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DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER:    A jövőnk még erősebb, mint a múltúnk

– Önök 2010 őszén példanélkü-
li együttműködési megállapodást 
ajánlottak a képviselő-testület mind 
a tizenöt tagjának, holott a Fidesz-
KDNP szövetség kétharmados felha-
talmazás birtokában az ellenzék be-
vonása nélkül is kényelmesen kor-
mányozhatta volna a várost. Mégis 
a széles körű együttműködés mellett 
tették le a voksukat. Miért? – kérdez-
tük Dióssi Csaba polgármestertől.

– Jómagam eddig négy önkor-
mányzati ciklusban vehettem részt 
a képviselő-testület munkájában, 
előbb képviselőként, majd alpolgár-
mesterként, az utóbbi négy évben 
pedig polgármesterként. A tizenhat 
év alatt megtapasztaltam, hogy min-
den ciklus más volt, mindig válto-
zott a politikai szereplők személye 
és a pártok aránya a testületben. Ez 
azt is jelentette, hogy korábban csak 
több politikai szereplő bevonásá-
val lehetett alkalmi koalíciót, több-
séget létrehozni egy-egy ügy meg-
oldása érdekében. A koalíciós kény-
szer sok vitával járt, jelentős ener-
giákat vont el az érdemi munkától. 
2010-ben jelentős fordulat követke-
zett be a város életében a választó-
polgárok jóvoltából, akik kétharma-
dos felhatalmazást adtak a Fidesz-
KDNP szövetségnek. A 15 fős tes-
tületben 10 mandátumunk volt, ami 
óriási megtiszteltetést és egyben fe-
lelősséget jelentett számunkra. Ez-
zel a magabiztos többséggel az ellen-
zék nélkül is meghozhattunk volna 
minden döntést, de mi mégis felkí-
náltuk az együttműködés lehetősé-
gét, mert nem a pártpolitikai céljain-
kat, hanem a város érdekét helyeztük 
előtérbe. Építkezni akartunk. Nyu-
godt, alkotó légkörben. A választás 
után egy két napos kihelyezett ta-
nácskozásra elvonultunk a képvise-
lő-testülettel, ahol Erdész Zoltán al-
polgármester úrral közösen ismer-
tettük a négy évet átívelő önkor-
mányzati terveket, elképzeléseket, 
melyekről az ellenzék is elismerően 
nyilatkozott. Két nap után odajöt-
tek hozzánk és azt mondták: „Ezek 

nagyon jó ötletek, ránk is számíthat-
tok a megvalósításban”. Annyira lel-
kesek lettünk, hogy azt mondtuk, ír-
junk alá egy együttműködési megál-
lapodást. Mindenki aláírta - azt hi-
szem, az országban ez egyedülálló. 
Ez nagyon jó alapot adott az előt-
tünk álló feladatok sikeres megoldá-
sához, hiszen ha az emberek azt lát-
ják, hogy az önkormányzatban nem 
a terméketlen vita dominál, hanem 
az összefogás, az érdemi munka, ak-
kor ehhez ők is szívesen csatlakoz-
nak. Így is történt, hiszen intézmé-
nyeink, a civil közösségek, egyesü-
letek, mind-mind részesei kívántak 
lenni az alkotómunkának. Örömmel 
mondhatom, hogy ez az összefogás 
az évek múlásával mind szélesebb 
lett. A képviselők közül is – egy ki-
vételével – mindenki az aláírt meg-
állapodás szellemében végezte mun-
káját. Ez egyébként számokban is je-
lentkezett. A 17349 döntésből 16760, 
azaz 96,6% egy irányba mutatott. Ezt 
a „kegyelmi állapotot” segítette az is, 
hogy az önkormányzat, a város veze-
tése a kormánnyal egy „hullámhosz-
szon” működött, mindenben szót ér-
tettünk. A polgármesterségen túl or-
szággyűlési képviselőként is tudtam 
képviselni a város érdekeit a Parla-
mentben.

– Szükség is volt erre az összefo-
gásra, hiszen a ciklus első felében 
több átalakulás is történt, Dunake-
szi történelme során először kapott 
járásközponti funkciót. Szóval, bő-
ven volt teendő…

– Valóban, ezek a változások, az 
újjászervezés évei voltak. Rengeteg 
feladattal. Az összefogásnak köszön-
hetően mi képesek voltunk gyorsan 
dönteni, és még arra is maradt ener-
giánk, hogy utakat, bölcsődét és óvo-
dát építsünk, iskolát bővítsünk. 

– Ezt az építkezést jól segítette az 
is, hogy az önkormányzatok kon-
szolidációja részeként a kormány 
elengedte a város 1,6 milliárdos 
adósságát.

– Ez kétségtelen tény, de az is igaz, 
hogy Dunakeszi a hasonló nagyság-
rendű városokhoz és önmagához 
mérten mérsékelten volt eladósodva. 
A konszolidáció éves szinten közel 
200 milliónyi megtakarítást jelent a 
városnak. Az első perctől kezdve na-
gyon nagy hangsúlyt fektettünk a 
hatékony gazdálkodásra. Gazdasá-
gilag erős lett a város. Ebben a cik-
lusban nem volt szükség hitelre, Du-
nakeszinek nincs kölcsöne, sőt a vá-
ros kasszájában több pénz van, mint 
amikor átvettük. Tehát a fejlesztése-
ket nem hitelből valósítottuk meg, 
hanem a jó gazdálkodás eredménye-
ként. 

– A mindennapok munkájában ez 
hogyan nyilvánult meg?

– Én mindig vallom, a politikának 
az a feladata, hogy erőforrásait a leg-
jobban kamatoztassa. Az embert ál-
lítsa a középpontba. Az önkormány-
zatnak, a polgármesternek az a dol-
ga, hogy a lakosság természetes igé-
nyeit, vágyait kiszolgálja. A városnak 
nagyon jók az adottságai, melyekkel 
úgy kell sáfárkodnunk, hogy az itt 
élők otthonuknak érezzék, amit ak-
kor tudunk elérni, ha az alapvető 
szolgáltatásokat biztosítjuk. Ez pedig 
nem egyszerű feladat, hiszen a rend-
szerváltás óta soha nem érte utol ön-
magát Dunakeszi. Ez legjobban a 
bölcsődei, óvodai férőhelyek hiányá-
ban mutatkozott meg. Ezért a ciklus 
elején komoly célkitűzésként hatá-
roztuk meg a probléma megoldását. 
380 új óvodai férőhelyet építettünk, 
aminek köszönhetően mindenki-
nek, aki áprilisban jelentkezett, fel 
tudtunk ajánlani férőhelyet valahol a 
városban. A másik nagy igény a böl-
csődei férőhelyek iránt mutatkozott, 
34 év után mi egy új bölcsődét is épí-
tettünk. 

– Ezt az igényt az is táplálta, hogy 
Dunakeszi intenzíven fejlődő város-
sá formálódott, melyet jó adottságai 
és Budapest közelségének köszönhe-
tően nagyon sok család választotta 

A közeli nApokbAn jelent meg A 2010-2014-es önkormányzAti ciklusbAn végzett munkát bemutAtó pol-
gármesteri beszámoló, Amely A sok-sok fénykép mellett számokkAl, stAtisztikákkAl is illusztráljA 
Dunakeszi fejlőDését. a 44 olDalas színes kiaDvány hű tükörképe az elmúlt négy év ereDményeinek, 
melyekről a lakosság Döntő többsége elismerően nyilatkozik. a vitathatatlan siker egyik titka az a 
pélDa nélküli összefogás, együttműköDési megállapoDás, melyet Dióssi Csaba polgármester és er-
Dész zoltán alpolgármester javaslata alapján a képviselő-testület valamennyi tagja, párthovatar-
tozástól függetlenül aláírt 2010-ben. ez a jól sikerült „belépő” alapozta meg azt a közösségformáló, 
egységet teremtő városépítő tevékenységet, amely az elmúlt négy évet jellemezte. 
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DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER:    A jövőnk még erősebb, mint a múltúnk
lakóhelyének. Sokan vannak, akik 
a világváros kínálatához mérik a kis 
agglomerációs város szolgáltatásait.  

– Egy felelősen gondolkodó ön-
kormányzat azt tudja, hogy bölcső-
dét és óvodát kell építeni vagy isko-
lát bővíteni, de azt már kevésbé ér-
zékeli, egy-egy személy, közösség, 
baráti társaság mit szeretne. A szé-
les körű és valós igények megismeré-
se érdekében kétszer tartottunk vá-
rosi konzultációt. Az emberek véle-
ménye alapján formáltuk az általunk 
korábban megfogalmazott terveket, 
célokat. A válaszok sok mindent át-
rendeztek, hiszen a többség pl. fon-
tosabbnak tartotta a BMX sportpá-
lya megépítését, mint egyéb fejlesz-
tések megvalósítását. A város pénz-
ügyi erőforrásait a lakosság igényei 
szerint használjuk fel, akikkel ösz-
szefogva azon munkálkodunk, hogy 
Dunakeszit közösséggé formál-
juk. Olyanná, ahol jó élni, amely-
re mindannyian büszkék vagyunk. 
Ezért hoztuk létre a Dunakeszi Vá-
rosi Programirodát, amely elindítot-
ta: Dunakeszi, a mi városunk prog-
ramot. Ez a Dunakeszi Polgár városi 
magazinban megnyilatkozó lakótár-
saink lokálpatrióta kötődései mellett 
az óriás plakátokon látható kiváló-
ságaink bemutatásán túl sok egyéb 
beruházást, fejlesztést is jelent. Vi-
tathatatlanul a legnagyobb kohézi-
ós erővel bíró, közösségerősítő ren-
dezvényünkké vált már az első év-
ben, a 2011-ben berobbanó Dunake-

szi Feszt. Ezen kívül még számos új 
programmal gazdagítottuk a város 
kulturális életét.

– Az elmúlt négy év munkájának 
értékelésekor nem kerülhetjük meg 
azt a kérdést sem, hogy az ön politi-
kusi pályája tavasszal mérföldkőhöz 
érkezett. Döntenie kellett, hogy or-
szággyűlési képviselőként vagy pol-
gármesterként kívánja tovább szol-
gálni Dunakeszit. Ön az utóbbi mel-
lett döntött. Miért? 

– Ma is úgy látom, hogy nem dönt-
hettem másként. Az én személyisé-
gemhez jobban illeszkedik a városi, 
az önkormányzati operatív munka, 
mint a törvényalkotói, elméleti par-
lamenti tevékenység. A tavaszi vá-
lasztásokig nagyon hatékony volt a 
két feladat párhuzamos ellátása, de 
az is tény, hogy el is vett egyik a má-
siktól, miközben sokat is adott. A 
döntésem helyességét az is megerősí-
ti, hogy dr. Tuzson Bence személyé-
ben egy kiváló országgyűlési képvi-
selőnk van, aki az általam elindított 
ügyeket nagyszerűen képviseli. Pél-
daként említhetem, hogy tervünk 
valósággá vált, az állam megvásá-
rolta a Bombardier MÁV Dunakeszi 
Üzemét. Ebben nagyon sok segítsé-
get kaptam Szijjártó Pétertől, aki du-
nakeszi lakosként is érzékelte, hogy 
az üzem milyen jelentős szerepet tölt 
be a város életében. Kettőnk munká-
ját fejezte be dr. Tuzson Bence, aki 
a minap azt is megerősítette, hogy 

a spanyol villamosok összeszerelése 
és gyártása mellett remény van arra 
is, hogy Dunakeszin javítsák a 3-as 
Metro kocsijait. 

– Négy év munkájának minden 
mozzanatát nem lehet értékelni a 
teljesség igényével egy interjúban. 
Ezért beszélgetésünk végén azt kér-
dezem: van-e hiányérzete, mi az, 
amit nem sikerült megvalósítania? 

– Valóban nem lehet mindenről té-
telesen számot adni. De nem is attól 
sikeres egy önkormányzati ciklus, 
hogy minden problémát megoldott a 
képviselő-testület, mert ez képtelen-
ség, hiszen az élet mindig hoz új ki-
hívásokat, hanem attól, hogy a ren-
delkezésére álló eszközöket a lehető 
legjobban használta ki. Úgy érzem – 
talán nem tartanak szerénytelennek 
– hogy mi jól sáfárkodtunk az erő-
inkkel és lehetőségeinkkel. A szé-
les körű összefogásnak köszönhető-
en sok szép eredményt tudhatunk 
magunkénak, melyért ezúton is kö-
szönetet mondok valamennyi alkotó 
együttműködőnek. Hogy válaszol-
jak a kérdésre: hiányérzetem nincs, 
feladat viszont bőven van, melyet re-
ményeim szerint a jövőben még na-
gyobb összefogással sikerül majd kö-
zösen megoldanunk. 

– Polgármester úr, köszönöm az 
interjút. 

Vetési Imre
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Felavatták az új főteret

Miniszteri látogatás

A főtér jelentős területét már 
augusztus 20-án, a városi 
Szent István napi ünnepsé-
gen, a nagy sikerű István a 

király című rockopera megtekintése-
kor birtokba vette a város lakossága. 
A teljesen újjáépített főtér ünnepélyes 
átadására szeptember 22-én került 
sor a város iskoláinak látványos ze-
nés, táncos műsorával. Dióssi Csaba 
polgármester rövid avató beszédében 

köszönetet mondott a főtér tervezőjé-
nek, a kivitelezőnek, s mindazoknak, 
akik aktív szerepet vállaltak abban, 
hogy megszülethetett a város új főte-
re. Külön elismeréssel beszélt a diá-
kok színvonalas produkciójáról, akik 
képviselőivel – a nemzeti színű szalag 
átvágásával – ünnepélyesen felavat-
ták a Dózsa György főteret. 

