán Szol-
gáltató Központ munkatársainak a 
segítséget, és szeretném megköszönni 

még a Dunakeszi Auchannak is, aki 
jelentős mennyiségű iskolatáskával 
járult hozzá az akció sikeréhez. Bí-
zom benne, hogy az adventihez ha-
sonlóan a nyári adománygyűjtés is 
hagyománnyá válik majd.” – nyilat-
kozta Szabó József.

Dióssi Csaba polgármester és Sza-
bó József képviselő, valamint a Hu-
mán Szolgáltató Központ munka-
társai vitték ki a családoknak az 
adományokat, amik a képen is lát-
ható mosolyt látva igazán jó helyre 
kerültek.

K. Sz.

Dunakeszin egységes útinformációs 
rendszer segíti ősztől a tájékozódást

Sikeres volt az iskolakezdő adománydoboz akció

Az első táblát Dióssi Csaba és Bartinai Péter szerelte fel 
Bauer Márton segítségével
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néhány oSztály konténerekben berendezett tanteremben kezdte meg a tanévet a fazekaS mihály álta-
lánoS iSkolában, amely azért érdekeS dunakeSzin, mert az egy főre a jutó gdp Szerint az orSzág egyik 
leggazdagabb vároSa – hangzott el a majdnem öSSzellenzéki (együtt-pm–dk–4k!–mlp–moma) öSSzefogáS 
Sajtótájékoztatóján.  

Az iskola mellett tartott szept-
ember 1-jei ellenzéki tájé-
koztatót vezető Tonzor Péter, 
parlamenti frakcióval nem 

rendelkező MSZP és LMP támogatása 
nélkül induló baloldali  önkormányza-

ti képviselő-jelölt nem tetszésének adott 
hangot amiatt, hogy sok diák kényte-
len konténerekben tanulni, miközben 
az önkormányzat augusztus 20-án „fé-
lig meddig átadta a főteret a díszkúttal 
együtt”. – Felháborítónak tartom, hogy 
arra van pénze, az iskola bővítésére pe-
dig nincs – mondta. 

– A történet nem új keletű, hiszen Du-
nakeszin évek óta probléma az óvodai és 
általános iskolai férőhelyek száma, mi-
vel az nem követte az elmúlt tíz-tizen-
öt évben közel megduplázódó lakosság-
számot, gyermeklétszámot – jelentette 
ki dr. Horváth István. A baloldali össze-
fogás polgármester-jelöltje szerint a vá-
ros infrastrukturális rendszere, oktatá-
si hálózata nem tartott lépést a lakosság 
igényeivel. – Ezt a munkát tíz éve kellett 
volna elvégezni, nem most – tette hoz-
zá. Sajnálatosnak nevezte, hogy a koráb-
bi években földek értékesítéséből szár-
mazó bevételt nem az oktatási intézmé-
nyek bővítésére, hanem a főtér építésére, 
díszítésére használta az önkormányzat, 
ami 400 millióba került.  - Mind a ket-
tő jó, de a fontossági sorrendben biz-
tos, hogy előrébb van egy iskola bővíté-
se – húzta alá dr. Horváth István, aki la-
punk kérdésére, hogy mit tenne máskép-
pen, azt mondta: azt lehet csinálni, amit 

a körülmények engednek, de egy biztos, 
nem költene díszterekre, amíg ez a hely-
zet megoldatlan.

A sajtótájékoztató után az országos 
sajtó képviselői és a politikusok felkere-
kedtek, mi pedig bekopogtattunk az ok-
tatási intézmény igazgatójához, aki kész-
ségesen fogadta a helyi sajtó képviselő-
it. Kovács Gáborné miután bemutatta a 
nyári szünetben megújult aulát, a tor-
nacsarnok folyosóján átkísért bennün-
ket a zöldépülettel egybe épített, kultu-
ráltan berendezett konténer tanterembe, 
melyben a kisdiákok szemmel láthatóan 
jól érezték magukat. A feldíszitett tante-
rem szemlevételezése, néhány fotó készí-
tése után a beszélgetést az igazgatói iro-
dában folytattuk. 

Kovács Gáborné igazgató:
A megoldás átmeneti, 

de a diákok addig is kulturált 
tanteremben tanulhatnak

Kovács Gáborné sajnálatosnak nevez-
te, hogy az önkormányzat jó szándékát 
támadások érték, amely a konténer tan-
termekkel az osztályok zsúfoltságát küsz-
öbölte ki. – Az állam beruházásaként leg-
később 2015 szeptemberéig hat tanterem-
mel bővül a Fazekas iskola. Rendelke-
zésre áll a pénzügyi forrás,– emelte ki az 

igazgató asszony, aki reményét fejezte ki, 
hogy az elkövetkezendő időszakban már 
a munka „látványos része” is megkezdő-
dik. Kovács Gáborné határozottan kije-
lentette: „igazgatóként és pedagógusként 

egyaránt vallom, hogy a konténer tanter-
mek belső kialakítása kulturált és kényel-
mes, melyeket egyébként csak ebben a 
tanévben veszünk igénybe. A hat új tante-
remmel bővülő iskola 2015 szeptemberé-
től teljes mértékben ki tudja elégíteni ta-
nulói férőhely igényeket.” 

Dióssi Csaba polgármester:
Nem létező ügyből próbál ügyet 
generálni az ellenzék egy része

Dióssi Csaba polgármester határozot-
tan cáfolta az ellenzék azon kijelentését, 
hogy idén szeptemberre ígérték volna az 
iskola bővítését, amely helyett főteret épí-
tettek. – Ezt már azért sem tehettük vol-
na, mert az iskolai férőhelyek biztosítása, 
bővítése állami feladat. Az önkormány-
zat hatáskörébe az épületek állag meg-
óvása, karbantartása tartozik. Az önkor-
mányzat a mobil tantermek telepítésével 
az osztály létszámok emelése helyett a ta-
nulók kulturált elhelyezését vállalta ma-
gára az új épületszárny megépítéséig, me-
lyet 2015 szeptemberében vehetnek bir-
tokukba a tanulók. Azt pedig a választá-
si kampány egyik legnagyobb „politikai 
csúsztatásának” tartom, hogy az önkor-
mányzat bevételeit dísztér építésére for-
dítja iskolabővítés helyett. 

Aki azt állítja, hogy mi főteret építünk 

iskola helyett, az vagy nem tudja, hogy 
mik az önkormányzati és mik az állami 
feladatok, vagy szándékosan próbálja fél-
revezetni a lakosságot. Az óvodai férőhe-
lyeket érintően sem mondható jól infor-

Érvek és ellenérvek a mobiltantermekről
Kinek az érdeke?

Az ellenzéki 
politikusok 
a mobiltan-
terem előtt 

tartottak sajtó-
tájékoztatót

Az első tanítási nap a mobil tanteremben
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A Köztársasági elnök úr 2014. október 12. 
napjára tűzte ki a 2014. évi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek válasz-
tásának napját. A választás időpontjának 

kitűzését követően Dunakeszin is megkezdődött a 
felkészülés a választás eredményes lebonyolítása ér-
dekében.

Városunkban 10 egyéni választókerületi önkor-
mányzati képviselőt, valamint 1 polgármestert vá-
lasztanak a választók. Az összesen – polgármester-
rel együtt – 15 fős képviselő testületbe az előbbie-
ken túl 4 mandátum kiosztására kerül sor kompen-
zációs listáról.

A szavazás napjáról és a szavazókörök címéről a 
választópolgárok már a Nemzeti Választási Irodá-
tól postai úton megküldött tájékoztató levélből ér-
tesülhettek. A szavazókörök helye október 12-én is 
meg fog egyezni a tavaszi országgyűlési választáso-
kon már megszokott szavazókörök címével.

Lényeges megemlíteni, hogy most is lesz lehető-
ség átjelentkezéssel történő szavazásra. Ezzel a le-
hetőséggel azok a választópolgárok élhetnek, akik 
a választás kitűzésének napját megelőző 30 nappal 
korábban Dunakeszin tartózkodási helyet létesítet-
tek. Ők, amennyiben az állandó lakóhelyük Helyi 
Választási Irodájától – legkésőbb 2014. október 10-
ig – kérik, tartózkodási helyüknek megfelelő sza-
vazókörben Dunakeszin adhatják le szavazatukat.

Fontos arra is odafigyelni, hogy a választók csak 
érvényes személyi okmányokkal tudják magukat 
hitelt érdemlően igazolni a szavazókörökben, ezért 
célszerű még most meggyőződni arról, hogy az em-
lített okmányok érvényességi ideje lejárt-e. Ameny-
nyiben igen, vagy a választás napjáig le fog járni, 
úgy a Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodáját az 
okmány érvényességi idejének meghosszabbítása 
céljából célszerű felkeresni.

A választási eljárás első szakasza a jelöltek aján-
lása. Ez 2014. szeptember 8-án lezárul. A jelöltek-
nek eddig volt lehetőségük a megfelelő számú aján-
lás összegyűjtésére. Az ajánlások száma polgármes-
ter jelöltek esetében 300, az egyéni választókerületi 
jelöltek esetében – az adott választókerület válasz-
tópolgárai számának 1%-a – kb. 30 és 42 között vál-
tozott. Pillanatnyilag a Helyi Választási Iroda az 
ajánlások ellenőrzését végzi, ezzel párhuzamosan a 
Helyi Választási Bizottság a megfelelő számú érvé-
nyes ajánlással rendelkező jelöltek nyilvántartásba 
vételéről dönt.