(A Szerk.)
Fotó: KesziPress

A szaktárca vezetője szólt ar-
ról is, hogy támogatja a 
városi uszoda felépítését, 
bár tényszerűen hozzátet-

te: „Ha nem is jövőre, de a következő 
ciklusban meg fog tudni valósulni, ez 
egészen biztos.” 

A miniszter is úgy ítéli meg, hogy 
az 1920-ban épített József Attila Mű-
velődési Központ befogadó képessé-

ge ma már nem tudja teljes mérték-
ben kiszolgálni Dunakeszi kulturális 
igényeit, ezért – támogatva az önkor-
mányzat törekvéseit - megvizsgálja, 
hogy a város által megtervezett mű-
vészetek háza felépítéséhez milyen 
költségvetési forrással tud majd hoz-
zájárulni az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma. 

(Vetési)

a gazDag történelmi múlttal 
és hagyományokkal büszkél-
keDő Dunakeszi fejlőDésének 
egyik legjelentősebb közösség-
építő beruházásaként szeptem-
ber 22-én ünnepélyesen avatta 
fel A 6 ezer négyzetméteres 
alapterületű főteret a város 
Diákságával együtt Dióssi Csa-
ba polgármester. 

bAlog zoltán, az emberi erőforrások minisztere szeptember vé-
gén városunkbAn tett látogAtásA AlkAlmávAl nyilAtkozott A 
helyi sajtó képviselőinek. bejelentette, hogy egy hónapon belül 
Dönt a kormány a város alagi területére tervezett új általános 
iskola építésének finanszírozásáról, amely alapján jó esély van 
rá, hogy 2015 szeptemberében megnyitja kapuját. 
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Ünnepelt a Dunakeszi 
Nyugdíjas Kirándulóklub

– Az idősek megbecsülése jegyében 
tartjuk meg ezt a napot. A tisztelet 
magában foglalja elfogadásukat, tá-
mogatásukat, szeretetüket és annak 
kifejezését, hogy társadalmunknak 
igen hasznos tagjai – mondta köszön-
tőjében a polgármester.  – Szüksé-
günk van mindarra a sok élettapasz-
talatra, arra a higgadt bölcsességre, 
amivel csakis önök rendelkeznek és a 
türelemre, elfogadásra, amivel taníta-
nak bennünket. 

Szólt arról, hogy nagyon jó az 
együttműködés a nyugdíjas klub és 
az önkormányzat között. Ennek 
eredménye, hogy számos 
olyan program – koncer-
tek, ismeretterjesztő elő-
adások, kirándulások 
– jött létre, amit közö-
sen szerveztek. 

Hosszan tartó ün-
neplés következett, 
amikor bejelentet-
te, mely szerint Terbe 
Józsefné Csöpi néni egy 
nappal korábban tizedma-
gával vehette át az Emberi Erő-
források Minisztériumának ünnep-

ségén Balog Zoltán 
minisztertől az Idő-

sekért Díjat. 
Elkészült az intéz-

mény újjávarázsolt tük-
rös termében a nappali klub-

helyiség, mellyel a közösség régi vá-

gya teljesült, és avatására most került 
sor. Az asszonykórus Szakáll László-
né által vezényelt kedves műsora után 
Dióssi Csaba és Terbe Józsefné közö-
sen vágták át a nemzetiszínű szala-
got. Ezentúl a közösségi színteret hét-
főtől péntekig nyolctól négy óráig le-
het igénybe venni. Hegedűs Korné-
lia klubvezető kérdésünkre elmondta, 
hogy hamarosan felmérik az igénye-
ket s ehhez igazítva közösségi prog-
ramokat is szerveznek. Bálint János-
né, örökös tiszteletbeli klubvezető pe-
dig felidézte, hogy hajdanán itt kezdte 
el működését vezetésével a nyugdíjas 
klub mintegy harminc fővel s mára 
már több mint 350 tagot számlál a 
közösség.

A továbbiakban Solymos Tóni, a le-
gendás Express együttes vezetője az 
együttes közismert slágereivel szóra-
koztatta a közönséget, majd a közö-
sen elfogyasztott ebéd után elkezdő-
dött a zenés-táncos mulatság, melyet 
meglepetés vendégként Balázs Klári 
és Korda György műsora tett emléke-
zetessé.

Katona M. István
A szerző felvételei

az ensz közgyűlése 1991-ben október elsejét az iDősek világnapjává nyilvánította. városunkbAn is 
ünnepre került sor e napon a voke józsef attila művelőDési központban, ahol a Dunakeszi nyugDíjas 
kiránDuló klub tagjai töltötték meg a színháztermet. őket és a meghívott venDégeket is – köztük 
Dióssi Csaba polgármestert és Csoma attilát, az intézmény igazgatóját – üDvözölte terbe józsefné 
klubvezető. a tőle megszokott, érzelmekben is gazDag, színes beszéDében hangsúlyozta, hogy az 
iDőskorúak a CsaláD összetartói, kapCsolattartói a gyermekek és unokák között s nem utolsó sor-
ban régi hagyományok őrizői és továbbaDói. 

Nappali 
klubhelyiség-
gel bővült a 
nyugdíjasok 
kikapcsolódá-
sát szolgáló 
intézmény  

Több száz szép korú ünnepelte a jeles évfordulót
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körzeti képvi  selőink jelentik
Szeptemberben is sok volt a feladat

A szeptember hónapban végzett 
munkámról tájékoztatom Önö-
ket, melyek a következők voltak: 
- szegélycsere a Tátra-Bajtárs u. 
sarkon - szegélycsere garanciá-
lis munkálatainak a már helyre-
állítás(!) utáni kérelme, a Mihály 
u. 16-18. telekhatárnál - megsüly-
lyedt úttest, szegélyek helyreállí-
tásának kérelme a Kálmán u. 42. 
előtt - HONI ABC előtt kért 2 db. 
szikkasztókút kialakítása. Szept-
ember 25-én a főtanácsos és a 

kérelmező társaságában hely-
színeltünk. Megállapításra ke-
rült a szikkasztó kutak kialakítá-
sának helye, mely munkálatokra 
október közepéig kaptam ígére-
tet - gaz levágásának kérelme a 
Mányoki Ádám és a Nagysándor 
József tér körforgalmánál - járda-

építéshez szükséges építőanyag 
kiszállítása (Batthyány u. 12. és 
Hunyadi u. 10.) - a gyártelepi alul-
járó keresztrácsos víznyelőjének 
helyreállítása a P+R és B+R parko-
lók elkészültével, ugyanakkor jár-
daépítés a Klapka u. 45. előtt (fo-
lyamatban) - 8 címen keresztrá-
csos víznyelők, szikkasztó kutak, 
csatornaszemek Womá-s tgk.val 
történt tisztítása. A Kossuth L. u.-
ban a rácsos víznyelők és az elké-
szült Kossuth közben a szikkasztó 

kutak szakszerű takarítását is el-
végezte a vállalkozó.

- A kátyúzást 6 címen a Köz-
üzemiek elvégezték: 1. Báthory 
u. 26., 2. Gyártelepi aluljárónál a 
Klapka u.-i részen, 3. Mátyás ki-
rály u. 8., 4. Rákóczi úti Cukrász-
da előtt 5., Királyhágó u. 6., 6. 

Zápolya u. 45. - a Kossuth L. u. 
16-18-22 előtti víznyelők hely-
reállításának munkálatai 09.25-
én elkezdődtek - a Rákóczi út 
5-7-8-10-12. és szemben a volt 
mozi előtti „K” szegélyek mellet-
ti aszfaltozást szeptember 29-én 
megkezdte a vállalkozó - a  Rá-
kóczi úti HONI ABC előtt 2 db. 
szikkasztókút megépítésére, és 
a Báthory u. 1. előtti szegélye-
zési munkálatok elvégzésére 10. 
12-éig kaptam újabb ígéretet - 
Klapka u.-i csapadékvíz elvezető 
árok és a sínek közötti területen 
a gaz levágását a MÁV elvégez-
tette – a már előzőleg jelzett Kál-
mán-Görgey u., és a Mikszáth-
Sződi u. sarkon, ill. a Klapka u. 45. 
sz. előtti rácsos víznyelők takarí-
tása megtörtént - gaz levágása 
az Alkotmány-Varsói, a Klapka u. 
(felüljáró közelében), és a Bajza-
Király u. sarok ingatlanok előtt - 
csapadékvíz elvezetés gondja a 
Tátra u.7, valamint a Királyhágó 
u. 36. ingatlanok esetében, en-
nek érdekében több címen ke-
resztrácsos víznyelők, csatorna-
szemek, szikkasztókút takarítá-
sát kértem (részben a kérés telje-
sült) - fák kivágása a Bocskai u.4., 
majd ugyanitt és a Királyhágó u. 

4. ingatlanok előtt fák telepítése 
az ősz folyamán megtörténhet - 
körzeti ellenőrzés során a Bocs-
kai u. 6. előtti szemetes cseréjét 
kértem - ostorfa gallyazása a Rá-
kóczi út 32. előtt - Sződi u. 16. sa-
rokingatlan előtt törött szegé-
lyek és repedezett úttest hely-
reállítását kérték. A Görgey u.-
ban jelenleg 2 címen is építkezés 
folyik, melyek végett nagy te-
hergépjárművek közlekednek. 
A helyszín mielőbbi vizsgála-
tát kértem, és egyben hívják fel 
az építtetők figyelmét, hogy az 
építkezés okozta károk helyreál-
lításának munkálatait nekik kell 
elvégezni. - érdeklődés a Bat-
thyány u.-i csapadékvíz elveze-
tés megoldása érdekében, egy 
kisebb fekvőrendőr kialakításá-
nak időpontjáról - zajvédő fal ké-
relmének továbbítása (Klapka u.) 
a MÁV és a NIF Zrt. felé. Óriási je-
lentőséget tulajdonítok a zajvé-
dő fal kialakításának, mivel funk-
ciója mellett, ÉLETEKET MENT-
HET. Az előzőeket igazolja, hogy 
09.24-én sajnos ismét történt 
egy halálos kimenetelű gázolás!

Üdvözlettel:  Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

... és a Kossuth közben lévő 
szikkasztó kutak is ki lettek 

takarítva

Kossuth L. u.-ban 
az összes rácsos víznyelő…

Tisztelt Lakótársaim!
Az utóbbi hetekben a lakosságnak – mint a 
nyáron már nem egyszer – a legtöbb problé-
mát a csapadékvíz okozta a mi választókerü-
letünkben is.

A Kassa utca lakóinak gondja megoldódott 
azzal, hogy az ott összegyűlő csapadékvizet 
egy újonnan épített vezeték a tóba juttatja. 
Ezzel a tó vizének utánpótlása is biztosított. A 
túltöltődéstől nem kell tartani, mert a felesle-
ges víz egy másik csőrendszeren a csapadék-
víz főgyűjtőbe jut.

 A Tóvárosban még vannak gondok, de 
ezeknek megoldásával is foglalkozik az Ön-
kormányzat.

A Toldi-Dombliget lakópark mélypontjain 
összegyűlő víz igencsak megkeserítette sok 
lakótársunk életét. Több helyen épít jelenleg 
az Önkormányzat olyan műtárgyakat, melyek 

rövid távon megakadályozzák, hogy az esővíz 
elöntse a kerteket, a lakásokat, a mélygarázso-
kat. A hosszú távú megoldást az a csővezeték 
jelenti – a tervek már elkészültek –, mely a Má-
tyás király úti csapadékvíz főgyűjtőbe juttatja 
a csapadékvizet.

A Kossuth utcai buszmegálló és zebra a hó 
végére elkészül, de egyelőre csak a gyalog-
átkelő lesz használható. A buszöböl tekinte-
tében 6 hét technológiai várakozási idő van, 
ugyanis a bazalt-beton teljes megszilárdulá-
sához ennyi idő szükséges. A helyi buszok 6 
hét után megállnak, de a Volán buszok tekin-
tetében 8 hét a várakozási idő. 

Meglepődve hallottam szemtanúktól, 
hogy a gyalogátkelőhöz épített rézsűn gép-
kocsik hajtottak ki a Kossuth utcára. Szeret-
ném felhívni az autósok figyelmét, hogy a ré-
zsű a gyalogosok számára épült, és a gyalog-

átkelőhöz, valamint a buszmegállóhoz vezet. 
Köszönettel tartozunk azoknak a lakótár-

sainknak, akik az útkereszteződésekben az út 
beláthatóságát akadályozó növényzetet le-
vágták. Egy nagyra növő, szeretettel gondo-
zott fa megcsonkítása szomorúságot okoz 
a tulajdonosnak, éppen ezért kell alaposan 
meggondolni, hogy a közterületre ültetett fa 
megfelel-e a szabályoknak. Örvendetes do-
log, hogy egyre többen kérnek fát az Önkor-
mányzattól, hiszen fontos a zöldfelület növe-
lése, de még időben figyeljenek a feltételekre.