Ugyancsak 2014. október 12. napján kerül sor a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásá-
ra is. A nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztásán azok adhatnak le ajánlást és szavazhat-
nak, akik kérelmet nyújtottak be nemzetiségi név-
jegyzékbe vételük érdekében. A nemzetiségi kép-
viselők választására Dunakeszin egyetlen – erre 
a célra kijelölt – szavazókörben kerül sor, amely a 
Házasságkötő terem, amelynek címe: Dunakeszi, 
Szent István u. 19.

Dr. Molnár György jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

Választási 
tudnivalók

Egy édesanya véleménye

Gyermekem idén kezdte meg tanulmányait a Fazekas Mi-
hály Általános Iskolában. 10 éve vagyok dunakeszi 

lakos, lakhelyünk szerint az iskola körzetébe tarto-
zunk. A város több oktatási intézményében is jártam, 
de miután megismertem a Fazekas Iskolát, nyugodt szív-
vel írattam be gyermekemet ide, bízva annak megfelelő 
szakmai színvonalában – mondta érdeklődésünkre Friczné 
Grolmusz Zsuzsa. - Az első összevont szülői értekezle-
tet követően, a leendő tanárokkal való személyes ta-
lálkozások, illetve az iskola épületének, tantermeinek 
alaposabb megismerését követően tovább erősödött a bi-
zalmam az iskola iránt. 

A tanévnyitó ünnepségen örömmel láttam, hogy a ko-
rábbi alkalmakhoz képest egy megújult aula és színpad 
várta a gyermekeket-köztük az én elsős lányomat is. 
Szintén nagyon pozitív tapasztalat volt a tantermünk-
höz közeli felújított vizesblokk is. Szülőként számomra 
nagyon fontos, hogy gyermekem megfelelő környezetben, 
felkészült és jóindulatú pedagógusok közreműködésével 
kezdhesse meg tanulmányait. Az érzés, hogy jó kezekben 
hagyom itt őt, miközben dolgozom. Nekem most ezt je-
lenti ez az iskola.

 Az első napok tapasztalati, gyermekem beszámolói 
pedig beváltani látszanak reményeimet. Biztosítva lá-
tom az előttünk álló hosszú éveket. A mobiltanterem 
megoldásban pedig személy szerint az önkormányzat újabb 
erőfeszítését látom, amivel a megnövekedett igényekhez 
próbál minden erejével alkalmazkodni. Egy élő, fejlődő 
intézmény, aminek közösségformáló ereje van, és aminek 
az én családom is részese lehet, hamarosan két gyermek 
kapcsán is – hallhattuk az édesanyától. 

máltnak az ellenzék, hiszen amíg eddig 
egy ciklusban átlagosan 52 férőhelybőví-
tés történt, mi ebben a négy évben 380 új 
óvodai férőhelyet építettünk. A beruhá-
zásoknak köszönhetően elmondhatjuk, 
hogy minden áprilisban jelentkezettnek 
tudtunk helyet biztosítani városunk vala-
mely óvodájában.

Az üggyel kapcsolatban az a vélemé-
nyem, hogy itt egy nem létező problé-
mából próbál ügyet generálni az ellen-
zék azon része, amelyik eddig egy kép-
viselővel volt jelen az önkormányzatban, 
és ezen kreaált ügyön keresztül igyek-
szik bemutatni az eddig a város közéleté-

ben semmilyen módon részt nem vevő je-
löltjét. Gondolom, aki higgadtan szemlé-
li a folyamatokat, az világosan látja, hogy 
az önkormányzat több tízmilliót önként 
vállalt magára a város diákjainak kultu-
rált elhelyezése érdekében. Az a több ezer 
ember pedig, akik ott voltak a megújult 
főtéren a Szent István napi ünnepségen, 
azok örömteli elégedettséggel vették bir-
tokba a város legújabb közösségi terét. 
Mert velük együtt vallom, hogy Duna-
keszi, a Mi városunk, melyet mindannyi-
unk megelégedésre szeretnék szerethető, 
kellemes otthonná formálni.

     Vetési Imre

A diákok jó hangulatban vették át a tankönyveket
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2014. 06. 12. Tóth Gergely Attila – Horváth Orsolya
2014. 06. 14. Belák Mihály – Beréti Veronika Laura
2014. 06. 14. Bor Zoltán – Lévai Réka
2014. 06. 16. Balogh Attila László – Varga Beáta
2014. 06. 18. Hrabusitzky Tamás – Benkovics Éva Andrea
2014. 06. 28. Nalesnyik Norbert – Miklós Anita
2014. 06. 28. Patyus Roland – Pancsák Szilvia
2014. 07. 04. Jankovics Zsolt – Hajdu Gabriella
2014. 07. 11. Bihari Péter – Szántó Edina
2014. 07. 12. Bacsik Dániel – Péter Zsófia
2014. 07. 12. Gém Péter – Sarusi-Kis Diána
2014. 07. 16. Fehérvári Attila János – Somjódi Krisztina
2014. 07. 18. Czipó Zoltán – Tóth Erika
2014. 07. 25. Illényi Bálint – Miski Krisztina
2014. 07. 26. Molnár Csaba – Petrus Nóra
2014. 07. 26. Varga Ferenc – Kiss Emese Anita
2014. 07. 26. Papp András Gábor – Büki Gréta
2014. 07. 28. Ilkei Ferenc Attila – Nagy Bernadett
2014. 08. 01. Frits István Ádám – Fehér Lilla
2014. 08. 08. Oláh István – Karczagi Kornélia
2014. 08. 08. Zala Csaba – Nyulasi Fruzsina
2014. 08. 09. Ádám Balázs László – Csizner Beáta
2014. 08. 15. Buzás Zoltán – Gerdán Szilvia Ildikó
 

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

2014. június 1-től augusztus 25-ig 

házasságot kötött 
összesen 40 jegyespár
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„Sosem tudnám elhagyni ezt a várost” A zene a lelke mindennek

– Ha valakiről el lehet mondani, hogy 
tősgyökeres dunakeszi polgár, akkor 
az Ön. Mióta is él a településen?
– 59 éve élek Dunakeszin, hiszen itt 
születtem. Már akkor is Gyártelepen 
laktunk, ugyanúgy, mint most, bár 
a ház már más, de a környék ugyan-
az. Szüleim az 1920-as évektől itt éltek 
már. Édesapám Miskolcról költözött 
ide, és negyven éven keresztül dol-
gozott a Járműjavítóban. Édesanyám 
elemi iskoláit is itt végezte, így azt hi-
szem, tényleg illik családomra a tős-
gyökeres jelző.

– A Gyártelephez rengeteg élmény 
fűzheti. Melyiket említené meg ezek 
közül legszívesebben? 

– Emlékek sokasága érint meg, de 
ha mégis választani kellene, azt emel-
ném ki, hogy milyen csodálatos kö-
zösség élt itt, akik között igazi barát-
ság alakult ki egy életre. Iskolába is 
együtt jártunk, utána együtt játszot-
tunk, és a legemlékezetesebb kalan-
dokat a homokos Duna-parton éltük 
meg.

– Hányan voltak testvérek? Ők már 
elköltöztek a városból, vagy Önhöz 
hasonlóan még itt élnek?

– Négyen vagyunk testvérek, és a 
nővérem a mai napig itt él, míg a két 
bátyám már elköltözött. Az egyik 
csak Kerepestarcsáig jutott, de nyá-
ron, amikor csak teheti, szívesen el-
jön a városba, míg a másik fivérem 
az Egyesült Államokban él, de az in-
ternet segítségével gyakorta ellátogat 
Dunakeszire. Mint elmondta, a szíve 
ide húzza… 

– Családja, gyermekei is ennyire 
hűek Dunakeszihez?

– Természetesen, igaz, már csak a 
nagyobbik lányom, Tímea él itt csa-
ládjával, férjével és egy fiú-, és leány 
unokámmal. A fiatalabb Zsuzsanna, 

festőművész lányom a közelmúltban 
elköltözött egy kis cserháti faluba. A 
férjem Gödről származott, de házas-
ságkötésünk után Dunakeszin rak-
tunk" fészket". Hamarosan megsze-
rette a várost, munkáját megbecsülés 
övezte. Szinte idevalósinak tekintette 
magát. Bevallom, sosem tudnám el-
hagyni ezt a várost.

– Ha valaki, akkor Ön – mondhat-
juk – nagy idők nagy tanúja, hiszen 
az elmúlt majd hat évtizedben az ösz-
szes változást figyelemmel kísérhette. 
Elégedett a változásokkal?

– Persze a jövő tennivalói mellett, 
igen, úgy gondolom, nagy örömére 
szolgál sokunknak az, ami az elmúlt 
években már megvalósult.  Jó látni, 
hogy immár megújultak az útjaink, 
gyönyörűek a parkjaink,  a felújított 
Duna-part az egyik legkedveltebb ré-
szévé vált a városnak. Amikor csak te-
hetem én is szívesen odalátogatok. Bí-
zom benne, hogy a most átadott Fő te-
ret is hamarosan magukénak fogják 
érezni a város lakói, az odalátogatók. 

– Sokan állítják, a városvezetés ál-
tal szervezett programok valamennyi 
korosztály számára remek szórako-
zást kínálnak. Egyetért ezekkel a vé-
leményekkel?

– Természetesen, hiszen valameny-
nyi program hagyományt teremt a vá-
rosban, amelyen minden korosztály 
szívesen részt vesz, gondoljunk csak 
például a több napos Dunakeszi Feszt 
rendezvényeire. Újból élő ez a telepü-
lés, hiszem, hogy mindenki otthon 
érezheti magát.   A napokban rátekin-
tettem a város honlapjára és örömmel 
láttam a jövő fejlesztéseinek terveit. 
Remélem, valamennyiünk megelége-
désére valósulnak majd meg. 