Ezúttal is köszönöm a szóbeli és írásbeli jel-
zéseket, észrevételeket, kérem, hogy ezután is 
keressenek meg minden, közösségünket érin-
tő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője

a 9. számú választókerület hírei
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Örömmel számolhatok be ar-
ról, hogy az őszi munkálatok ja-
vában folynak a Közüzemi Non-
profit Kft. munkatársainak se-
gítségével.  Azokon a területe-
ken, ahol szükséges, elvégezzük 
a szokásos fűkaszálást, illetve 
a gallyazást, hogy a környezet 
megfelelően rendezett legyen.

Az árkok tisztítása az egész 
területen megtörténik, hogy a 
csapadékvíz elvezetése meg-
felelően, a lehető legkevesebb 
problémával folyhasson, na-
gyobb esőzések esetén is.

A fent említett problémával 

kapcsolatban több lakó is felke-
resett, akikhez személyesen el-
látogattam, hogy felmérhessem 
a problémát, és közösen megol-
dást találhassunk rá. 

Örömmel jelenthetem, hogy 
az itt élők régi vágya teljesült 
azzal, hogy megépült a Széche-
nyi utcai buszmegálló. Több jel-
zést is kaptam, hogy a buszfor-
galomra való tekintettel szük-
ségessé vált egy megfelelő 
megálló kiépítése, így ez meg 
is történt. A megálló viacoloros 
burkolatú, mely remélhető-
leg megfelelően fogja szolgál-

ni a lakók mindennapjait. A jö-
vőben, amennyiben igény van 
rá, ennek mintájára alakítjuk ki a 
város többi megállóját is. 

Fontosnak tartom a folya-
matos kapcsolattartást, így ha 
bármi észrevételük, javaslatuk, 
problémájuk van, számíthatnak 
rám, ahogyan eddig is.

Alpolgármesterként rendkí-
vül fontosnak tartom ápolni, fej-
leszteni a város közösségi életét. 
Ennek jegyében ajánlom figyel-
mükbe az október 4-5-ei hétvé-
gén Szent Mihály napi program-
jainkat. A Főtéren színvonalas 

műsorokkal, játékokkal és áru-
sokkal várunk kicsiket és nagyo-
kat egyaránt. 

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!

Térköves burkolat került Alagon a Klimscha 
Albert és a Sajdik Sándor utcákra a nyár vé-
gére, szeptemberben megkezdődött a Fóti 
úti fenyvesben is a térköves út építése. Az 
itt élők még a nyár elején több kéréssel for-
dultak hozzám, amelyek egyeztetés alatt áll-
nak. Az itt lakók egy része szót emelt az utca 
egyirányúsítása ellen, ám mivel az út meg-
építését az illetékes szakhatóság már esze-
rint engedélyezte, így az eredeti, engedé-
lyezett elképzelés alapján épül(t) az út. A 
majdani gyakorlatban tapasztaltak függvé-
nyében eshet szó az esetleges további for-
galommódosításról.

Sajnos vissza-visszatérő probléma a nagy 
mennyiségű esőzések következtében össze-
gyűlő csapadékvíz elvezetése, ahogy az az 
ország több településének egyes gócpont-
jain is nehézségeket okoz. Az elkövetkezen-
dő időszakban ezen a területen is átgondolt, 
koncepcionális fejlesztésre, és ahhoz forrá-
sokra van szükség. Különösen a Hold és a 
Pavilon utca egyes szakaszain okoz jelentős 
gondot a csapadékvíz, és néhol az általa fel-
színre törő szennyvíz.

Gőzerővel folyik a nagyállomás két oldalán 
a P+R-parkolók építése, valamint a D. Ordass 
Lajos park felújítása. A parkkal kapcsolatban 
néhány tévhit kelt szárnyra, ezeket eloszlatva 
tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a park 
köré kerítés épül, amely kilinccsel és a gyere-
kek érdekében – a szülők szolgálatára – úgy-
nevezett kallantyús zár segítségével csukha-
tó is lesz, de nem lesz a közpark senki előtt 
lezárva. Az is alaptalan, légből kapott infor-
máció, hogy a parkban található sportolási le-

hetőségekért fizetni kellene; használatuk ter-
mészetesen ingyenes lesz. A felújított parkot 
a kiépítés alatt álló köztéri biztonsági kame-
rák fogják felügyelni. Jogosnak tűnő igény-
ként fogalmazódott meg egy nyilvános mel-
lékhelyiség telepítése, de mivel annak gon-
dozása, karbantartása, felügyelete csak je-
lentős ráfordításokkal lenne megoldható, így 
egyelőre nem valósul meg.

Alsón folytatódik a P+R-parkolók és a bi-
ciklitároló építése a sínek melletti szaka-
szon, ahol végül életvédelmi kerítés is léte-
sülni fog. A Zsófia utca szeptemberben el-
készült, az ott lakók nem kis örömére. Meg-
született a Pálya út Bojtorján utca előtti 
szakaszán a járdához átvezető gyalogátke-
lőhely engedélye; a közbeszerzési eljárás el-
indult, a kivitelezés várhatóan november kö-
zepére megtörténik. A Viola utcában több 
nagy fa is az út közepéig belógva akadályoz-
za a közúti forgalmat, az ott lakó ingatlantu-
lajdonosokkal egyeztetve – kérésükre meg-
várva a dió beérését – ezen fák ritkítására 
októberben sor kerül.

Régi vágya az Alsón élő, autóval nem 
rendelkező lakótársaimnak, hogy a köze-
li Auchan-áruházba rendszeres, közlekedé-
si lehetőséget biztosítson az önkormányzat. 
Örömmel jelenthetem be, hogy a Dunakeszi 
Kinizsi USE klub, az önkormányzat és a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. együttmű-
ködésével, kiváltképpen Dióssi Csaba pol-
gármester úrnak köszönhetően, sikerült egy 
kis autóbusz üzemeltetését biztosítanunk. A 
jármű mérete azért is volt fontos szempont a 
beszerzéskor, hogy a káposztásmegyeri vas-

úti átjáró alatt átférjen. Terveink szerint kez-
detben hetente egy alkalommal indítunk Al-
sóról az Auchanba buszjáratot. Ennek me-
netrendjét az igénybevevőkkel közösen sze-
retném kialakítani, ezért kérem, jelezzék 
felém a benko.tamas.dunakeszi@gmail.com 
címen, vagy a Muskátli utca 2. szám alatti 
Közösségi Ház postaládájába az alábbi ada-
tokat eljuttatva számomra igényüket: név, 
telefonszám, lakcím. Ugyanezen az elven 
megvizsgáljuk az alagi majorból a Fót felő-
li Tesco-ba való heti egyszeri járat indításá-
nak lehetőségét.

Szeptember 20-án Szabolcs Csilla alsói la-
kossal közösen rendeztük meg a 2. Dunakeszi 
Alcsófesztivált, amelyen 26 főzőcsapat mérte 
össze „étkeit” a héttagú zsűri és az összesen 
közel ezerfős látogatósereg előtt. A progra-
mot este tűzijáték zárta. A nagy sikerrel meg-
tartott eseményről bővebben is foglalkozik a 
Dunakeszi Polgár, s arról majd a Zöld Alsó ok-
tóberi lapszáma is beszámol. Szeptember 27-
én a Dunakeszi Alsóért Egyesület másodíz-
ben tartott Egészségnapot, ugyanaznap dél-
után pedig a Mária utca lakói az aszfaltbur-
kolat elkészültét ünnepelték meg immáron 
tizedik alkalommal egy utcabál keretében.

Ezúton is szeretném megköszönni lakó-
társaim megkeresését, az akár személyesen, 
akár telefonon vagy levél formájában, eset-
leg internetes fórumokon történt. Köszö-
nöm jobbító szándékú javaslataikat, építő 
kritikájukat, megértő türelmüket. 

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet 

képviselője

arccal a csapadékvíz-elvezetés megoldása felé!

Buszmegálló épült 
a Széchenyi utcában
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Elérkeztünk egy ciklus végéhez. Ilyenkor 
szokás számadást adni az elmúlt időszak-
ról. A rendelkezésre álló helyszűke miatt 
ezt a számadást a szokásosan negyedéven-
te megjelenő aktuális Híradóban olvashat-
ják, melyet a napokban kézbesítenek az 
Önök számára. Most és itt, szokás szerint, 
csak az elmúlt hónap híreit adom közre.

Végéhez közelednek azok a beruházá-
sok, melyek kezdetéről az elmúlt hetekben 
számoltam be. A P+R parkolók kialakításá-
ból elkészült a gyártelepi Béke utcai parko-
ló. A vasút túloldalán a Klapka utcai szakasz 
építése is a végéhez közeledik. A Nagyállo-
másnál is zajlanak a munkálatok. Sok évti-
zed után három éve kezdődött el a Jézus 
Szíve Templom körüli terület burkolása. A 
kivitelezés három ütemben lett betervez-
ve. Most arról számolhatok be Önöknek, 
hogy elkészült ez a terület is.

A ciklus elején az Önkormányzat többek 
között azt a célt tűzte maga elé, hogy a cik-
lus végére a város összes jelentős belterü-
leti utcája szilárd burkolatot kap. Örömmel 
adok hírt arról, hogy ezen célkitűzésünket 
sikerült elérni, ugyanis az idei év kedvezőt-
len időjárási körülményei miatt kis csúszás-
sal, de a Kis utca szilárd burkolattal való el-
látása is hamarosan befejeződik.

Elkészült a Szent István utca végén talál-

ható vasúti gyalogos hídnál a gyalogos át-
kelő kialakítása, és a Táncsics utcánál is a 
munkálatok végéhez közeledünk, mindkét 
helyen hamarosan megtörténik a felfestés 
is. A „zebra” megvalósulásával javulni fog a 
biztonságos közlekedés.

Az augusztus 20-i első ütemet követő-
en szeptember 20-ra elkészült a főtér ki-
alakítása, melynek szeptember 22-i avatá-
sára városunk iskoláinak színes és változa-
tos előadásainak keretében került sor. Ter-
veink szerint számos kulturális és egyéb 
eseménynek fog otthont adni a tér, amely-
lyel szeretnénk elérni, hogy ez a terület egy 
sokszínű, mozgalmas része legyen város-
unknak, igazi közösségi térként szolgálva 
városunk lakóit. 

Terveim szerint azokban az utcákban, 
ahol egyik oldalon sincs járda, létre kell 
hozni a biztonságos gyalogos közlekedést 
legalább az egyik oldalon kialakított járdá-
val, a meglévő helyeken a felújításokat kell 
sorra venni.

Folytatni kell a korábban kialakított úthá-
lózat felújítását, esetleges korszerűsítését.

A belvárosban a Szent Mihály téren és 
környékén folytatni szeretnénk a városköz-
pont rekonstrukciót.

A körzet belső úthálózatán a megnöve-
kedett gépjármű forgalom miatt a gyalo-
gos forgalom segítésére gyalogátkelőhe-
lyeket kell kialakítani ott ahol ez indokolt és 
kialakítására lehetőség van.

Kedves Lakótársaim!
Köszönöm, hogy az Önök bizalmából 

négy éven keresztül képviselhettem körze-
tünket és Önöket. Köszönöm a sok segítő 
ötletet és biztatást. Úgy gondolom, Önök-
kel összefogva, együtt, jelentős mértékben 
fejlődött lakóhelyünk, az itt élők környeze-
te, közérzete.

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

Üdvözlettel
Szabó József 

3. számú választókörzet képviselője

tisztelt lakótársaim!

újabb fejlesztésekkel gazdagodott 
a 2. számú körzet

Örömmel jelenthetem ki, hogy az utóbbi 
időben jelentősen felgyorsultak az esemé-
nyek a 2. számú körzetben. Befejeződött a 
Játszóház Óvoda udvarának teljes rekonst-
rukciója, melyet október 1-jén avattunk fel 
ünnepélyesen. A szülőktől rengeteg el-
ismerést kapott az önkormányzat és sze-
mélyem, amiért gyermekeik ilyen gyönyö-
rű környezetben tölthetik óvodás éveiket. 
A szülőkhöz hasonlóan én is köszönöm a 
város vezetőinek a támogatást, a hivatal 
műszaki osztályának a segítő együttmű-
ködést. (A közel 20 millió forintos beruhá-
zás avató ünnepségéről külön írásban tu-
dósítunk.)

A Barátság út másik oldalán, a 16-tól a 
26-ig terjedő területen is jelentős fejlesz-
tést valósítottunk meg. Elkészült a régen 
várt szilárdburkolatú, viacolorral borított 
út, melynek mindkét oldalán újabb parko-
lók épültek. A kényelmes és kulturált közle-
kedés kialakítása mellett gondoltunk a pi-
henni, kikapcsolódni vágyókra, a kis gyer-

mekes szülőkre is. A Barátság út 16. és a 28. 
szám előtt befejezzük a játszótér felszere-
lését, játékokat, padokat, sakkasztalt helye-
zünk ki, illetve helyeztünk el. Ebben a kör-
nyezetben fiatalok és idősek egyaránt jól 
érezhetik magukat, élvezhetik egymás tár-
saságát.

Külön szeretném megköszönni azoknak 
a munkáját, akik a születésfák elültetésében 
részt vettek. Örömmel tölt el, hogy a szülők 
támogatják az ötletemet és ennek köszön-
hetően közel száz gyermek neve kerül fel a 
fák mellett elhelyezett emléktáblákra. Kö-
szönöm a városi védőnő hálózat és a Duna-
keszi Polgár városi magazin segítő támoga-
tását. A városban példa nélküli elképzelést 
valósítunk meg azáltal, hogy a 2. számú vá-
lasztókörzetben 2010 és 2014 között szüle-
tett gyermekek nevét születésfa ültetésével 
és emléktábla avatásával örökítjük meg. 

A Barátság út 10-12-ben élők szorgalma-
zására elkészült egy zebrával ellátott átjá-
ró, mely biztosítja a biztonságos átkelést a 

Dunapark lakópark felé. Tájékoztatom a Fel-
ső Tabánban élőket, hogy a területen meg-
történt az árok kitisztítása a csapadékvíz za-
vartalan elvezetése érdekében. Talán sokan 
nem is tudják, hogy ezen az árokrendszeren 
keresztül távozik a városban keletkezett csa-
padékvíz negyede a Duna felé. 

Ugyancsak a csapadékvíz elvezetése érde-
kében 230 méter hosszú nyomott rendszerű 
csatorna került lefektetésre a Márton Áron 
utcában. A Kinizsi utcában – a Hegyrejáró ut-
cáig – csapadékszivattyút építenek ki, mely-
nek beüzemelésére az áramellátás kiépítése 
után kerül sor. 

E havi tájékoztatómat sem zárhatom 
másképpen, mint hogy köszönetet mond-
jak mindazoknak, akik segítették a lakókör-
zet szépülését, a felmerült problémák kö-
zös megoldását. Ez a hónap is bizonyította, 
hogy együtt sokra vagyunk képesek. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője
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körzeti képvi  selőink jelentik

Dunakeszin járt Balog Zoltán miniszter úr, aki megerősítette, 
hogy jövő szeptemberig új iskola épül a városban, Alagliget kö-
zelében. Erre az iskolára nagyon nagy szükség van, mivel váro-
sunkban, és különösen a kerületünkben - nagy örömünkre - ren-
geteg iskolás korba lépő gyermek van. 

A Pénzügyi, Jogi és ügyrendi bizottság elfogadta a Határ úti 
forgalom csökkentésére tett javaslataimat, amiket a helyi la-
kosokkal egyeztetve terjesztettem elő. A megengedett legna-
gyobb sebesség ezentúl 40 km/h, a 3,5 tonna feletti gépjármű-
vek pedig kitiltásra kerültek erről az útszakaszról. 

A helyi tömegközlekedés kapcsán kapott lakossági észrevé-
teleket, az éves felülvizsgálat során figyelembe fogjuk venni. A 
főbb igényekről - pl. több járat a reggeli órákban - már egyeztet-
tem a Lakosságszolgálati Osztállyal.

A csapadékelvezetés kapcsán jelent majd könnyebbsé-
get, hogy kérésemre a Közüzemi Nonprofit Kft. kitakarította a 
Legindi utcai körforgalom melletti víznyelő aknát. Hogy ne tel-
jen meg ismét kaviccsal, egy sűrűbb rácsot fogunk odahelyezni. 

Már beköszöntött az őszi időjárás, de még mindig gondot je-
lent a parlagfű. Kérésünkre, az Alag lakópark és az M2 között el-
terülő mezőn a tulajdonos beszántotta a parlagfüvet. További 
pozitív fejlemény, hogy megengedte, egy csapadékvíz elvezető 
árok kiépítését is az Alagi majori útig. Ez minden bizonnyal segí-
teni fog nagyobb csapadék esetén a Konrád utca végén tapasz-
talható helyzet megoldásában.  

Egyeztettem a Gardénia lakópark közös képviselőjével, aki el-
mondta, hogy extrém mennyiségű eső idején szeretnék a csa-
padékot kivezetni a Gitár utcai gyűjtőbe, és a záportározóba. 
Közvetítettem a kérést a Lakosságszolgálati Osztályhoz, akik 
nyitottak voltak a kérés teljesítésére. Elmondták, hogy a Határ 
úti csapadékot is ebbe a tározóba szeretnék bevezetni, a ter-
vezés során hozzák meg a végső döntést, attól függően, hogy 
mekkora kapacitást bír el a tározó. 

Szülői kezdeményezésre beszéltem a Posta utcai tagóvoda 
vezetőjével, és átnéztük, milyen játékokra lenne még szüksé-
gük. Csoportonként szükség van egy-egy rollerre és háromke-
rekű biciklire, az igényt továbbítottam a Polgármesteri Hivatal-
ba. Döntést az intézményvezető hoz, mérlegelve az egyes tag-
óvodák igényeit.

Alagligeten besurranásos lopás történt egy hajnali időpont-
ban. Az elkövető a temető mögötti terület felől mászott be. Kér-
tem a rendőrséget aktívabb járőrözésre, és az említett terület-
tel kapcsolatos fokozott védelemre. Tervezem továbbá, hogy a 
Fenyő Lakóparkban hasonló esetekben megszervezett "Szom-
szédőr" kezdeményezés tapasztalatait átadjam az ott lakóknak. 
Ez ügyben már felvettem a kapcsolatot a téma iránt nyitott he-
lyi lakosokkal. 

Tisztelt Lakótársaim! Megtiszteltetés volt az elmúlt négy év-
ben az Önök kéréseinek és igényeinek eleget téve fejleszteni 
és szebbé tenni a városrészünket. Köszönöm a segítségüket és 
együttműködésüket, amivel céljainkat megvalósíthattuk. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  képviselője

tisztelt lakótársaim!
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Elérkezett a képviselői ciklus 
vége, négy esztendő elsza-
ladt, sok beszámolóval, ahol 
az aktuális eseményekről tá-
jékoztattam Önöket! Enged-
jék meg, hogy most egy kicsit 
más szemszögből világítsam 
meg az eddigi munkámat! Az-
zal a hittel és meggyőződés-
sel kezdtem neki önkormány-
zati munkámnak 2010-ben, 
hogy lehet ez a körzet, ez a 
településrész egy Közösség, 
egy olyan városrész, ahol az itt 
élők a sajátjuknak érzik a par-
kokat, utcákat, játszótereket. 
Odafigyelnek rá, vigyáznak rá, 
építik, szépítik, s ezt várják el 
az önkormányzattól is! Ennek 
érdekében lett a „szlogenem” 
a Lakótelep Szíve! Úgy gon-
doltam, hogy egy szerethető 
név is elősegítheti ennek a kö-
zösségnek az erősödését, fej-
lődését. Szerencsére ezen tö-
rekvéseimhez segítő társakat 
is találtam az itt élő polgárok 
között szép számmal! Segítsé-
gükkel megrendezésre kerül-
hetett a Lakótelepi Piknik, az 
Adventi Hétvégék, ahol iga-
zi kisvárosi nyüzsgés, meghitt 
közösségi hangulat és sok-sok 
új ismeretség, barátság alakul-
hatott ki. Biztos vagyok benne, 
hogy minden fejlesztés, felújí-
tás csak akkor hoz majd igazi 
örömöt és elégedettséget, ak-
kor teljesíti be célját, ha az itt 
élők közösségi ereje, közösség 
tudata ezt megerősíti, meg-
védi, magáévá teszi! Persze 
ez csak elmélet, és mindenkit 
azok a konkrét dolgok érde-
kelnek leginkább, ami a saját 
kis környezetében hoz pozitív 
változást. Ebben is eredmé-
nyesnek érzem ezt a négy esz-
tendőt, hiszen mindenki talál 
a közvetlen közelében valami 
felújított, megszépített járdát, 
parkolót, teret, játszóteret, is-
kolát, óvodát, bölcsődét. Még-
is amiben a legnagyobb vál-
tozást érzem, az Önök visz-
szajelzéseiből, hogy kialakult 
egyfajta bizalom, a helyi vá-

rospolitika, s ezen belül irá-
nyomban, mint körzeti képvi-
selő irányában is! Ez nem volt 
jellemző eddig, s nem is vé-
letlenül. Ez csak akkor tud ki-
alakulni, ha azt érzi mindenki, 
hogy céltudatos munka folyik, 
egységes elképzelések szerint, 
felesleges politikai csatározá-
sok nélkül, csak a megoldan-
dó feladatokra koncentrálva! 
Így mindenki, aki érdeklődött 
a közügyek iránt érezhette, 
hogy ez a fajta működés le-
hetővé teszi az alkotó mun-
kát, megteremti azt a munka-
rendet minden résztvevő ol-
daláról, ahol odafigyelnek a 
lakossági panaszokra, észre-
vételekre, javaslatokra. Több 
mint ezer megkeresésre vála-
szoltam az elmúlt négy esz-
tendőben, s ezek jórészében 
megoldás is született a felve-
tett problémákra. Persze nem 
mindig azonnal, sokszor kér-
tem türelmet, mert a tervszerű 
munkában meg volt minden-
nek a maga ideje. Köszönöm 
szépen, hogy többnyire meg 
is kaptam ezt a türelmet, bizal-
mat! Amivel nehéz megküzde-
ni az a közönyösség, a bezár-
kózás, a bizalmatlanság! Ezek 
azok, amik a közösség kiala-
kulásának legfőbb akadályai. 
Ezért kérek minden itt élőt, aki 
eddig is hozzátett valamit a 
Lakótelep Szíve közösségi éle-
téhez, ne adja fel, ne hagyja 
abba, akkor sem, ha úgy érzi, 
egyedül ő teszi és nem is ér-
tékeli senki. Nem így van! Na-
gyon fontos minden kis szál 
virág, amit elültet, minden jó 
szó, amit a szomszéd, vagy la-
kótárs felé küld, minden olyan 
kezdeményezés, ami közelebb 
hozza egymáshoz az itt élő-
ket!

Köszönöm szépen a bizal-
mukat, segítségüket, munká-
jukat!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve
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Örömmel pásztázta a 
szemlélődő tekintete a 
gyönyörű zöld füves fut-
ballpályán önfeledten ját-

szó gyerekeket, a jó kedvűen cseveré-
sző szülőket, a tizenegyes rúgó ver-
seny „kismessijeit”, „kisronaldoit”, 
akik gólöröme a világsztárokéhoz 
fogható volt. A rendezvény egyik 
üde színfoltja volt a kismamák tánca, 
akik könnyed mozgását láthatóan él-
vezték a „hátizsákba” bújtatott gyer-
kőcök is. Sokakat vonzott a szellemi 
sport, a sakk, de nagy népszerűség-
nek örvendett az asztalitenisz bemu-
tató is. Az ifjú „hölgyek” türelmesen 
várakoztak hosszú percekig, hogy el-
készíttessék a legújabb sminket, a hó-
dító arcfestést... 

A színes forgatagban találtam rá 
a rendezvény két vezetőségi tagjá-
ra, akik elégedetten nyilatkoztak a 
programról.    

- Ennek a nagyszabású rendezvé-
nyünknek egyik különlegessége az, 
hogy nemcsak az egyesületi tagok, 
de a város egész lakossága számá-
ra nyitott volt – tájékoztatott a négy 
gyermekes édesapa, az egyesület el-
nöke, Gál Gellért Ákos. - A program 
megszervezése nagyon sok önkén-
tes munkát igényelt, de a megvaló-
sításhoz természetesen támogatókra 
is szükség volt. Az esemény sikeres 
megrendezését az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Nemze-
ti Együttműködési Alapjának, és a 
Dunakeszi Város Önkormányzata 
anyagi támogatása nélkül nem tud-
tuk volna megszervezni – mondta az 
elnök. – Egy nagycsalád már önma-
gában is egy nagy közösség, mely-
nek tagjai egy ilyen rendezvényen 
még nagyobb közösségben érezhe-
tik jól magukat. Megtapasztalhat-
ják, hogy nincsenek egyedül, adott 
esetben ugyanazokkal a problémák-
kal küzdenek, mint mások – vette át 
a szót a felügyelő bizottság elnöke, 
Kaiber Adrienn. A három gyerme-
kes édesanya is jóérzéssel mondta, 
hogy a nyitott nap nagyon sok du-
nakeszi családot vonzott, akiknek 
örömöt szerzett a színpadi progra-
mok látványa, a sportágbemutatók 
izgalma, a kézműves foglalkozások 
szépsége. 

- A Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének állásfoglalása alap-
ján nagycsaládosoknak azok te-
kinthetőek, akik három vagy an-
nál több gyermeket nevelnek – árul-
ta el érdeklődésünkre Gál Gellért 
Ákos, aki azonban hozzátette, hogy 
a jelenleg 123 tagcsaládot számláló 
egyesület nyitott minden család irá-
nyába, neveljenek egy vagy két gyer-
meket, ők lehetnek támogató vagy 
pártoló tagok. 

- A nagycsaládosok számára az 
egyesületünk meg tudja mutatni, 
hogy nincsenek egyedül, a problémá-
ikkal mások is küzdenek – hangsú-
lyozta Gál Gellért Ákos, aki hozzá-
tette: - A tagsággal együtt mindenki 
számára fontos és érdekes programo-
kat tudunk szervezni. Bizonyság rá a 
mai nap – mondta az elnök.  