- molnár –
Fotó: Gránitz Miklós

1993 – sosem felejti el ezt az évet 
Begidsán Péter. Ugyanis ez volt az 
az esztendő, amikor Dunakeszire 
költözött apósáékhoz és Dunake-
szi lakossá vált. Azóta boldogan él 
a városban, bár tíz éve már a tele-
pülés egyik új lakóparkjában, a Tó-
városban laknak. Ahogy mesélte, a 
család azóta is együtt van – Péter 
első házasságából származó nagy 
lánya kivételével –, igaz, az egye-
temre járó Eszter alig van otthon, 
míg a két kisebb, Boglárka és And-
rás minden percét élvezi az ottho-
ni életnek.

Begidsán Péter azonban a család 
mellett régi szerelméhez, a zenélés-
hez is visszatérhetett. Nagy álmát, a 
fuvolázást még csak otthon műveli, 
de más hangszeren bőven akad szá-
mára lehetőség.

„Már a középiskolában érez-
tem, hogy zenélni szeretnék, ám 
csak az egyetemi évek alatt kezd-
hettem meg a tanulmányaimat 
trombitán. Három és fél év után 
azonban közel húsz éven át nem 
hódolhattam a muzsikának. Sze-
rencsére Dunakeszi ebben is ke-
gyes volt hozzám, és az itteni fel-
nőttoktatásnak hála, elkezdhet-
tem végre fuvolázni. Az iskola ze-
nekarába is bekerültem, ám ott 
trombitásra volt szükség, így át-
tértem erre. Aztán elhívtak a Du-
nakeszi Fúvószenekari Egyesület-
be, hogy a Dunakeszi Koncertfú-
vósokkal együtt zenéljek. A sors 
fura fintoraként a fuvola helyett is 
a trombita lett az én hangszerem” 
– fogalmazott Péter.

Kifejezetten örül annak, hogy 
egyre több fellépésre nyílik lehető-
ség. Most is két helyre hívták őket: 

az iskolai zenekarral a szeptember 
6-i Lecsó Fesztiválon, míg a Keszi 
Feszten a Koncertfúvósokkal lép 
majd fel.

„Sokat jelent a zenekar számára, 
hogy egyre több városi programra 
kapunk felkérést. Elkezdtek felfe-
dezni minket, sőt, már készülünk a 
jövő évi, 25 éves jubileumi koncer-
tünkre” – sorolta a férfi.

Péter úgy véli, Dunakeszi törté-
netében nem fejlődött annyit, mint 
az elmúlt két évtizedben.

„Talán az a helyes kifejezés, 
hogy a település a legjobb lakóhely. 
Közel van Budapest, nagyon jó a 
közlekedés, praktikus és egyre esz-
tétikusabb a város, kifejezetten jó 
érzés a városban lenni. A parkosí-
tás, a Fő tér újjáépítése, valamint 
a Duna-parti sétány teljes felújí-
tása kifejezetten jót tett Dunake-
szinek. Már csak egy dolog hiány-
zik, de remélem, az sem sokáig: egy 
strand megnyitása” – jelentette ki 
Begidsán Péter.

A férfi kifejezetten büszke arra, 
hogy az egyik tóvárosi „zsák” kör-
forgalomban egy új hagyományt 
hozott létre, az úgynevezett körfor-
galmi koncertet.

„Ezeket a koncerteket azért 
szervezem, idén immár harmad-
szor, mert szeretném, ha a fellépők 
ugyan olyan jól éreznék magukat, 
mint a közönség. Az itt lakóknak 
hálás vagyok a lehetőségért és tá-
mogatásért – mivel itt nincs belépő, 
a zenekarunk, illetve a többi fellépő 
eljön „ingyen” – a helyiek és a kö-
zönség pedig cserébe megvendége-
li a produkciókban résztvevőket” – 
árulta el Péter.

M. L.

világ életében dunakeSzin élt, 
azon belül iS Szinte minden a 
gyártelephez köti, éS az itt élők-
höz még ma iS komoly barátSág 
fűzi. két lánya éS két unokája 
van, akik teljeSSé teSzik az éle-
tét. dávidné eSztergályoS zSu-
zSa Szerint az elmúlt években 
életre hívott hagyományterem-
tő programok valamennyi kor-
oSztály Számára feledhetetlen 
pillanatokat Szereznek. 

amikor húSz eSztendeje 
dunakeSzire költözött, 
még nem gondolta, ez 
élete egyik legjobb dön-
téSe leSz. nemcSak cSa-
ládot alapított, hanem 
a zenéhez iS viSSzatért, 
éS immár öt éve a duna-
keSzi koncertfúvóSok 
trombitáSa. begidSán 
Péter beiSmeri, kifeje-
zetten jó érzéS ebben a 
vároSban élni.
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ebben az évben iS SzíneS éS változatoS programokkal nyitja 
a kölcSey ferenc vároSi könyvtár az őSzi évadot.

INDUL AZ OLVASÓ VÁROS PROGRAM
Szeptember 14-én DunakesziFeszt Kultu-
rális és Sörfesztiválon indul az Olvasó Vá-
ros címmel már 8. alkalommal meghirde-
tett olvasásnépszerűsítő program, amely no-
vember 14-ig tart. Ebben a programban egy 
könyv elolvasásával bárki részt vehet, ha az 
elolvasott könyvet jó szívvel ajánlja mások-
nak is elolvasásra, és erről egy adatlap kitöl-
tésével és leadásával gondoskodik. A szeren-
csés játékosokra most is értékes díjak vár-
nak. A programban való részvételre az olva-
só pontokon, lehet jelentkezni. Az itt kapott 
adatlapot a gyűjtődobozokba lehet bedobni. 
Az adatlapot ettől az évtől kezdődően akár 
online is ki lehet tölteni a www.dkvk.hu/
olvaso-varos/ című weboldalon.

Az érdeklődők az olvasó pontokat a 
DunakesziFeszt könyvtári sátrán kívül a vá-
ros könyvtáraiban, iskoláiban és intézmé-
nyeiben is megtalálhatják.

KÖNYVTÁR A FESZTEN
A DunakesziFeszten szeptember 14-én, va-
sárnap 10-19 óráig a fentieken kívül is sok-
sok játék és nyeremény várja a könyvtá-
ri sátorhoz látogatókat, valamint 16 órától 
a fesztivál kisszínpadán rendhagyó Irodal-
mi Szalon keretében találkozhat a közönség 
a házigazda Tarján Tamás vezetésével a mél-
tán népszerű Rudolf Péter Kossuth-díjas és 
Jászai Mari-díjas színművésszel

RENDEZVÉNYEK A NÉPMESE NAPJA 
ALKALMÁBÓL
A Magyar Olvasástársaság 2005-ben felhí-
vással fordult mindazokhoz, akiknek fon-
tos a népmesék fennmaradása és a mesék-
ben élő bölcsesség továbbhagyományozá-
sa, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeménye-
zéshez, hogy szeptember 30. – Benedek Elek 
születésnapja – legyen a népmese napja. 

Ebből az alkalomból a kistérségi meseta-
lálkozókon és más városi rendezvényeken is 
nagy sikerrel szereplő Szabados Zsuzsa óvó-
nő szeptember 25-én csütörtökön 18 órától a 
székely népmesék felnőtteknek szóló világá-
ba kalauzolja a könyvtárba látogatókat. Ön-
álló estjének címe: „Úgy megpallott engem az 
uram”.

Természetesen a gyerekek sem maradnak 
mese nélkül, ők szeptember 27-én, szomba-
ton 10-12 óra között folyamatos népmese-
olvasáson vehetnek részt a gyermekrészleg-
ben. Ennek a rendezvénynek Fehér Zsófia 
lesz a házigazdája.

AZ OPERAIRODALOM KLASSZIKUSAI 
A KÖNYVTÁRBAN
Yehudi Menuhin a XX. század kiemelkedő 
tehetségű hegedűművésze és karmestere a 
követ kező üzenettel indította útjára 1975-ben 
a zene világnapját, amit azóta is minden év-

ben októ ber 1-jén ünneplünk: „Arra szeret-
nék buzdítani minden várost, falut és orszá-
got, hogy rendez zenek sokféle zenei eseményt 
ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak koncerte-
ken, rádióműsorok ban szólalnának meg régi 
és főként mai művek, hanem spontán meg-
nyilvánulásként utcákon és tereken is muzsi-
kálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és 
a komolyzene legjelentősebb előadói.”

A zene ünnepére ebben az évben igazán 
különleges eseménnyel készül a Kölcsey Fe-
renc Vá rosi Könyvtár. Az Operairodalom 
klasszikusai címmel 2014. október 2-án, 
csütörtökön 18 órakor indítja el azt a ren-
dezvénysorozatát, amelynek állandó közre-
működője a már több mint 10 éve együtt fel-

lépő Animato Operatársulat lesz. A társu-
lat tagjai: Kovács Ágnes szoprán, Bándi Irisz 
Réka mezzoszoprán, Pető József tenor és Luk-
ács István basszbariton, mind a négyen nagy 
múlttal rendelkező operaénekesek. Őket kí-
séri Salgó Tamás zongoramű vész, a Magyar 
Állami Operaház karnagya és korrepetitora. 
Műsorvezető Apagyi Melinda lesz. A társu-
lat fő célja a klasszikus zene, elsősorban az 
opera népszerűsítése és eljuttatása olyan ér-
deklődőkhöz, akik ritkábban tudnak eljutni 
hangversenyre, vagy operába. Az animato 
zenei szakkifejezés, jelentése „lelkesen”. Mi 
másban bízhatnánk, mint hogy a kezdemé-
nyezés lelkes fogadtatásra talál.

Preysing Frigyes

Őszi rendezvények a könyvtárban
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SzEPTEMBER-oKTÓBER hAVi PRoGRAM
VOKE József Attila Művelődési Központ

V O K E 
( 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

Szeptember 10. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:

Az Operaház és az Országház látogatása.

Szeptember 11. csütörtök 10-14 óra
Önkéntes véradás a Bombardier MÁV Kft.

dolgozóinak részére

Szeptember 11. csütörtök 17 óra
Uray Tanoda ismerkedő foglalkozás

Szeptember 17. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

„Szólás a lélek hangjához”
Előadó: Melát Attila baptista lelkész.

Szeptember 19. péntek 11-19 óra
Városi véradás

Szeptember 19. péntek 19-22 óra
(havi rendszerességgel!)

Moldvai táncház-sorozat a Jászok 
Együttessel.

Tánctanítás az alapoktól.
Belépő: 500.- Ft

Szeptember 24. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:

a.: Kirándulás Szentendrére hajóval oda-
vissza, vagy autóbusszal, látogatás a 

Skanzenba.
b., Terrorháza-Múzeum megtekintése

Szeptember 25. csütörtök 19 óra
Werner Gitt ismeretterjesztő előadása:

„Miért vannak a csillagok?”
A belépés ingyenes!

Szeptember 26. péntek 18 óra
Kiállítás megnyitó az I. világháború 

emlékére

Szeptember 28. vasárnap 18 óra
Ünnepi koncert a Művelődési Központ

színháztermének centenáriuma, valamint a 
Zene Világnapja alkalmából.

Előadja a Váci Szimfonikus Zenekar.
Belépő: 1.000.-Ft

Diák/Nyugdíjas: 500.-Ft
17:45-kor emléktábla avatás a 100 

színházterem tiszteletére a főbejáratnál.

Október 1. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Idősek Világnapja, Meglepetés műsor.
Vacsora, tánc, tombola.

Október 2. csütörtök 19 óra
Dr. Csernus Imre előadása

Belépő: 2.400.-Ft

Október 9. csütörtök 18 óra
R. Kárpáti Péter előadása:
„Élet az élet után” címmel

Belépő: 1.200.-Ft

Október 10. péntek 18 óra 
„Valahol Európában”

Musical  a Parlandó Színház előadásában
Belépő: 1.000.- Ft

Moldvai táncház-sorozat 
a Jászok Együttessel

Időpont: szeptember 19., péntek, 19.00-22.00

Moldvai táncház indul szeptemberben 
a Művelődési Központban havi 

rendszerességgel!
Tánctanítás az alapoktól! 

9-99 éves kor között 
mindenkit szeretettel várunk!

Helyszín: VOKE József Attila Művelődési 
Központ, (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

Belépő: 500Ft
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a dunakeSzi civilek baráti köre benSőSégeS 
ünnepSéggel köSzöntötte a teleki pál emlék-
éremmel kitüntetett kiSida elek SebéSz pro-
feSSzort

- Az ünnep mindig egy magasztos dolog, felemelkedés a 
hétköznapokon, s lehetőséget ad arra, hogy akiket a szí-
vünkbe zártunk, azokat még melegebben tudjuk ünne-
pelni. Az ünnepnek oka van: az általunk oly nagyon tisz-
telt professzor személye. Ha egy szóval kellene jellemez-
nem, akkor csupa nagybetűvel azt mondanám: PÉLDA-
KÉP. Követendő az egész élete, munkássága, a nemzethez 
való hűsége és ragaszkodása, hivatástudata – hangsú-
lyozta Dallos Gyula díszpolgár, díszlovagló örökös ma-
gyar bajnok azon az ünnepségen, melyet a Dunakeszi Ci-
vilek Baráti Köre szervezett abból az alkalomból, hogy a 
város díszpolgárát, dr. Kisida Elek sebész professzort Te-
leki Pál Emlékéremmel tüntette ki a Bethlen Gábor Ala-
pítvány.

A Szent Imre plébánia kertjében rendezett ünnepség 
résztvevőit, köztük Dióssi Csaba polgármestert és Erdész 
Zoltán alpolgármestert. Az egyesület elnöke, Skripeczky 
István, a Dunakeszi Civilek Baráti Köre elnöke kedves 

szavakkal, személyes élményekkel átszőtt szép gondola-
tok közreadásával elevenítette fel Kisida Elekhez fűződő 
negyedszázados barátságukat. Ezt követően Varga István 
András előadóművész tolmácsolásában Ábrányi Emil és 
Vass Albert egy-egy művét hallgathatták meg az egybe-
gyűltek.

- A Professzor úr júniusban a nemzeti összetartozá-
sért évtizedekig végzett áldozatos tevékenységéért ré-
szesült Teleki Pál Érdemrend kitüntetésben. Az elisme-
rés egy kivételes életpálya jeles állomása. Ez az életpá-
lya azért kivételes, mert csak magaslatokból áll – mondta 
ünnepi beszédében Kollár Albin nyugalmazott címzetes 
iskolaigazgató, aki így folytatta: - Az alkotó ars poeticá-
ja – ahogy könyvében olvassuk: „Mindenáron töreked-
ni hasznosnak lenni, szolgálni és derűvel szeretni.” Gon-
doljunk bele – fordult a jelenlévőkhöz -, micsoda szel-
lemi, lelki és fizikai igénybevételt jelentett évtizedeken 
át az az életvitel, amelyben napjában többször is életek-
ről kellett dönteni, tudományos dolgozatokat kellett az 
asztalra tenni, s mindezek mellett közügyekben felelő-
sen részt venni. S ne feledkezzünk meg a családról! Át-
lagos adottságokkal megfelelni ilyen sokrétű feladatok-
nak lehetetlen. 

Kollár Albin az ünnepelt méltatását így folytatta: - 
Gyógyító hivatásod, tudományos munkád, széleskö-
rű szakmai és társadalmi elkötelezettségeid mellett – az 
otthonteremtés után - a helyi közösségeknek is szentel-
tél időt és energiát. Tiszta, világos, irányt mutató gondo-
lataid lendületet adtak minden jó szándékú helyi kezde-
ményezésnek. Messze ható társadalmi tervek valósultak 
meg, sokak gondolkodását befolyásoló események zajlot-
tak Dunakeszin - a jelenlévők közül is többekkel össze-
fogva - a te munkád által. A családi légkör, amelyben ne-
velkedtél, a gyermekkori rendtartó faludban tapasztal-
tak, hitbéli bizonyosságaid, a már gyógyító pályád elején 
az életről és halálról szerzett tudásod, tehetséged - kül-
detésre predesztináltak! Az orvosnak nagyszerű érzés 
lehet, hogy betegek ezreinek adta vissza egészségét – és 
nemcsak kórházakban, hanem közvetetten, felismerései 
publikálásával is. A létről, nemzetünk sorsáról elmélyül-
ten gondolkodó, fontos társadalmi szervezetek tagjának 
pedig nagyszerű tudat, hogy országunkon belül és a Kár-
pát-medence számtalan településén előadásaival hon-
fitársaink ezreiben erősíthette az összetartozás érzését. 
A határon túliaknak vitt üzeneteivel támaszt adhatott a 
megmaradásért vívott, sokszor hősies küzdelemhez. Mi 
más ez, ha nem nemzetépítő tevékenység? – fogalmazott 
az ünnepség szónoka.

Ezt követően Pozsgai Imre professzor, Kisida Elek régi 
jó barátja emelkedett szólásra: - Ez a kitüntetés olyan, 
ahol a kitüntetés és a kitüntetett is érdemes. A jó Isten-
nek és a sorsnak vagyok hálás, hogy barátként ajándé-
kozott nekem. A mai nap tanulsága számomra: te arra 
is példa vagy, hogy magyarnak lenni nem Isten csapá-
sa, hanem óriási lehetőség – fogalmazott az egykori ál-
lamminiszter.

A rendezvény végén  Döbrentei Kornél költő olvasta 
fel saját versét, ezzel köszöntve az ünnepelt Kisidai Elek 
professzort. Petrás Mária, Prima Primissa díjas csángó-
földi énekes, valamint Babják Annamária és Vincze Jó-
zsef ének-zenei produkcióval, Csé Zita verssel tisztelget 
az ünnepelt professzor előtt, akit barátai, tisztelői nagy 
szeretettel vettek körül. 

Vetési Imre

Szolgálni és derűvel szeretni

A Bethlen Gábor Alapítvány által alapított Teleki Pál Emlékérem idei díjazottjai 
június végén vehették át az elismerést az Eötvös Collegium patinás épületé-
ben. Lezsák Sándor, az elismeréseket odaítélő kuratórium alelnöke így fogal-
mazott: - Országot fel lehet szabdalni részekre, de nemzetet soha, az egy és 
oszthatatlan. Az alelnök hangsúlyozta, olyan embereket jutalmaznak a Bethlen 
Gábor Alapítvány nevében, akiknek munkájuk nem befejezett, áldozatosan 
folytatják nap, mint nap.

Az idei díjazottak között van dr. Kisida Elek, Dunakeszi díszpolgára, akit így 
méltatott Lezsák Sándor: Kisida Elek a gyógyítás művészetén túl a közéletnek 
is aktív szereplője – mutatta be a Százak Tanácsa tagjaként is munkálkodó 
orvost. Egy sebésznek soha nem remeghet a keze – tette hozzá a kuratórium 
alelnöke, majd így folytatta: – Kisida Eleket leginkább a higgadtsággal, szilárd-
sággal jellemezhetjük, az angyali nyugalommal az arcán. Így tudunk hinni az 
orvosban. Kisida Elek nemcsak a test orvoslásával törődik, de gondolati írásai 
a hitet fogalmazzák meg a történelmi bajainkból való gyógyulásban, és máris 
enyhül tőlük fájdalmunk – fogalmazott Lezsák Sándor.