 (Vetési)
Fotó: kesziPress

Egészségtudatos sport- és családi nap
nAgy sikerrel rendezte meg a Dunakeszi Diófa nagyCsaláDosok egyesülete az első egészségtuDatos sport- és 
CsaláDi napot a magyarság sporttelepén. az eseményre több mint ezren látogattak ki, akiknek többsége aktívan 
kivette részét a változatos programokból. a renDezvény jelentőségét jól mutatja, hogy a városi önkormányzat 
vezetői, Dióssi Csaba polgármester és erDész zoltán alpolgármester is köszöntötte a résztvevőket.

A rendezvény két szervezője: 
Kaiber Adrienn és Gál Gellért Ákos
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Az esélyegyenlőség 
jegyében

Díjmentes és fizetett politikai hirdetés

A Dunakeszi Polgár városi ma-
gazin Szerkesztősége az októ-
ber 12-ei önkormányzati válasz-
táson induló valamennyi polgár-
mester-jelölt számára - az esély-
egyenlőség jegyében - ¼ oldal 
felületet ajánlott fel díjmentesen 
bemutatkozó írás közlésére.
A nyilvántartásba vett polgár-
mester-jelöltek és a jelölő szerve-
zetek számára természetesen fel-
kínáltuk a Fizetett politikai hir-
detés lehetőségét is, melyet Ki-
adónk – megfelelve a törvényi 
előírásoknak – bejelentett az Ál-
lami Számvevőszéknek. A vá-
lasztások lebonyolítását követő 
napokban a Fizetett politikai hir-
detések jegyzékét, nevekkel, ösz-
szegekkel meg kell küldenünk az 
ÁSZ részére. 
Az Olvasók, a jelöltek és szerve-
zeteik hiteles tájékoztatása érde-
kében a Fizetett politikai hirde-
tést megjelöltük.  A szerk.

Varga Zoltán Péter (2120 Dunakeszi, Barátság útja 41. 6. em. 39.; varga.
zoltan@jobbik.hu) által benyújtott kifogás a Dunakeszi Polgár városi magazin 
tartalmával kapcsolatban

122/2014. (IX.26.) sz. TVB határozat

A Pest Megyei Terület Választási Bizottság Varga Zoltán Péter (2120 Dunakeszi, 
Barátság útja 41. 6. em. 39.; varga.zoltan@jobbik.hu)  képviselő- jelölt által 
a Dunakeszi Polgár Városi Magazin tartalmával kapcsolatban benyújtott 
kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban 
Ve.) 151. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 218. § (2) a), b) pontja, 
valamint a 152. § (1) b) pontja alapján a kifogásnak helyt ad, megállapítja, 
hogy a Dunakeszi Polgár városi magazin havilap XV. évfolyam 9. száma 
megsértette a választási eljárás esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvét.
A TVB eltiltja a Dunakeszi Polgár városi magazint a további jogsértéstől.
A TVB kötelezi a Dunakeszi Polgár városi magazint, hogy a határozat 
rendelkező részét a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló 
módon tegye közzé.
A határozat ellen választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a 
továbbiakban: Ve.)
221. § és 223-224. § alapján a meghozatalától számított 3 napon belül a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
személyesen, levélben telefaxon, vagy elektronikus levélben a Nemzeti 
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottságnál. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 
2014. szeptember 29-én 16.00 óráig megérkezzen.

Pest Megyei Választási Bizottság

KIVONAT
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság

2014. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből
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 100 éve Tisztelgés a dunakeszi hősök előtt
az i. világháború kitörésének 100. évforDulójára emlékezve renDhagyó történeti kiállítás nyílt 

„a Dunakesziek a nagy háborúban" Címmel a voke józsef attila művelőDési központban. 

– Meg kell emlékeznünk erről a kerek 
évfordulóról, hiszen eleink közül sokan 
részt vettek a Nagy Háborúban - indo-
kolta a kiállítás létjogosultságát Csoma 
Attila. A művelődési központ igazgatója 
emlékeztette az egybegyűlteket, hogy az 
akkor ötezres lélekszámú Dunakesziről 
1914-ben több mint 500 férfit soroztak 
be, vagyis szinte minden tetterős férfit a 
frontvonalra küldtek. 1914 augusztusá-
ban pedig már az első gyászjelentések is 
megérkeztek. A 115 hősi halottra emléke-
zünk ezzel a kiállítással, s nekik állít em-
léket az 1928-ban felavatott világháborús 
emlékmű is – hangsúlyozta.

Csoma Attila fontosnak nevezte, hogy 
ez a kiállítás létrejöhetett. Mint elmond-
ta, nem volt könnyű dolguk, 100 eszten-
dő már régen volt, nagyszülők és dédszü-
lők hagyatékai között kellett keresgélni-
ük, hiszen ma már nem élnek közöttünk 
olyanok, akik részesei voltak a század 
eleji világégésnek. A gyűjtést már feb-
ruárban elkezdték, amikor felhívást tet-

tek közé lapunkban, a Dunakeszi Polgár-
ban. Mint mondta: ennek is köszönhető, 
hogy szép számmal érkeztek felajánlá-
sok, adományok, s a tárgyi emlékek so-
rában korabeli ruházatok, kitüntetések, 
használati eszközök, fegyverek, valamint 
képeslapok, visszaemlékezések, fényké-
pek. A szervezők nevében külön köszö-
netet mondott – jó néhány önzetlen se-
gítő mellett - Kollár Albinnak, Dunake-
szi díszpolgárának, aki az I. világhábo-
rút bemutató kiállítás ötletgazdája volt. 
Elismeréssel szólt Szakáll Lászlóné, Lujzi 
néniről is, akinek köszönhetően a Hely-
történeti Gyűjtemény nagyon sok érté-
kes anyaggal gazdagította a jelenlegi ki-
állítást. 

Érdekességként említette a művelődési 
központ igazgatója, hogy nemcsak olyan 
személyek anyagait mutatják be, akik 100 
évvel ezelőtt Dunakeszin éltek, hanem 
olyan relikviákat is, amely történelmi 
emlékek úgy váltak dunakeszivé, hogy 
a leszármazottak itt élnek városunkban. 
Köszönetet mondott a Veresegyház Ha-
gyományőrző Egyesületnek is, melynek 
két tagja korabeli egyenruhában és fegy-
verzetben jelent meg a megnyitón.  

- Ez az alkalom az emlékezésé, hiszen 
dunakeszi nagyapákról és dédapákról 
szól ez a kiállítás - kezdte megnyitó be-
szédét Romsics Ignác történész, egyetemi 
tanár, aki felidézte, hogy ez a háború volt 
az első olyan nagy összeütközés a Földön, 
ahol minden kontinens fiai harcba száll-
tak. S mind e mellett akkor elképzelhe-
tetlen méretű volt az is, hogy a várakozá-
sokkal ellentétben 4 évig elhúzódott. Az 
öldöklő háborúnak közel 9 millió áldo-
zata lett, s több mint 20 millió sebesült, 

hadirokkant. Alig volt olyan magyar csa-
lád, amely ne lett volna érintett. Az oszt-
rák-magyar hadseregből közel 2 millió 
embert soroztak be, akik előbb a délvi-
déki majd a galíciai fronton, 1917-től pe-
dig legnagyobb számban Isonzó környé-
kén harcoltak. 

– Hogy kié a felelősség a háború kirob-
banása miatt, az még ma is viták tárgyát 
képezi - mondta Romsics Ignác, majd 
hozzátette: - Az, hogy Magyarország szá-
mára nem lesz jó végkifejlete a háború-
nak, már Tisza István is megjósolta. Mi-
ért ellenezte Tisza István ezt a háborút? 
Azért, mert a Monarchia soknemzetisé-
gű állam volt, s már a világháború kitö-
résekor látható törekvés, a nemzeti álla-
mokra való felbomlás nehezen volt el-
képzelhető területi veszteségek nélkül 
Magyarország számára. 

Annak ellenére, hogy magyar terü-
leten az I. világháborúban nem igazán 
folytak harcok, Magyarország számá-
ra rendkívül tragikusan végződött. S ez 
egyfelől a nemzetiségi összetételen, más-
felől pedig azon múlott, hogy a háború 
után a győztesek úgy gondolták, a Mo-
narchia helyett kisebb nemzetállamok 
jöjjenek létre. E döntés következtében a 
Kárpát-medence magyarságának egy-
harmada a trianoni béke után a határo-
kon kívülre rekedt. - Amikor az I. világ-
háborúra emlékezünk, az ott harcoló em-
berekben hősöket kell tisztelnünk, akik a 
hazájukért harcoltak - zárta gondolatait 
Romsics Ignác, majd ünnepélyesen meg-
nyitotta a kiállítást, amely október 14-ig 
tekinthető meg hétköznap 10-20 óráig. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

100 éve tört ki az I. világháború

Az emlékkiál-
lítást Csoma 

Attila igazgató 
nyitotta meg. 

Romsics Ignác 
történész idézte 

fel a háború főbb 
mozzanatait.  

Horváth Ferenc nagymamájának 
testvére sok képeslapot küldött 
a hadszíntérről, ahonnan sajnos ő 
sem térhetett haza 
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 100 éveszáz esztenDeje épült fel a voke józsef attila művelőDési központ színházterme.  
ebből az alkalomból emléktábla avatásra s ezt követően a váCi szimfonikus 
zenekar beethoven-konCertjére invitálták szeptember 28-ára a közönséget.  

A művelődési központ be-
járatánál Csoma Attila 
igazgató idézte fel a tör-
ténelmi előzményeket. 

A Magyar Királyi Államvasutak 
az 1900-as évek elején határozta el, 
hogy kapacitásbővítési céllal a már 
meglévő Északi Főműhely után még 
egy főműhelyt létesít. A jelenlegi te-
rület akkor még üres volt, ezt vásá-
rolták meg 1910-ben. Bár a gyárépü-
let még nem épült meg, de 1914-re 
már állt a színházterem, amit a vál-
lalat vezetősége Munkásotthonnak 
nevezett el. 

A történelem közbeszólt, kitört 
a világháború, az építkezés leállt és 
a színházterem az elkövetkezendő 
négy évben hadikórház volt. A há-
ború után a trianoni ország-cson-
kítás miatt elszakított területekről 
menekülő családokat szállásoltak el 

és a gyerekek számára szükségisko-
lát is berendeztek. Amikor megin-
dult az országban a gazdasági élet, 
itt is folytatódhattak az építkezések. 
1926-ban megnyílt a színházterem, s 
a későbbi fejlesztésekkel, ráépítések-
kel fokozatosan elnyerte mai arcula-
tát az intézmény. 

„Városunkban kevés olyan létesít-
mény van, amelyik elérte a centená-
riumot, ezért munkatársaimmal kö-
zösen úgy határoztunk, hogy emlék-
táblát helyezünk el” mondta az igaz-
gató. Ezt követően a jelen lévő Dióssi 
Csaba polgármesterrel közösen fel-
avatták Lengyel István szobrászmű-
vész alkotását.

A Zene Világnapját (október 
1-jén) 1975-ben „találta ki” Yehudi 
Menuhin hegedűművész és karmes-
ter, az UNESCO Nemzetközi Zene-
tanácsának elnöke, aki ezt javasol-
ta: „Arra szeretnék buzdítani min-
den várost, falut és országot, hogy 
rendezzenek sokféle zenei eseményt 
ezen a napon”. 

Parádés koncerttel ünnepelte e je-
les napot a zenekar Farkas Pál ve-
zényletével, aki egyébiránt a Farkas 
Ferenc Művészeti Iskola igazgatója 
is. A színháztermet megtöltő közön-
ség először az „István király, avagy 
Magyarország első jótevője” című 
nyitányt hallgathatta. Ezt követ-
te a közismert V. „Sors” szimfónia 
fantasztikus megszólaltatása, majd 
a „Wellington győzelme” című, 15 
perces csataszimfónia magával raga-
dó előadása zárta az estet. A műsort 

színesítették a Somogyi Ágnes zene-
kari titkár szerkesztésében kivetített 
képek s az egyes zeneszámok kelet-
kezési körülményeit felidéző konfe-
rálása.

Itt mondjuk el, hogy a Zene világ-
napja alkalmából a Művészeti Isko-
lában a növendékek és tanárok kö-
zös koncertjére október elsején, a 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban 

az Animato Operatársulat előadá-
sára másodikán, a Jézus szíve temp-
lomban a Bárdos Lajos Általános Is-
kola ünnepi hangversenyére a vi-
lágnap és a névadó születésének év-
fordulója alkalmából harmadikán 
került sor.

Katona M. István
A szerző felvételei

A Dunakeszi Civilek Baráti 
Köre szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a 
2014. október 17-én 18 órakor 
kezdődő rendezvényre

Író-olvasó találkozó Lengyel 
János Beregszászon élő költő-
vel, íróval

Házigazda: 
Skripeczky István szervező
Az est moderátora: 
Kis Judit újságíró

Közreműködnek: 
Babják Annamária színmű-
vésznő
Vincze József költő, szobrász
Guttmann Vilmos versmondó
A rendezvény helye: 
Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár – Dunakeszi, Kossuth út 6.

Lengyel János
„Kékbe nyúló bércek 
Ősi magyar táján, 
Palesztinná lettem 
A Kárpátok alján.”  

Részlet a Konok ábrándozó 
című versből.

Lengyel János, történész, író, 
újságíró 1973-ban született Be-
regszászon, a Szovjetunióban. 
Felsőfokú tanulmányait Bu-
dapesten, az ELTE Bölcsésztu-
dományi Karán végezte. Tag-
ja a Magyar Írószövetségnek 
és a Független Újságírók Szö-
vetségének. Pályafutása során 
több szakmai díjat is elnyert, 
idén két versét beválogatták Az 

év versei 2014 című antológiá-
ba. Eddig hét önálló kötete je-
lent meg, a legutóbbi az év ele-
jén, Időbe töltve címmel. E mel-
lett művei több mint egy tucat 
antológiában szerepelnek. Len-
gyel János sok műfajban alkot, 
repertoárjában megtalálható a 
vers, a novella, az elbeszélés, a 
tárca, a humoreszk, a kroki, az 
esszé, a tanulmány, az aforiz-
ma, a riport, az interjú, a kis-
regény, a szociográfia, a szatí-
ra stb. 

Emléktábla avatás 
és koncert 

KÁRPÁTALJÁRÓL  JÖTTEM
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október első napja ünnepi műsorral vette kezDetét a játszóház óvoDában, ahol felavatták a gyermekek kényel-
me és biztonságA érdekében A nyáron kivitelezett közel 20 millió forintos fejlesztést az újjávarázsolt uDvarban. 

benkoviCs lászlóné és CsaláDja fóti úti háza már két alkalommal esett a természet erőinek álDozatává. még 
1996-ban egy nagy erejű tornáDó nemCsak a CsaláDi ház tetőszerkezetét tépte le, De elpusztította az utCát övező 
fenyőfákat is. iDén tavasszal, április végén peDig a villám Csapott a házba. a pusztító tűzben szénné égtek a ge-
renDák, beomlott a tető. 

Mint arról már több 
alkalommal beszá-
moltunk a beruhá-

zás keretében teljesen kicse-
rélték a talajt az udvaron és ki-
épült a föld alatt kanyargó lo-
csolóhálózat. Az egész udvart 
gyönyörű gyepszőnyeg borít-
ja. A gyermekek biztonsága ér-
dekében a szabadtéri játékok 
alatt és környezetükben gu-

miszőnyeg került elhelyezésre. 
Az október 1-i avató ünnepsé-
gen Madárné Kondacs Mária 
óvodavezető a gyermekek és a 
szülők nevében is kedves sza-
vakkal mondott köszönetet a 
megszépült és megújult por-
mentes, zöld környezetért az 
önkormányzat vezetőinek, a 
körzet képviselőjének és a kivi-
telezőnek. Szabóné Ónodi Va-

léria, a Polgármesteri Hivatal 
csoportvezetője volt óvodape-
dagógusként egykori kollégá-
it arra buzdította, hogy a meg-
szépült udvar adta lehetősége-
ket a gyermekek harmonikus 
fejlődése érdekében minél so-
koldalúbban használják ki.  

A gyermekek színes műsora 
után Dióssi Csaba polgármes-
ter rövid köszöntőt mondott, 

majd az óvoda vezetőjével és 
a terület önkormányzati kép-
viselőjével, Kárpáti Zoltánnal 
a nemzeti színű szalag átvá-
gásával ünnepélyesen felavat-
ta a felújított udvart, melyet és 
a biztonságos játszóeszközöket 
örömmel vettek birtokba a kis 
ovisok.

 (B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

A ház lakói kétszer él-
ték át a katasztrófák, 
akiken a természet 
erőivel vívott küz-

delmükben ezúttal is segítettek 
az emberek. 

- A tűz teljesen megsemmi-
sítette a tetőt, amit újra kel-
lett építeni – tájékoztatott a 
rokkant nyugdíjas Benkovics 
Lászlóné, aki özvegy lányá-
val, és két kislány unokájával 
él a családi házban. – Szeren-
csére nem hagytak magunk-
ra az emberek, akik önzetle-
nül segítettek. Sokat köszönhe-
tünk a városnak. Az újjáépítés-
kor a régi cserép egy részét fel 
tudtuk használni, amihez kap-
tunk 600 darabot. A faanyag-
gal és a munkadíjjal együtt 1,6 
millió fölött volt a helyreállí-
tás költsége, amiből 900 ezret 
a jó szándékú ismerősök és is-
meretlenek adtak össze. A töb-
bit a család, a barátok adták 

tették hozzá, a hiányzó össze-
get hitellel  pótoltuk ki – so-
rolja a segítőket az asszony, aki 
ma is hálás, hogy az önkor-
mányzat Családsegítő Szolgá-
lata azonnal a segítségükre si-
etett. – Bankszámlát nyitottak 
a nevemre, amelyre érkeztek az 
adományok, magánszemélyek-
től, egyházaktól, iskoláktól és a 
katolikus óvodától.  

A pusztítás nagyságát jól mu-
tatja, hogy a Humán Szolgálta-
tó Központ Családsegítő Szol-
gálat facebook oldalán 78 ez-
ren olvasták a bejegyzést és 950 
személy meg is osztotta, ami 
nagyban hozzájárult az adomá-
nyok gyűjtéséhez – tájékozta-
tott Grega István családgondo-
zó. A szakember szerint az em-
berekre nagy hatással voltak a 
katasztrófát bemutató fényké-
pek, és az a szomorú tény, hogy 
két nő és két kisgyermek ottho-
na került veszélybe.

Dióssi Csaba polgármester 
rögtön az esetet követően fel-
kereste a család tagjait, akiket 
együttérzéséről és támogatásá-
ról biztosított. A összefogásnak 
köszönhető újjáépített tetőt lát-
va köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik segítettek. – Na-
gyon büszke vagyok a duna-
kesziekre, akik ezúttal is meg-
mutatták, hogy a város egy 
emberként össze tud fogni a jó 
ügyekért, és ha kell, segít a baj-
bajutottakon. 

(B. Szentmártoni)

Megújult a Játszóház Óvoda udvara

A természet erői kétszer pusztították el egy család házát

A felújított tetőszerkezet



19Dunakeszi Polgár 19Dunakeszi Polgár

„Aki kirándulni szeret, rossz ember nem lehet” „Csatlakozzon az, aki szereti a friss dunai szelet”

– Miként került Dunakeszire?
– Annak idején, még 1962-ben 
a férjemmel együtt vettünk itt 
egy víkendházat, és mindig is 
nagyon szerettünk a települé-
sen lenni. Aztán úgy harminc-
egy évvel ezelőtt ideköltöz-
tünk a városba, hogy ne kell-
jen annyit utaznunk, ha egy 
kis csendre, nyugalomra vá-
gyunk.

– Ezek szerint nem egy nagy 
utazó…

– Na, ebben aztán alaposan 
téved, ugyanis a férjemmel 
együtt mindig is nagy utazók 
voltunk. Térképpel, útikönyv-
vel és fényképezővel bejártuk 
és végigsátraztuk egész Eu-
rópát. Nem véletlen, hogy az 
itt élő vasutasok által alapí-
tott nyugdíjas klubhoz csatla-
koztunk, hiszen ők rengeteget 
utaztak, kirándultak.

– Hogy került velük kapcso-
latba?

– Minden kirándulásukhoz 
kerestek maguknak idegenve-
zetőt. Éppen Szegedre készül-
tek, és mivel én jól ismertem 
az útikönyvekből a várost, így 
én lettem az idegenvezetőjük.   

– Ma már a vezetője a klub-
nak. merre fordult meg az or-
szágban a Kiránduló Nyugdí-
jas Klub?

– Én 1988 óta voltam a klub 
vezetője, és azóta is méltóak 
vagyunk a nevünkre, és folya-

matosan kirándulunk. Előbb 
Ausztriát jártuk be közösen, 
majd utána szinte egész Ma-
gyarországot.

– Hányan vannak ma a 
klubban?

– Jelenleg 363 tagot számlá-
lunk. Ami érdekes, hogy nem-
csak Dunakesziről és környé-
kéről csatlakoznak hozzánk, 
hanem még Székesfehérváron 
is él klubtagunk.

– Meg van szabva, kik csat-
lakozhatnak Önökhöz?

– Nincs, egy a lényeg, nyug-
díjas legyen, aki szeret kirán-
dulni. De azokat is szeretet-
tel várjuk magunk közé, akik 
csak egy jó társasághoz sze-
retnének csatlakozni. Kép-
zelje el, még arra is képe-
sek voltunk, hogy megtanul-
junk néptáncolni, hogy a saját 
énekkarunk kíséretében fel-
léphessünk a városi rendezvé-
nyeken, helyi fesztiválokon.

– Korához képest nagyon 
aktív. Csak nem az unokái 
tartják ilyen formában?

– Összesen négy unokám 
van a fiamtól és a nevelt lá-
nyomtól, sőt már van két déd-
unokám is. Az elmúlt 86 év-
ben is mindig mozogtam, és 
ezen az sem változtatott, hogy 
pacemakert kaptam.

Molnár
Fotó: Katona M. István

– Ön tipikus megtestesítője an-
nak, miként lehet egy kisváros-
ból kiindulva bejárni az egész 
világot…
– Kétségtelen tény, hogy ne-
kem mindez a sport révén si-
került, hiszen válogatott ka-
jakosként rengeteg országban 
megfordultam. Ám nyugod-
tan leírható, számomra mindig 
is Dunakeszi lesz az otthon, a 
Duna közelsége életem végé-
ig nagy szerepet tölt be a min-
dennapjaimban.

– Ennyire lokálpatrióta len-
ne?

– Igen, hiszen minden ide-
köt ehhez a városhoz. Itt talál-
tam meg életem párját, itt élek 
vele és a két gyermekemmel, a 
négyéves Emmával és a két és 
féléves Mártonnal. Ráadásul 
ez a korábban alvó város mára 
megtelt élettel. Mindenki szá-
mára szerethetővé vált.

– Mi az, ami jelenleg a leg-
jobban tetszik Dunakeszin? 
Csak egyet mondhat…

– Nagyon fellendült a sport-, 
és a fesztiválélet, az itt élők ma-
ximálisan kihasználhatják a 
település adta lehetőségeket. 
Ehhez rengeteget tett a jelenle-
gi városvezetés. 

– Említette a Duna szerete-
tét. Ahogy mondani szokták, a 
folyó megad mindent annak, 
aki tiszteli. Akkor Önben nagy 
a tisztelet a folyó iránt?

– A sport, mégpedig a kajak 
révén az én kapcsolatom még 
szorosabb a Dunához. nem is 

tudom hány kilométert lapá-
toltam végig a folyón, így neki 
is van szerepe egy kicsit a két 
ifi vb-aranyamban, illetve a 
felnőtt világbajnoki ezüstér-
meimben. Előbbieket egyéni-
ben és négyesben, míg utóbbi-
akat kizárólag négyesben ér-
tem el.

– Mára sem szakadt el a fo-
lyótól. Honnan jött a sárkány-
hajózás?

– Annak idején elhatároz-
tam, hogy szeretnék egy kis 
közösséget felépíteni, amely 
hasznosan tudja eltölteni az 
idejét a vízen. Megalapítot-
tuk a Dunakeszi Sárkányhajó 
Sportegyesületet, amely már 
35-40 főből áll, és verseny-
zői, valamint túraszekcióval 
is rendelkezik. A társaság több 
mint a fele már indult verse-
nyen is.

– Mi az egyesület célja?
– Egyrészt szeretnénk mi-

nél több szerepet vállalni a vá-
ros rendezvényeiben, mégpe-
dig úgy, hogy az adott prog-
ram egyik állomásaként 
sárkányhajózhatnának az em-
berek. Másrészt szeretnénk 
minden olyan 9-99 évest a so-
rainkba tudni, akik szeretik 
érezni a friss dunai szelet, él-
vezni akarják a folyó adta le-
hetőségeket. Ehhez mindösz-
sze az kell, hogy a jelentke-
ző tudjon úszni. Harmad-
részt szeretnénk a városban a 
viziturizmust fellendíteni.

molnár

már betöltötte A nyolcvAn-
hatot, De hihetetlenül ak-
tív. összefogja a Dunakeszi 
nyugDíjas klubot, sőt, mivel 
a helyzet úgy kívánta, még 
néptánColni is megtanult. 
A klubtAgokkAl már bejár-
ták Az egész országot, igAzi 
kiránDuló társaság. bálint 
jánosné eszter néni 1988 óta 
vezette A klubot, melynek 
örökös tiszteletbeli elnöke, 
aki bízik benne, olyanok is 
Csatlakoznak hozzájuk, akik 
Csak jó társaságra vágynak.

A sport világábAn pontosAn 
tudják, ki Az A bAuer márton 
(középen, a kép hátterében), 
hiszen kajakosként számos 
világversenyen szerzett ér-
met: kétszeres ifi világbAj-
nok, míg a felnőttek között 
háromszor állt a világbaj-
noki Dobogó másoDik fokán. 
dunAkeszin AzonbAn már Ak-
kor is beugrik mindenkinek 
a neve, ha a sárkányhajózás 
kerül szóba. a kétgyerme-
kes ApukA feltett szándékA, 
hogy fellenDíti szeretett vá-
rosa viziturizmusát.
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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

Október 8. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:

Mátrai kirándulás.
Útvonal: Gyöngyös - Kékestető-vissza Sástó 

–Mátrafüred - Farkasmály 

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 c. musical

 a Parlando Színház előadásában
Belépő: 1.000.-Ft

Október 11. szombat 10 óra
Uray György Színház:

Hoppláda
(gyermekelőadás 6-14 éveseknek)

Belépő: 1.000.-Ft

Október 11. szombat 19 óra
Moldvai táncház a Jászok Együttessel.