Kollár Albin 
köszönti 
dr. Kisida Elek 
sebész 
professzort
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Átadták a város legújabb, 180 férőhelyes óvodáját
dunakeSzi vároS önkormányzata az utóbbi évtizedek legjelentőSebb óvodai férőhely bővítéSt 

valóSította meg ebben a négy éveS önkormányzati cikluSban, hiSzen míg korábban egy ilyen 
időSzakban 52 férőhellyel bővült az intézmények befogadóképeSSége, addig 2010 óta 380 férő-
hellyel. a legdinamikuSabb fejlődéSt idén tudja felmutatni a vároS a Szeptember 4-én átadott 

180 gyermek ellátáSát biztoSító meSeház óvoda megnyitáSával.

A város gyártelepi negyedében 
mintegy 206 millió forint össz-
költséggel megvalósított beruhá-

záshoz közel 196 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert Dunakeszi. A 
Piros Óvoda tagintézményeként működő 
Meseház Óvoda meleg víz ellátását és fű-
tését 36 darab napelem biztosítja, mely-
nek köszönhetően éves szinten várható-
an legalább 9000 kWh  áramfogyasztás 
takarítható meg. A Kandó Kálmán sétá-
nyon épült óvoda tágas udvarral, sok-sok 
játékkal, korszerűen felszerelt szobákkal 
fogadja a gyerekeket, akik már az avató 
ünnepség idején is önfeledten játszottak a 
napfénytől pompázó udvaron. 

Méltán mondta Póczik Miklósné óvo-
davezető a jeles eseményen megjelent ön-
kormányzati vezetőknek – köztük Dióssi 
Csaba polgármesternek és Erdész Zoltán 
alpolgármesternek, a képviselőknek, a 
városi intézmények vezetőinek, a szülők 
sokaságának -, hogy nemcsak nevében, 
de a maga szépségében is egy igazi Me-
seház óvodával ajándékozta meg a gye-
rekeket és az óvónőket az önkormány-
zat. - A korszerű óvoda igazi gyerekpa-
radicsom, ahol lenni jó. Az igazi nyerte-
sek a gyerekek, akik ide felvételt nyertek 
és szüleik, akik jó helyen tudhatják gye-
rekeiket. Az óvónők szabadidejüket nem 
sajnálva igyekeztek kivenni a részüket 
az előkészületekből. Mérföldkő ez a mai 
nap mindannyiunk életében. Bizalmat 
kérünk a szülőktől, nyugodtan bízzák 
ránk gyermekeiket, mi mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy ők a leg-
jobb körülmények között, a legjobbakat 
kapják – hangzottak az intézményveze-
tő hálával teli mondatai. Póczik Miklós-
né kedves szavakkal mondott köszönetet 
az önkormányzat vezetőinek, az előké-
szítésben és a megvalósításban résztve-
vőknek, akik hozzájárultak a 150 gyer-
meknek örömteli éveket biztosító óvoda 
felépítéséhez. 

Szabóné Ónodi Valéria csoportveze-
tő asszony, (aki korábban maga is óvó-
nő volt), a Polgármesteri Hivatal képvi-
seletében felidézte a szorongásokkal teli 
korábbi éveket, amikor jóval kevesebb 
volt a férőhely, mint az óvodába jelent-
kező gyerekek létszáma. Majd arról be-
szélt, hogy az idei esztendő volt az első, 
amikor nyugodtan fogadhatták a gyer-
meküket óvodába beírató szülőket. - Az-
zal, hogy megkaptuk ezt a szép óvodát, 

egyetlen családnak sem kellett nemet 
mondanunk. Nagyszerű dolog, hogy a 
városvezetés átérezte a korábbi problé-
mát, melyre megoldást talált – emelte 
ki a szakember, aki azt kérte az óvónők-
től, hogy mindennapi tevékenységük-
ben soha ne feledjék, a szülők a legdrá-
gább kincsüket bízzák rájuk. A szülőktől 
szeretetet és bizalmat kért az óvoda va-
lamennyi munkatársának, hiszen a csa-
lád után ők töltik a legtöbb időt a gyere-
kekkel - mondta Szabóné Ónodi Valéria.

Dióssi Csaba azösszefogással megva-
lósított közös célok jelentőségét emel-
te ki. A polgármester avató beszédében 
felidézte az önkormányzati ciklus elején 
létrejött példaértékű összefogást, mely-
nek alapjait Erdész Zoltán alpolgármes-
terrel közösen dolgoztak ki. Mind a ti-
zenöt képviselő által támogatott és elfo-
gadott négy éves programban kiemelke-
dő helyet kapott az útépítés, a bölcsődei 
és óvodai férőhelyek bővítése – hangoz-
tatta a polgármester, aki örömét fejezte 
ki, hogy egy képviselő kivételével vala-
mennyien becsülettel kiálltak és elköte-
lezetten dolgoztak a közösen elfogadott 
város- és közösségépítő tervek megvaló-
sításáért. – Nincs szebb és nagyszerűbb 
pillanat, mint az önfeledten játszó gyer-
mekek örömtől csillogó tekintetébe néz-
ni – mondta Dióssi Csaba. – Ezért érde-
mes dolgozni – tette hozzá. 

- A mai ünnepi esemény is megerő-
sít abban, hogy jó útra léptünk, amikor 
2010-ben elhatároztuk, hogy szolgáltató 
önkormányzatként dolgozunk a város-
ért, Dunakeszi polgáraiért. A megoldan-
dó feladatok élére soroltuk az óvodai fé-
rőhelyek bővítését, amely közel sem tud-
ta kielégíteni a nyolcvanas évektől in-
tenzíven növekvő igényeket. 2010-ig egy 
négy éves ciklusban átlagosan 52 férő-
hellyel bővült a város kínálata, melynek 
ismeretében elhatároztuk, hogy a meglé-
vő férőhelyeket 20 százalékkal növeljük. 
Bátor vállalkozás volt, de megcsináltuk. 
Sőt… a többszintű összefogásnak kö-
szönhetően jelentősen túl is teljesítettük 
ezt a számot, hiszen ebben a négy eszten-
dőben 380 férőhellyel gyarapodott az el-
látórendszer – jelentette be Dióssi Csa-
ba, aki azt is hozzátette, hogy ehhez a 
példátlan növekedéshez hozzájárult hat 
csoporttal az egyházi óvoda is, melyet 
telekkel és jelentős anyagi forrással tá-
mogatott az önkormányzat. 

A polgármester kiemelte, az örömteli 
pillanatokban sem szabad megfeledkezni, 
hogy a jelentős bővítés ellenére is zsúfol-
tak az óvodai csoportok – noha betartják 
a törvény által engedélyezett 30 fős létszá-
mot. – Nem állunk le, reményeink szerint 
segítségünkre lesz egy újabb óvoda felépí-
tésében az állam – mondta Dióssi Csaba, 
aki avató beszéde végén köszönetet mon-
dott kiemelkedő pályázatíró tevékenysé-
géért Berényi Évának, a nívós kivitelezé-
sért a Trend Zrt.-nek, Kristóf Katalin mű-
szaki ellenőrnek, s mindazoknak, akik 
munkájukkal kivették részüket a Mese-
ház Óvoda építéséből. 

Dióssi Csaba polgármester a nemzeti 
színű szalag átvágásával átadta a Mese-
ház Óvodát Póczik Miklósné óvodaveze-
tőnek és a 150 kis óvodásnak, akik kitörő 
örömmel vették birtokba azt. 

Vetési Imre

Nemcsak nevében Meseház

A birtokbavétel 
örömteli 

pillanatai
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Egészségnap 
Dunakeszi alsón  
2014. szeptember 27-én 9.00 – 13.00
Közösségi Ház Muskátli u. 2.

A Dunakeszi Alsóért Egyesület szeretettel vár minden helyben 
lakót az immár második alkalommal megrendezésre kerülő 

Egészségnap programjára!
Ingyenes tanácsadások és szűrővizsgálatok

Vércukor-,vérnyomás- és koleszterin mérés
Újraélesztés elméletben és gyakorlatban

Szemvizsgálat optikussal, Magneterápiás kezelés
Japán frissítő masszázs, Talpmasszázs

Egészségpénztár ismertető, Meridián diagnosztika
Kedvezményes térítéses szűrővizsgálatok

Bőrgyógyászati és nőgyógyászati vizsgálat
Ultrahang diagnosztika, Biofotonikus scanner

DAE tagoknak további 5% kedvezmény!
A rendezvény támogatói

Dr. Guba Ágnes, Móczáné Mónika védőnő, Sarki Pereces, 
Magyarovits Mariann, Csató Enikő, Thuránszky Balázs, Ritecz 

Katalin, Gombásné Ács Zsuzsanna, 
Ilka optika - Káposztásmegyer, Magyar Vöröskereszt

További információ: http://dunakeszialso.hu,  
http://www.facebook.com/dunakeszialso

A rendező a programváltozás jogát fenntartja!

EGÉSZSÉGTUDATOS 
SPORT- ÉS CSALÁDI NAP
2014. szeptember 20. 9-13 óra között 
MAGYI pálya Dunakeszi, Fő út 145.