Belépő: 500.- Ft

Október 13. hétfő 18 óra
Találkozások világjáró művészekkel.

Előadók: Faludi Judit-gordonka,
Kiss Gyula – zongora,

Szabadi Vilmos – hegedű,
Liszt díjas művészek.

Október 15. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Beszélgetés Nédó Olga művésznővel.
„Ellentétek tüzében.”

Október 17. péntek 14:15 óra
Rendhagyó történelem óra.

Téma: A Holocaust
Előadó: Paksa Rudolf történész

Október 17. péntek 18 óra
A DunArt Képzőművészeti Egyesület 

kiállításának megnyitója

Október 18. szombat 18 óra
Városi Néptánc Gála

Október 22. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:

Balatonboglár – Szőlősgyörök – Buzsák – 
Somogyvár – Somogyvámos

Október 29. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Közös „társasdélután”: beszélgetés, 
kártyázás, társasjáték.
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az esős, változékony iDőjárás sem tartotta otthon a 
Dunakeszi feszt közönségét, akik három napon át él-
vezhették a kulturális, szórakoztató programok so-
kaságát. látványos tánC- és sportbemutatók, nagy si-
kerű konCertek, kossuth-Díjas művészek színvonalas 
proDukCiói, a kistérségi hétpróba izgalmas versenyei 
kínáltak kellemes kikapCsolóDást több tízezer látoga-
tónak.  

Az elmúlt évek szép hagyományait követve idén is a 
fesztivál első napján, szeptember 12-én, pénteken 
rendezték meg a Kistérségi Hétpróba Sárkányha-

jó versenyt, amely már igazi presztízsviadallá nemese-
dett a két nagy rivális, Dunakeszi és Göd csapatai között. 
A Duna korzón sok százan drukkoltak kedvenc sárkány 
légiójuknak. A dunakeszi csapat végig élen haladt, ám a 
célvonal előtt nem sokkal a gödiek ritmust váltottak, és 
alig fél méterrel a házigazda egység előtt értek célba. Du-
nakeszi sportszerűen gratulált a gödi csapatnak. A négy 
alkalomból kétszer Göd, kétszer Dunakeszi nyert, ezzel 
továbbra is megmaradt a verseny izgalma. Harmadik he-
lyen Veresegyház végzett. A csapatokat a parton lelkes 
szurkolók vastapsa és a Koncertfúvósok dallamos zené-
je fogadta, akik a versenyzők ünneplése után a tömeg kí-
séretében a Horányi Révtől a Katonadombig, a fesztivál 
nagyszínpadáig vonulva zenéltek. 

A IV. Dunakeszi Feszt rendezvény-sorozatot Erdész 
Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségépí-
tés fontosságát emelte ki, melyet zászlajára tűzött az ön-
kormányzat. Dunakeszi, a Mi városunk! - mondta. - A 
szlogenhez méltó közösségi és kulturális programokkal 
igyekszünk Dunakesziből egy lokálpatrióta települést 
formálni - folytatta az alpolgármester, aki mindenkinek 
nagyon kellemes szórakozást kívánt a három napos ren-
dezvényhez. Mielőtt megnyitotta az idei fesztivált, gra-
tulált a sárkányhajó verseny győztesének, a gödi csapat-
nak, melynek Dióssi Csaba polgármester adta át a győ-
zelmi trófeát.  

A kiváló sportemberek ünneplése után az OCHO 
MACHO és a Punnany Massif együttesek fergeteges 
koncertjével vette kezdetét a három napos kulturális- 
és sörfesztivál önfeledt szórakoztató program-sorozata, 
amely vasárnap késő estéig tartott.

A színvonalas programok közül az egyik legnagyobb 
élményt sok kisgyermek számára Halász Judit fellépése 
szerezte. A lelkes közönség még akkor is kitartott, ami-
kor eleredt az eső: előkerültek az esőkabátok és az eser-
nyők, s közösen énekelték a felnőttekkel az örökzöld slá-
gereket.

A fesztivál vendégeként bemutatkozott Dunakeszi bol-
gár testvérvárosa, Ravda, itt voltak a székelykeresztúri 
küldöttség tagjai is, de érkeztek a szomszéd Gödről is. 
A Dunakeszi Rotary Klub a korábbi évek szép hagyomá-
nyait ápolva idén is vendégül látott 15 fogyatékkal élőt a 
bócsai otthonból. Mint azt Pozsgai László, a klub egyik 
aktív tagja elmondta, dr. Déry Tibor főorvos, és a klub so-
ros elnöke, Tóth László tartalmas programmal fogadta az 
intézmény lakóit, akik portréit Tónió önzetlenül készí-
tette el. A klub saját készítésű címkével ellátott házi lek-
várral kedveskedett azoknak, akik a gödieket adománya-
ikkal támogatták. 

Ez az önzetlenség jellemezte az egész fesztivált, melyen 
ott voltak a város intézményei, civil- és egyházi közössé-
gei, művészeti csoportok. A DunArt Egyesület pl. önál-
ló tárlattal várta a vendégeket, akiket az egyesület elnö-
ke, Peti Sándor, és a jeles tagok, Dusza Tibor, dr. Halász 
Géza és még jó néhányan kalauzoltak végig a nívós ké-
pek között. Színes repertoárjával fogadta az érdeklődő-

Idén a gödi csapat 
nyerte a sárkány-

hajó versenyt

erdész Zoltán 
alpolgármester 

nyitotta meg 
a Fesztet

Az ezüstérmes 
dunakeszi 
sárkányhajó 
csapat tagjai

2014.
szeptember

12-13-14.
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Szórakozva nyertek
A Dunakeszi Feszt Kulturális- és sörfesztivál az önfeledt szórakozás, 
a látványos sportversenyek mellett különleges izgalmat hozott azok 
számára, akik kitöltötték a nyereményszelvényt és azt le is adták a 
szervezőknek.

Idén immár harmadik alkalommal ajánlott fel fődíjként egy nagy értékű kerék-
párt a város ismert szakkereskedése, a Winkler Sport és a Merida magyaror-
szági forgalmazója. 

A vasárnap esti sorsolás a Grünvald családnak kedvezett. A szerencsés 
nyertesek, Grünvald Petra és édesapja, Grünvald Béla egy 24 sebességes 
Merida kerékpárt vehetett át Dióssi Csabától, a város polgármesterétől és az 
ajándékozó szakkereskedés tulajdonosától, Winkler Imrétől. - Hatvan éves va-
gyok, és még soha semmit nem nyertem - mondta a boldog édesapa. - Nagy 
örömmel tölt el bennünket, hogy mi nyertük meg ezt a gyönyörű kerékpárt, 
mert eddig ketten használtunk egy 15 éves biciklit - osztotta meg örömét a 
főiskolai hallgató hölgy, aki szinte naponta kerékpározik.

ket a József Attila Művelődési Központ és Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár. 

Amilyen szépek és tartalmasak voltak a kulturális 
programok, olyan izgalmas sportversenyeknek lehet-
tünk tanúi. A Kistérségi Hétpróbán négy település - Göd, 
Mogyoród, Veresegyház és Dunakeszi - mérte össze ere-
jét, ügyességét. A rodeóbikát legmagabiztosabban Veres-
egyház csapata ülte meg, a Skander versenyt Dunakeszi 
nyerte, miként a falmászó versenyt is. Sörivásban Mo-
gyoród volt a legjobb, melynek csapata a kötélhúzásban 
is a legerősebbnek bizonyult. A főzőversenyen – melyen 
a nemzetközi zsűri díjazta a kreativitást, az étel felszolgá-
lását, a teríték igényességét is - idén a Dunakeszit képvi-
selő Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanári és szü-
lői közössége alkotta "mesterszakácsok" csapata hódítot-
ta el a győzelmi pálmát. A hétpróba összesített versenyét 
Dunakeszi nyerte. A győztes csapatot megillető trófeát 
Dióssi Csaba polgármester vehette át Erdész Zoltán al-
polgármestertől. 

A jó hangulatú versenyek mellett a város iskoláinak 
művészeti csoportjai, sportegyesületei látványos és von-
zó programokkal szórakoztatták a kulturális és sörfesz-
tivál közönségét. 

A helyi fellépők mellett olyan kiválóságok, mint a már 
fentebb említett Halász Judit, Demjén Ferenc, Rudolf Pé-
ter, a Csík Zenekar művészetét élvezhették a nézők. 

A szeszélyes időjárás ellenére idén is nagy siker övezte 
a háromnapos programsorozatot, amely az R-Go együt-
tes fellépésével zárult. 

- Az idei Dunakeszi Feszt iránti érdeklődés ismét meg-
mutatta, hogy az itt élők szeretik ezt az eseményt, ma-
gukénak érzik. A rossz idő ellenére is rengetegen jöttek 
el, hogy találkozzanak, beszélgessenek, kikapcsolódja-
nak ezen a hétvégén – hallhattuk Dióssi Csaba értékelé-
sét, aki szerint ez is bizonyság arra, hogy az elmúlt négy 
év rendezvényei felpezsdítették a város közösségi életét.

- Négy éve, amikor életre hívtuk a Dunakeszi, a Mi Vá-
rosunk programot, nem kisebb cél fogalmazódott meg 
bennünk, mint hogy tevékenységünkkel elérjük: a vá-
ros polgárai a munka végeztével úgy érezzék, hazajöt-
tek. Büszkék legyenek és lehessenek arra, hogy Dunake-
szi lakosai, igazi otthonná váljon számukra a város. Egy 
szemléletet igyekeztünk megteremteni, amelyet azóta az 
itt élőkkel közösen töltöttünk s töltünk meg tartalom-
mal – többek között városunk közösségi eseményeivel – 
sorolta a beteljesült terveket a polgármester, aki büszke 

arra, hogy a város legnagyobb rendezvénye a Dunake-
szi Feszt, amely a rossz idő ellenére is közel 30 ezer láto-
gatót vonzott. 

- Minden évben igyekszünk valami újdonsággal ké-
szülni – folytatta az összegzést. - Idén a Dunakeszi Feszt 
helyszínéhez vezető Katonadomb sort és a rendezvény te-
rületén lévő közlekedő „csapásokat” burkoltuk le térkő-
vel, és kiépítettük az öntözőrendszert, megkezdtük az ál-
landó játszótér kiépítését, amiről elismerően nyilatkoz-
tak a vendégek. Az egész rendezvényterület sokkal kul-
turáltabb lett, melyen örömmel léptek fel a résztvevők. A 
fellépőknek és a szervezőknek  köszönöm a kitartó felké-
szülést, gratulálok a színvonalas szerepléshez – hangzot-
tak Dióssi Csaba elismerő szavai. 

Vetési Imre
Fotó: Vörös István

A Kossuth-díjas 
Csík Zenekar

Legindi Tímea 
volt az egyik 
műsorvezető

A győztes 
csapat asztala
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Alcsófesztivál 
négy kislegény „lefőzte” a felnőtteket

igazán kegyes volt az iDőjárás felelős az alCsófesztivál több száz résztvevőjéhez, akik a ra-
gyogó őszi napfényben jó hangulatban főzték az ízletes leCsó különlegességeket Dunakeszi-
alsón. a hangulatos, szép portálokkal büszkélkeDő nyugalmas kertváros központi utCája 
ezen A nApon A vidám közösségek, csAládi és bAráti társAságok önfeledt társAlgásától volt 
hangos. a jóízű beszélgetéseknél talán Csak a bográCsokban készített leCsó különlegességek 
voltak ízletesebbek. 

Szeptember 20-án a Muskátli 
utca megtelt a helyi polgárok 
sokaságával. Közel harminc 
csapat versengett a győztest 

megillető trófeáért és a szponzorok 
értékes ajándékaiért. A kertváros fő 

utcájának két oldalán sorakoztak a 
bográcsok, melyekben rotyogtak a 
különböző receptúra szerint készí-
tett lecsó különlegességek. Étvágy-
gerjesztő illatuk még a távolabbi ut-
cákat is belengte. 

 A korábbi évek hagyományait kö-
vetve idén is neves személyiségek 
zsűrizték a helyben készített ízletes 
étkeket, akik a lecsók íz világa mel-
lett azt is díjazták, hogy a csapatok 
hogyan szervírozták az igazi gaszt-
ronómiai különlegességeket. A le-
nyugvó nap vörös koronája már a Pi-
lis hegygerince fölött járt, amikorra 
a zsűri tagjai: Bodorné Dr. Guba Ág-
nes Rita, alsói háziorvos, Dióssi Csa-
ba, Dunakeszi polgármestere, Ko-
vács Ágnes, olimpiai bajnok úszó, 
Laczkovich Krisztina, a Dunakeszi 
Szent István Általános Iskola igazga-
tója, Nagy Adrienn, a Neuwelt 2001. 
Tűzifa Kft. képviselője, Sümegi Mik-
lós, a 2013-as Alsói Lecsófesztivál 
győztes főszakácsa, valamint Tóth 
Csaba, Dunakeszi rendőrkapitánya 
végig kóstolta valamennyi verseny-
készítményt és értékelte a csapatok 
kreatívitását. 