“Éljünk tudatosan a családban” 
rendezvénysorozatunk első programja

Ingyenes programok:
Egészséges életmód-sátrak 

Dunakeszi Kinizsi USE szakosztályainak bemutatói Kispályás csalá-
di focibajnokság 

Kreatív kézműves foglalkozások 
Játékos, ügyességi családi vetélkedők, csapatjátékok

Helyi sportolási lehetőségek kipróbálása 
Színpadi műsor

 “Szeretettel vár minden kis- és nagycsaládot 
a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete”

http://noe.dunakeszi.hu
A program a Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő támogatásával az 
„ÉLJÜNK TUDATOSAN A CSALÁDBAN” 
(Nemzeti Együttműködési Alap - NEA-
TF-14-SZ-0621) pályázat keretében 
valósul meg.A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

fejleSztéSek 
a Szakorvosi rendelőintézetben
– az elmúlt két év Során Sikerült a dunakeSzi SzakorvoSi rendelőintézet gazdál-
kodáSát nullSzaldóSSá tenni, így  az intézmény működéSi támogatáSt nem igé-
nyelt, ellentétben máS önkormányzati tulajdonú Szakrendelőkkel. nálunk erre 
nincS SzükSég S erre mi nagyon büSzkék vagyunk. az államoSítáSkor vároSunk 
önkormányzata megtartotta az intézményt, ami Sokban javítja a mi gazdaSági 
pozícióinkat, azáltal iS, hogy a SzükSégeS fejleSztéSeket biztoSítja Számunkra.” 

A fentieket Dr. Pál Miklós, 
a rendelőintézet igaz-
gatója mondta lapunk-
nak, amikor arról ér-

deklődtünk, hogy mit jelentenek 
azok az intézkedések, amelyek az 
újabb korszerűsítéseket lehetővé 
teszik a lakosság színvonalasabb 
kiszolgálása érdekében. 

– A múlt év során megvaló-
sult a röntgen és ultrahang gé-
pek beszerzése, így a képalkotó 
diagnosztikánk teljesen korsze-
rű – folytatta az igazgató. – Az in-
tézmény nagyszámú igénybevé-
tele miatt azonban újabb segít-
ségre van szükség. Személyesen 
is tapasztalta a betegek gyakori 
nagyszámú sorban állását, a hosz-
szú várakozási időt Dióssi Csaba 
polgármester és Erdész Zoltán al-
polgármester. Támogatásukkal le-
hetővé tettük, hogy szeptember 

közepétől délutáni rendelés is le-
gyen a fül-orr-gégészeten. A pon-
tos ideje olvasható lesz a honla-
punkon. Vásároltunk a szemészet 
részére egy látótérmérő műszert, 
amit eddig bérelni kellett és ha-
vonta egyszer sikerült elhozni, de 
most már állandó jelleggel rendel-
kezésre áll. 

A kardiológia műszerezettségén 
is javítunk egy új ergométer be-
szerzésével, amire már nagy szük-
ség van, mert sajnos hazánkban a 
különféle kardiológiai problémák 
már népbetegségnek számítanak. 

Mindig gondok voltak a rende-
lő elérhetőségével, az előjegyzé-
sekkel, sorban állással. Most vi-
szont elvégzünk egy informatikai 
fejlesztést, amely magában foglalja 
az elektronikus előjegyzés lehető-
ségét, ezen kívül helyben, a rende-
lőben sorszám alapján hívják majd 

be a betegeket, ami lehetővé teszi, 
hogy kiszámíthatóan történjen a 
betegellátás és ne kelljen az állam-
polgárnak itt ülni reggeltől estig, 
hogy be tudjon kerülni valamelyik 
rendelésre. 

Reményeink szerint a hónap vé-
gére megvalósul az új betegbehí-
vó rendszer és az előjegyzés, bele-
értve az informatikai rendszert is. 
Mindezek összességében 20 mil-
lió forintos fejlesztést jelentenek, 
amit az Önkormányzat biztosít ré-
szünkre. 

A továbbiakban elmondta az 
igazgató, hogy most van folyamat-
ban a szakrendelő teljes felújítá-
sának a tervezése. Remélhetőleg 
a következő önkormányzati cik-
lusban megvalósul a korszerűsí-
tés, ami a negyven éves épület tel-
jes körű felújítását is jelenti. A rég-
óta esedékes harminc éves kazán 

cseréjére még az idén sor kerül. A 
tervek szerint kicserélik a vízta-
gokat, ahol szükséges, rendelőn-
ként sor kerül burkolási munkák-
ra, s feltétlen el kell végezni a kül-
ső hőszigetelést és rendbe kell hoz-
ni a tetőt.  

– Minden szempontból igyek-
szünk korszerűvé tenni az intéz-
ményt, hogy minél inkább megva-
lósuljon a definitív (befejezett) be-
tegellátás és ne kelljen Vácra vagy 
egyéb helyekre küldeni a gyógyí-
tásra szorulókat. Városvezető-
ink ismerik az igényeket, meg-
kaptuk a szükséges forrásokat és 
igyekszünk a fejlesztéseket gyor-
san megvalósítani, hogy a min-
ket felkereső gyógyításra, ellátás-
ra szorulók elégedettségét elnyer-
jük – mondta befejezésül Dr. Pál 
Miklós.

Katona M. István



25Dunakeszi Polgár

Energia és pénz megtakarítás 
megújuló energiával!

az idei nyárnak a végére értünk éS itt az ideje, hogy felkéSzülten fogadjuk a fűtéSi Szezont. a 12 éve mű-
ködő Wagner Solar hungária kft. 2014. Szeptember 20-án (Szombat) 9 órától nyílt napot Szervez. azokat a 
lakoSokat várják dunakeSzi bemutatótermükben, akik megújuló energiával Szeretnék cSökkenteni ház-
tartáSuk költSégeit.  az ingyeneS tanácSadáS mellett Szó leSz még arról iS, hogy a lakáStakarék-pénztá-
rak 30%-oS állami támogatáSával hogyan lehet pénzt éS energiát megtakarítani. 

A megújuló energia-
forrásokat haszno-
sító berendezések  
számos megoldást 

kínálnak azok számára, akik 
költségtakarékosan, környe-
zettudatosan és egészséges 
környezetben kívánnak élni. A 
nyílt napon a dunakeszi szék-
helyű Wagner Solar Hungá-
ria Kft. ügyvezetője, Beleznai 
Nándor részletesen bemutat-
ja, hogy miként csökkenthető-
ek a háztartások energiakölt-
ségei megújuló energiaforrá-
sok hasznosításával, illetve je-
len pillanatban milyen állami 
támogatások érhetők el. A nap-
kollektor, napelem, hőszivaty-
tyú, illetve fa- és pellet tüze-
lésű kazánok működésének és 
előnyeinek bemutatása során 
megismerhetik a Solon nap-
elemeket, a Gorenje hőszivaty-
tyúkat, a Panasonic levegős 
hőszivattyúkat és az Astra fa-
elgázosító kazánokat is, me-
lyek a bemutatóteremben mű-

ködés közben megtekinthetők.   
A délelőtt folyamán az érdek-
lődők személyes konzultáción 
vehetnek részt, ahol ingyenes 
tanácsadásban részesülhetnek 
és feltehetik kérdéseiket.

Ön hol tudna lefaragni 
háztartása költségeiből?
A legnagyobb megtakarítás el-
érése végett érdemes végignéz-

ni a rezsiszámlákat, hogy mire 
mennyit is költenek havonta.  
A szakemberek azt tanácsolják, 
hogy hozzák magukkal a leg-
utóbbi energiaszámlákat, hogy 
a pontos adatok ismeretében 
már a nyílt napon elvégezhes-
senek néhány számítást, hiszen 
a költségek vagy fogyasztási 
adatok alapján a cég munka-
társai már könnyebben tudnak 
tanácsot adni.

Miért érdemes részt venni?
A szeptember 20.-ai nyílt napra 
ellátogatókat a cég kedvezmé-
nyes ajánlatokkal várja. Csak, 
hogy egy kis ízelítő adjunk 
azoknak, akik részt kívánnak 
venni az eseményen:

A napelemes rendszerekre a 
szombati napon ellátogatók-
nak ingyenes engedélyeztetést 
biztosítanak, az október 31.-ig 
megrendelt rendszerekre. (Ér-
téke: bruttó 101.600 Ft)

Azoknak, akik hőszivattyús 
rendszer telepítésében gondol-

koznak, ingyenes beüzeme-
lést kínálnak az október 31.-ig 
megrendelt rendszerekre (Ér-
étke: bruttó 127.000 Ft)

Megtudhatja, hogy hogyan 
kaphat Ön is 30%-os vissza 
nem térítendő állami támoga-
tást a lakástakarék-pénztár se-
gítségével. 

Amennyiben Ön nem sze-
retne az „LTP” lehetőségeivel 
élni, érdemes előre felkészülni 
az EU-s állami támogatásra. A 
Nyílt napon részletes informá-
ciókat nyújtanak arról, hogy 
mit kell ahhoz tenni, hogy ga-
rantáltan elnyerje a megpályá-
zott összeget.

A Wagner Solar Hungária 
Kft. bemutatóterme Dunake-
szin, a Fóti út 92. szám alatt 
található. Bővebb informáci-
óért kérjük, látogassa meg a 
www.wagnersolar.hu oldalt, 
vagy hívja a (27) 548  440-es 
telefonszámot! 

Beleznai Nándor, a Wagner Solar 
hungária Kft. ügyvezetője

Őszi nagytakarítás még tavalyi árakon! 

2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel 
a régió legnagyobb példányszámú és 
legolvasottabb színes közéleti lapját, 

a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 

31 000 példányban.
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tóth tímea: „ez az életem”
amikor júniuS elején nekivágott tóth tímea a magyar női utánpótláS koSárlabda-válogatott tagja a nyár-
nak, maximum a legSzebb álmaiban gondolt arra, hogy mire eljön a Szeptember, három világverSenyen 
iS a legjobb négy közé jut a cSapatával. az európa-bajnokSágon arany, a koroSztályoS vb-n bronzérmeSek 
lettek, míg az ifjúSági olimpián épphogy lemaradtak a dobogóról.

Úgy tűnik, a női kosárlab-
da – legalábbis utánpót-
lás szinten – már eljutott 
a világ élvonalába, és ha 

a mostani csapat játékosainak fejlő-
dése töretlen marad, bizony a felnőt-
tek között is képesek lesznek hason-
ló szereplésre.

Pedig egyáltalán nem vezetett 
könnyű út az érmekig, ám a rengeteg 
munka ezúttal is meghozta az ered-
ményét. A Dunakeszin élő Tóth Tí-
mea június elején edzőtáborba vo-
nult, és egy-két nap kivételével vé-
gigdolgozta a nyarat. Ám megér-
te a rengeteg palánk alatt töltött óra, 
ugyanis sosem látott magasságokba 
emelkedett a magyar női utánpótlás 
válogatott. 

Az Európa-bajnokságon arany-
érmesek lettek, míg a korosztályos 
vb-n, melyen Tímea egy sajnálatos 
egészségügyi probléma miatt csak 
négy napot lehetett a többiekkel, a 
bronzérem jutott a mieinknek, meg 
az a dicsőség, hogy ez a csapat jutott 
ki először világbajnokságra.

„Eredményekben gazdag nyár 
van mögöttem, hiszen ilyen re-
mek eredményeket csak a legtit-
kosabb álmainkban vártunk ma-

gunktól” – jelentette ki Tímea.  
Nos, a csinos fiatal hölgy pályafutá-
sa első olimpiáján, a kínai Nanking-
ban rendezett ifjúsági ötkarikás já-
tékokon is kis híján érmesként tért 
haza, ám előbb az elődöntőben az 
amerikaiaktól, majd a bronzmecs-
csen a spanyoloktól – ez a két váloga-
tott előzte meg a magyarokat a vb-n 
is – is szoros meccsen kikaptak, így 
negyedikek lettek.

„Szünet nélkül csináltuk végig ezt 
a menetelést, és amellett, hogy a ne-
gyedik hely csodálatos egy olimpián, 
a spanyolok ellen annyira, de annyi-
ra közel voltunk az éremhez, ám vé-
gül egy ponttal, 12-11-re kikaptunk. 
Itt nem a hagyományos játék zajlott, 
öt ember helyett csak hárman vol-
tunk a pályán, ami megterhelő volt, 
de mi bírtuk erővel is” – fogalmazott 
az ifjú tehetség.

Tímea nagy vágya, hogy külföldre 
mehessen egy olyan csapatba, amely 
az Euroligában játszik. Ezért bőven 
tesz is, hiszen ahogy hazaért az olim-
piáról, ahelyett, hogy az edzőktől ka-
pott kéthetes szünetben elment vol-
na nyaralni, már a harmadik napon 
elment futni.

„Ez az életem!” – tette hozzá.

Egy biztos, jó úton halad afelé, 
hogy komoly karriert fusson be sze-
retett sportága berkein belül.

- molnár-

Amilyen fárasztó, annyira sikeres nyarat hagytak maguk mögött ifjú kosarasaink

Akcióban 
a spanyolok 
ellen

Koncentrálás a büntetődobás előtt

ismerkedés a kínai konyhaművészettel
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Sokkal eredményeSebb éS célravezetőbb az a munka, melynek Sikere érdekében többen fognak 
öSSze – mondta a minap dióSSi cSaba polgármeSter, amikor dunakeSzi vároS önkormányzata a 
helyi teniSzklubbal, több vállalkozóval, éS a magyar teniSz SzövetSéggel egy éveS együttmű-
ködéSi megállapodáSt írt alá. 

A gyerekek teniszoktatását 
segítő összefogást rend-
kívül fontosnak tartja a 
polgármester, aki sze-

rint elindíthatják őket a sportolás, 
az egészséges életmód megszeret-
tetése irányába. Reményét fejezte 
ki, hogy az első osztályos tanulók 
és szüleik körében egyaránt kedve-
ző visszhangra talál a széles körű 
összefogással létrejött teniszokta-
tás. Dióssi Csaba polgármester az 
önkormányzat nevében köszönetét 
és elismerését fejezte ki az együtt-
működés valamennyi résztvevő-
jének. Külön köszönetet mondott 
a Nexon Kft.-nek és a Decathlon 
Áruháznak az elmúlt években ren-
dezett városi sportversenyekhez 
nyújtott támogatásokért.

Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szö-
vetség elnöke méltatta azt a több 
éves együttműködést, melynek kö-
szönhetően Bogyó Lászlóval közö-
sen sikeresen rakták le a megújuló 
tenisz szövetség szakmai alapjait. 
Örömét fejezte ki, hogy Dunakeszi 
vezetői az egykori Vasutas Sportte-
lepet kizárólag a sport céljára hasz-
nosítják, fejlesztik. Elismeréssel 

szólt a Magyarság Sporttelepen ta-
lálható teniszpályák kiváló minő-
ségéről, mely nagyban köszönhető 
a klubot támogató, névadó szpon-
zornak, a Nexon Kft-nek. Azt pe-
dig kifejezetten örömtelinek tart-
ja, hogy a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központban ilyen ki-
emelt odafigyelést kap az általános 
iskolások mindennapi testnevelé-
se, teniszoktatása, akikre a jövő-
ben nagy szüksége lesz magyar te-
niszsportnak. A megállapodás re-
mekül illeszkedik abba az „elkép-
zelés csomagba”, amit a teniszsport 
felvirágoztatásáért állítottunk ösz-
sze – mondta a Magyar Tenisz Szö-
vetség elnöke. 

Bogyó Tamás, a Nexon Tenisz 
Klub képviseletében az összefogás 
jelentőségét emelte ki. Mint mond-
ta: a mindennapos testnevelés ke-
retében az országban elsőként Du-
nakeszin indul el közel ötszáz első 
osztályos tanuló teniszoktatása, 
akik a legjobb szakemberek segít-
ségével ismerhetik meg a sportág 
alapjait.  

Dunakeszi valamennyi első osz-
tályos tanulója kéthetente vesz 

részt teniszoktatásban – ismer-
tette a megállapodás részleteit 
Seltenreich József, a Polgármesteri 
Hivatal Sportigazgatóság igazgató-
ja. – A gyerekek kiváló szakembe-
rek segítségével ismertetik meg ezt 
a szép játékot, amely jó alapot és 
lehetőséget teremt más sportágak 
eredményes műveléséhez és az in-
tenzívebb, versenyszerű tenisze-
zéshez egyaránt – tette hozzá.  

Mint megtudtuk az együttmű-
ködésben az önkormányzat a gye-
rekek utaztatásához szükséges au-
tóbuszt biztosítja, míg a Nexon Te-
nisz Klub a szakmai stábot adja. A 
Decathlon Áruház és a Nexon Kft. 
anyagi támogatással és sportfelsze-
relések felajánlásával segíti a sike-
res együttműködést. A Magyar Te-
nisz Szövetség a szakmai hátteret 
garantálja – mondta Seltenreich 
József, aki szerint a legfontosabb 
szakmai feladat Bogyó Lászlóra, a 
Nexon Tenisz Klub elnökére, és fi-
ára, Bogyó Tamásra hárul, hogy él-
mény teli oktatással szerettessék 
meg a fiatalokkal a teniszezést, a 
sportolást. 

Vetési Imre

Széles körű összefogás 
a fiatalok sportolásáért
A város első osztályos tanulói teniszoktatáson vehetnek részt

Akik összefogtak a város első osztályos tanulóinak teniszoktatása, sportolása érdekében
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kézilabda

labdarúgáS

65 éves a férfi kézilabda szakosztály

cél: a dobogó

- Az 2013-2014-ben a Pest megyei bajnokságban in-
dultunk, szerettük volna visszakerülni az NB II-be, de 
a végére a csapat „elfogyott” (sérülések…). A csapat gól-
királya 131 góllal Volentics Erik. Az idei 2014- 2015. évi 
Pest megyei bajnokságban 24 csapat indul, mi az A cso-
portban nyertünk besorolást. Célunk a dobogó, an-
nak ellenére, hogy az NB II-ből visszajött Mogyoród, 
és Hatvan is a mi csoportunkban van. Fiatalítás folyta-
tódik a csapatunknál. Április óta Csepeti Péter a csapa-
tunk edzője, továbbra is ő irányítja az edzéseket. A ha-
zai mérkőzéseket a Sportcsarnokban játszuk – mondta 
a technikai vezető.

HAZAI MÉRKŐZÉSEK: 

Szeptember 6. 16.30 (junior 18.30) Dunakeszi K.-Tököl II
Szeptember 13.  18.15 (16.30)  Dunakeszi K – Ráckeve
Szeptember 21.  18.00 (16.00) Dunakeszi K. – Hatvan
Szeptember 27.   18.00 (16.00) Dunakeszi K. – Albertirsa
Október 11. 18.00 (16.00) Dunakeszi- Mogyoród
Október 18.  18.00 (16.00) Dunakeszi K - Üllő
Október 25. 18.00 (16.00) Dunakeszi K – Vác II

Sok sikert a csapatnak a bajnokságban!
 (Solymosi)

- Milyen labdarúgó múlttal rendelkezel és mik a 
terveid? – kérdeztem a fiatal trénertől.

- Gödön kezdtem a labdarúgást, több egyesületben 
is szerepeltem pályafutásom alatt. Hatvanban vol-
tam NB II-es játékos. A labdarúgó pályafutásomat az 
idén Kisnémedi csapatában fejeztem be. Csomádon 
és Kisnémedin tartottam már felnőtteknek edzést. 
Hat éve kezdtem el az edzői pályát fiatal csapatok 
edzésével, ez az első alkalom, hogy felnőtt labdarú-
gó csapat edzését irányítom. A Kinizsinél az együttes 
magja együtt maradt, ami jóérzés. Egyedül egy játé-
kos, Szombati Attila jött át Csomádról. A fiúk lelke-

sen edzenek és készülnek az újabb sikerekre. Edzése-
ket kedd – csütörtök, péntek 18.30-tól tartjuk. A csa-
pat 4-2-3, és egy előretolt ékkel játszik.

- Hogy sikerült a rajt?
- A csapat eddigi szereplése jónak mondható, most 

is a dobogó megszerzése a cél. Az első mérkőzésen, 
Budakalászon 3-1-re kaptak ki, az első hazai mérkő-
zésen Szigetgyöngye csapatát fogadták, megszületett 
az első győzelem 5-4-re nyertek (Szabó G 3, Erdélyi, 
Veres). Sikeres volt az új edző hazai bemutatkozása.

 (Solymosi)

1914. márciuS 1- 2014. márciuS 1 (vi. réSz)
100 éves dunakeszi kinizsi (jogelődje alagi Sc)    

dunakeSzin a férfi kézilabda 1949. óta működik, idén ünnepli 65. SzületéSnapját. mogyo-
róSi mihállyal, a dunakeSzi kinizSi technikai vezetőjével beSzélgetek, aki 1989. óta tagja 
a cSapatnak.

a kinizSi felnőtt labdarúgó cSapata a peSt megyei ii oSztály nyugati cSoportjában 
nyert beSoroláSt. a cSapathoz új edző került, a 36 éveS zalaegerSzegi tamáS. 

Az 1923-24-es évben a 
KÖLASZ többcsoportos 
II. osztályban a bajno-
kok győztesei küzdöttek, 

a Közép-Magyarországi II. osztályú 
címért. A váci csoportban első lett 
az Alagi SC. A körmérkőzést is meg-
nyerték és kerületi bajnokok lettek, 
így feljutottak az első osztályba (ez 
a mai NB II-nek felel meg). 1924-25-
ben az I. osztályban ezüstérmes lett 
a csapat. A következő bajnoki év-
ben, 1925-26-ban érték el a csúcsot, 
amikor megnyerték az I. osztályú 
bajnokságot, ez nagyon szép ered-
mény volt egy kis községi csapat-
tól! A KÖLASZ négy osztályba tar-

tozott, ezekben az első osztályban 
szerepeltek olyan csapatok is, akik 
NB I-ben is játszottak, a közelmúlt-
ban pl.: Dorog.  A legjobb négy csa-
pat vetélkedett. Alagiak a Szolno-
ki MÁV csapatával játszottak. Szol-
nokon 4-1, itthon 1-0-ra kaptak ki, s 
így kiestek. Az „Aranycsapat” név-
sora: Kirchner János, Bakos Géza, 
Utsek Géza, Szoó Béla, Halász Fe-
renc, Győrffy László, Szakáll Ferenc, 
Jurasek Béla, Utsek Károly, Machuld 
Béla, Kiss János. A felsorolt játéko-
sokat a közgyűlés, az egyesület örö-
kös tagjaivá választotta.

Három családból 12 labdarúgó 
szerepelt a csapatban. Szakáll Fe-

renc, József és László. Szakáll Fe-
renc jobbszélsőt hívta az FTC, de ő 
itt maradt, labdarúgó pályafutását 
1933-ban fejezte be. Tíz alkalommal 
szerepelt 1926-1932 között a közép-
magyar válogatottban. László 1937-
1950-ig József az 1922-23-ig szerepelt 
a csapatban. Utsek családból, Károly, 
Vilmos, Géza, Lajos. Károly, Géza, 
Lajos 1930-tól, öt éven át együtt ját-
szottak a csapatban. Szviatovszki 
család, Béla, Imre, János, András, 
Gyula játszott még az Alagi SC csa-
patában

Solymosi László
sporttörténész



29Dunakeszi Polgár 29Dunakeszi Polgár

labdarúgáS

rajtolt a kinizsi

Augusztus 30.16.30 Dunakeszi K- Szigetgyöngye SE
Szeptember 13. 16.00 Dunakeszi K- Gödi SE
Szeptember 27. 16.00 Dunakeszi K – Péceli SE
Október 11. 15.00 Dunakeszi K – Piliscsaba SE
Október 25. 13.30 Dunakeszi K – Csomádi KSK
November 8. 13.30 Dunakeszi K- PILE- Szántó
November 22. 13.00 Dunakeszi K- Perbál SC

dunakeSzi egyetlen felnőtt labdarúgó cSapata a 
2014-2015. évi peSt megyei bajnokSágban, a ii. oSz-
tály nyugati cSoportjában nyert beoSztáSt, rajt 
auguSztuS 16-án volt. a dunakeSzi kinizSi hazai 
mérkőzéSei: 

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
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SikereS a SárkányhajóS fiatal lány

máthé eSzter Sikerei
a 17 éveS dunakeSzi máthé eSzter a váci Sellye jánoS harmadik oSztályoS tanulója, már gaz-
dag SárkányhajóS eredményekkel büSzkélkedhet. a tanuláS, verSenyzéS mellett Szorgal-
maSan dolgozik iS.

- Hogyan kezdődött a sport-
tal való találkozásod?

- Korán kezdtem a sportot, 
először baltózással, úszás-
sal és focival – meséli Esz-
ter.  - Aztán egyszer az egyik 
osztálytársam 2011 telén, le-
hívott a váci sárkányhajósok-
hoz és az óta nagyon jól érzem itt 
magam.

- Milyen sikerekről 
tudsz beszámolni az 
olvasóknak?

- Az első siker 
2011-ben, ami-
kor Ukrajnában 
a klub EB-n, az 
U 23 évesek 
kategóriában 
2000 méte-
ren, arany-
é r m e s e k 
l e t t ü n k . 
Következő 

évben Angliában, az U 18 
mix kategóriában, 2000 
méteren aranyérmesek 
lettünk.  Mix az azt je-
lenti, hogy fiúk és lá-
nyok ülnek a hajóban, 
minimum nyolc lány-
nak kell lenni a 20 fős 
hajóban. Tavaly Szege-

den, VB-n U 18 mix 2000 
méteren ismét arany-

érmesek lettünk, 
ezen a versenyen 
tizenkét ország 
vett részt.  Az 
idén Csehor-
szágban U 18 
kategóriában 
értük el leg-
nagyobb si-
kert, elsők let-
tünk 200, 500 
és 2000 mé-
teren. 

- Hogyan zajlik le egy ilyen ver-
seny?

- A 2000 méteres távon egyesével in-
dítják el a hajókat, és az idő adja meg a 
sorrendet.  A 200 és 500 méteren egy-
más mellet indulnak a hajók, példá-
ul a 2014 –es versenyen, 200 méteren 
három futamot rendeztek, itt mi 2. 1. 
1 helyet értünk el, a helyezés mellett 
az idő is nagyon fontos. Minden ver-
senyen a beérkezés sorrendje és az idő 
összessége adja meg a végső helyezést.

- Hogyan készültök fel a verse-
nyekre?

- Heti hat edzés van 16-18 és 18- 20 óra 
között, ezeken az edzéseken Vác-Sződli-
get, vagy Vác-Kismaros felé megyünk.

- További terveid?
- Jövőre Budapesten lesz az EB és 

itt az U 23 évesek között indulunk, 
szeretném folytatni a jó sorozatot.

- Sok sikert Eszter a tanulásban, 
és sportban egyaránt!

Kép és szöveg: Solymosi 

női kézilabda

HAZAI MÉRKŐZÉSEK:
Szeptember 7. 17.30 Dunakeszi K- Albertirsa
Szeptember 16. 17.30 Dunakeszi FSZSE
Szeptember 27. 14.00 Dunakeszi K- Sülysáp
Október 11. 10.00 Dunakeszi K- Kóka
Október  21. 17.30 Dunakeszi K.- Csepel
November 22. 10.00 Dunakeszi K.-Százhalombatta

Sok sikert a csapatnak a bajnokságban! (S. L.) 

a dunakeSzi kinizSi női kézilabda cSapata a peSt 
megyei junior bajnokSágban indul. a haza mér-
kőzéSeit a SportcSarnokban játSSza.  edző: te-
meSvári iStván

A nyitva tartás H-P 11-19-ig Sz 9-13-ig
Tel.: 06-20-2200-972

Ingyenes borkóstolási lehetőség
Több mint 100 féle 
folyó- és palackozott bor 
minőség garanciával!
2120 Dunakeszi, 
Barátság útja 1. (Pavilon sor)
E-mail: 
dunakeszi@borhalo.com
www.borhalo.com/dunakeszi
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kiss györgy nyolc év 
alatt hétszer nyert
a 78 éveS kiSS györgy maratoni futó az elmúlt 
nyolc év alatt 11 dobogóS helyezéSt Szerzett. 

- Először a korosztályos ver-
senyen, 2006-ban indultam, 
akkor Nike félmaratonon 
győztem, október 6-án pedig 
a maratont is megnyertem. 
2009. szeptember 6-án Nike 
fél maratonin, majd 25-én, a 
Spar versenyen is az első he-
lyen értem célba – sorolja a 
tiszteletre méltó eredménye-
ket Dunakeszi büszkesége. -  
2012. szeptember 9-én Nike 
fél maratonin, október 7-én, 
Spar maratonin - 76. születés-
napomon - sikerült nyernem. 
Az idén július 18.-án először 
indultam a szenior magyar 
bajnokságon, 5000 méteren, 
a 75-80 évesek kategóriájában 
és 27 perc 23 m. perces idő-
vel, aranyérmes lettem. Ezen 
kívül, három második és egy 
harmadik helyet szereztem, 
az elmúlt nyolc év alatt ma-
ratoni távon. És még egy ne-

vezetes dátum, napjainkban 
ünnepeltük 55. házassági év-
fordulónkat! – mondta Kiss 
György. 

Gratulálunk! További sike-
reket kívánunk!

(Solymosi)