Míg a zsűri dolgozott, addig a 
színpadon – a rendezvény ötlet- és 
házigazdája – Benkő Tamás önkor-
mányzati képviselő különböző meg-
hívott szakelőadókkal beszélgetett, 
akik számos hasznos tanáccsal szol-
gáltak a nagyérdeműnek. A verseny-
ző csapatok, baráti társaságok az „ét-
teremmé” átalakított utcán elhelye-
zett asztaloknál jóízűen fogyasztot-
ták főztjüket, melyhez a friss házi 
kenyeret Kovács László pékmester 
ajánlotta fel. 

A nagy érdeklődéssel várt ered-
ményhirdetés előtt az Alcsófesztivál 
nevének másik „keresztanyja”, Sza-
bolcs Csilla alsói pedagógus értékes 
tombolanyeremények sokaságát sor-
solta ki a szerencsés nyertesek nagy 
örömére. 

S elérkezett a nap fénypontja, ami-
kor a csapatok egyenként mutat-
koztak be a zsűrinek és a több száz 
vendégnek, akik szinte kivétel nél-
kül arról beszéltek: „A főzés és az 

együttlét öröméért vesznek részt a 
rendezvényen.” A lecsófőző verseny 
valamennyi csapata oklevelet vehe-
tett át, majd Benkő Tamás bejelen-
tette a zsűri döntését. A 2014. évi 
Alcsófesztivál III. helyezett csapa-

ta: Maklári „Betyárok”, II. helyen a 
Jó szóró Sószóró végzett. Az eddigi 
vastapsot tomboló tapsvihar váltotta 
fel, amikor felkonferálta a színpadra 
a verseny győztesét, a négy tizenéves 
srác alkotta Tök-Alsó-t. 

A négy kislegény, a két testvérpár, 
akik „lefőzték” a felnőttetek: Anderle 
Lambert, Anderle Lóránt, Raikovich 
Tibor, Raikovich Levente. A közön-
ség díját: a Pancserok csapata vehet-
te át.

Az egymás sikerének örülő ver-
senyzőket és vendégeket látva biz-
ton jelenthetjük ki, az Alcsófesztivál 
megrendezésével mindannyian 
nyertünk. 

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

A közönségdíjas 
csapat
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ahová érdemes betérni
vállalkozásunk egy számunkra végtelenül szimpa-
tikus és új szellemű kereskeDelmi iránynak szeretne 
teret és alkalmat biztosítani. 

Boltunk szándéka, hogy 
a manapság oly népsze-
rű garázsvásárok szel-
lemiségét megtartva, 

de kicsit átültetve azt, hangula-
tos kis kuckónkban segítse eladó-
it, hogy otthonukban felesleges-
sé vált, de másnak még hasznos 
portékájához vevőt találjon. 

Mindannyian ismerjük a „jó 
lesz az még valamire, ne dobjuk 
még ki” érzést. Magam is ilyen 
vagyok, szeretek spájzolni, s lás-
suk be, a fogyasztói társadalom 
végtelen lehetőséget nyújt erre az 
embernek, mármint arra, hogy 
tárgyakat halmozzunk fel, néha 
talán indokolatlanul. Viszont saj-
nos az ember lakótere – néhány 
szerencsés eset kivételével - nem 
korlátlan befogadó képességek-
kel bír. Néha meg kell hozni pár 
döntést, húzni kell egy vonalat 
és szortírozni, és a tényleg feles-
leges daraboktól egyszerűen meg 
kell válni. Ráadásul azt mondják, 
hogy amelyik ruhát 2 évig nem 
vesszük fel, azt már nem valószí-
nű, hogy ezután valaha felvesz-
szük…

Pontosan az ilyen és ehhez ha-
sonló szituációkra lehet megol-
dás a Garázs varázs. Ha meg-
unta, kinőtte, sose szerette, de 
kidobni nincs szíve, akkor hoz-

zánk el lehet hozni, és ki tudja, le-
het másnak az egy régen keresett 
kincs! Mi elhelyezzük, vigyázunk 
rá és teret adunk egymás kincsei-
nek felfedezésére.

Aki volt már garázsvásáron, 
annak nem kell bemutatni azok 
hangulatát, azt a kellemes, kö-
tetlen, nem vére menő árusítás-
ról szóló érzést, amikor barát-
nők, szomszédasszonyok egy kis 
időre összegyűlnek, a férjek „se-
gítenek”, de legalábbis támoga-
tásukról biztosítják a jelenlévő-
ket, előkerülnek a házi sütik és 
még a gyerekek is házi limonádé 
árusításba fognak. Valami ilyes-
mi inspirált az ötlet kivitelezése-
kor. Szeretnénk, ha üzletünkbe is 
érdemes lenne a hangulat kedvé-
ért be- és visszatérni, s ha közben 
találunk egy kabátunkhoz pont 
passzoló sálat, a gyerekeknek egy 
mesekönyvet vagy foglalkoztató-
füzetet otthagyhatatlan áron, s 
egy régen áhított design-spaget-
tiszedő is az utunkat állja, akkor 
már nem volt hiába törekvésünk.  

Üzletünk különlegessége, hogy 
az eladó tulajdonképpen a kü-
lönböző felületek (polcok, vitri-
nek, stb.) területére egyfajta piaci 
„helypénzt” megfizetve elhelyez-
heti az eladni kívánt árut, meg-
szab rá egy árat és mi az általa 

meghatározott pe-
riódusra vállaljuk, 
hogy üzletünk se-
gítségével gazdára 
lelhessen a portéka. 

Külön öröm szá-
munkra, hogy sikerült megnyer-
ni ötletünkhöz néhány Dunake-
szin illetve a környező települé-
seken élő, kézzel készült termé-
keket forgalomba hozó kedves 
szakembert. Nem titkolt szán-
dékunk, hogy nagymértékben 
támogatjuk Őket és lehetőséget 
biztosítunk számukra üzlethely-
ségünkben. Véleményem sze-
rint elég szűk azon fórumoknak 
a helye, ahol a pályakezdő, nagy 
tőkével nem rendelkező, vagy 
pusztán hobbiból, műkedvelés-
ből alkotók megmutathatják te-
vékenykedéseik produktumát. 

Szeretnénk érzékenyen követ-
ni az aktualitásokat, az év so-
rán egymást követő eseménye-
ket, hogy a különböző tematikus 

napokkal / hétvé-
gékkel segítsük el-
adóink eredményes-
ségét. Vevőinknek 
pedig maximális se-
gítségnyújtás mel-

lett próbálunk eligazodást nyúj-
tani ezen újszerű eladás/vásár-
lási stratégia útvesztőiben. Ter-
mészetesen segítségül hívjuk a 
közösségi médiát is, hisz minden 
fonákjával együtt sok-sok infor-
máció átadására alkalmas felület. 

Látogasson el honlapunkra a 
további tájékoztatás érdekében, 
a www.garazsvarazskeszi.hu cí-
men, illetve keressen bennünket 
személyesen. 

Üzletünk október 1-én nyílt a 
Tábor u. 48. szám alatt, a Piros 
ovi és Fazekas suli tőszomszéd-
ságában. 

Látogasson el hozzánk és re-
méljük Önök is úgy fogják sze-
retni, ahogy mi szeretjük!

Farkas Boglárka H
ir

de
té

s
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attila vágtató lova
a mai magyar szobrászat kiemelkeDő alkotója, rAffAy dávid kisplAsztiká-
iból nyílt reprezentatív tárlat szeptember 19-én a kőrösi Csoma sánDor 
iskola iskolagalériájában. a sajátos világlátást sugárzó művei elmélyült 
szemlélőDésre ösztönöznek akkor is, ha első látásra realista megközelí-
tésnek tűnnek a különféle állatokat megjelenítő, főként bronz figurái, 
ám a művész sajátos formanyelvével átlényegítve mégis egyeDivé változ-
tatja a valóságban sokszor látott élőlényeket. 

Bevezetőjében Kárpáti 
Zoltánné igazgató asz-
szony köszöntötte az 
immár 35 éves múltú 

Iskolagaléria megálmodóját, a 
tárlatok rendezőjét, Harango-
zó Katalint. Szólt arról, hogy a 
teljesen megújult aula avatójá-
nak is tekinthető a szobortárlat 
s üdvözölte a kiállító művészt, 
aki feleségével s öt gyermekével 
érkezett erre a jeles alkalom-
ra. Külön köszöntötte Somo-
gyi Győző Kossuth- és Prima 
Primissima-díjas festő- és gra-
fikusművészt, aki vállalta a ki-
állítás megnyitását, s bejelen-
tette, hogy a tárlatnyitást köve-
tő napon veheti át a kiváló kiál-
lító művész a Magyar Örökség 
díjat. Egyébiránt ő is vendége 
volt már műveivel az Iskolaga-
lériának.

– Kedves emlékem a 25 év-
vel ezelőtti kiállításom. Akkor 
is megragadott ez az otthonos, 
kedves tér – kezdte a megnyi-
tót Somogyi Győző, majd így 
folytatta. – Most Raffay Dávid 
szobrászművészetének egy sze-
letét láthatjuk. Az elmúlt szá-

zad művészete annak a gondo-
latnak a jegyében fogant, hogy 
az ember legyőzi a természetet. 
Az ember örök ellenséget csi-
nált a természetből, és minden 
alkotása, úgy a technikai, mint 
a művészeti, élettelen. Raffay 
Dávid azonban ahhoz a fiatal 
művésznemzedékhez tartozik, 
akiket ez a tévút nem érintett 
meg. Ő azt az ősi irányvona-
lat folytatja, amely az ősember 
első csodálatos barlangrajzától 
töretlenül a világ összes nagy 
kultúráján és vallásán keresz-
tül mind a mai napig élő tra-
díció. Tiszteli és szereti a ter-
mészetet, önmagát ennek ré-
szeként határozza meg, és ezért 
a minket körülvevő formákat 
otthonosan, mint sajátját hasz-
nálja. Alkotásainak a legfőbb 
szereplője az élő természet és 
az állatok sokasága.   

– Talán véletlen, talán nem, 
hogy a Kőrösi Csoma Sándor-
ról elnevezett iskolában va-
gyunk – folytatta. – Raffay Dá-
vid is azt a szellemi utat jár-
ta be, amit a névadó. Vissza-
tért őseink kultúrájához, és 

folyamatosan kutatja ezeknek 
a régi, Közép-Ázsiai kultúrák-
nak az ábrázolásait. Egy szent 
stilizációról van szó. Egy em-
ber vagy állat személyiségének 
a lényegét sokszor olyan moz-
dulat adja vissza, amit a fe-
lületes szemlélő sosem lát. Ő 
ezt átteszi a műveibe, egy ne-
mes anyagba, hogy a szinte föl-
döntúli repülő mozdulatok-
ból mégis hihetetlen letisztult 
nyugalom jön létre. Ha meg-
nézzük például Attila vágta-
tó lovát, a ló teljesen kinyúl-
va, a gyorsvágtának szinte so-
hasem látható mozdulatában 
mégis az örökkévalóságot feje-

zi ki – mondta végezetül Somo-
gyi Győző.                                                           

A tárlatnyitót színvona-
las műsor is gazdagította. Az 
egyesített Kicsinyek kórusa 
és az Aranyeső kórus énekelt 
Dászkál Dóra és Szabó Gábor 
vezényletével. Gyönyörködhet-
tünk Markovics Dániel 8.c. osz-
tályos elmélyült zongorajátéká-
ban. Majd az iskola egykori ta-
nulói, Balogh Regina és Pásztor 
Dávid, a Csikófark Táncegyüt-
tes tagjai páros táncot mutat-
tak be. 

   
Katona M. István

A szerző felvételei

Raffay Dávid szobrászművész tárlata 
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lucz-sólyom 
világbajnok kettős

oklahomában renDezték 
meg a szeptember 25-28-ig  
tArtó mArAtoni kAjAk-kenu 
világbajnokságot. a magyar 
Csapat 10 arany, 7 ezüst és 
3 bronzérmet szerzett a 15 
versenyszámban. legerő-
sebb nemzet  ezen  sport-
ágbAn A világon, Az érem-
táblázaton az első helyen 
végeztek. a 18 éves luCz noé-
mi és A 17 éves sólyom dórA 
- A rAdnóti gimnázium tAnu-
lói - nAgy sikert értek el, vi-
lágbajnokok lettek.

A magyar válogatón Lucz 
Noémi-Sólyom Dóra pá-
ros második helyen vég-
zett, de a győztessel együtt 

kijutottak a világbajnokságra – tájé-
koztat örömmel Rasztotzky János, a 

Dunakeszi Kajak Egyesület elnöke és 
edzője.

– Hogyan zajlott le a világbajnok-
ság?

– Szeptember 20-án indultunk 
Oklahomába - mesélte Noémi. 
Szeptember  26-án nyolc egység in-
dult, az U 18 éveseknél. Az első kör-
ben csak kajakoztunk (kb. 4 km), a 
másodiktól az ötödik körig az eve-
zést minden körben 150-200 méte-
res futással kellett megszakítanunk. 
A 18 kilómétert, 1 óra 26 perc alatt 
tettük meg.  Az utolsó körben a fu-
tásnál sikerült annyi előnyt szerez-
ni, hogy a győzelem biztos legyen a 
másik magyar páros előtt – mondta 
a boldog világbajnok.

– Gratulálunk!
 Solymosi László
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a magyar labDarúgó szövetség két és fél éve országos 
pályaépítési programot hirDetett. pest megyében ez 
iDő alatt buDaörstől sülysápon át veresegyházig 15 te-
lepülésen összesen 21 Db műfüves játéktér készült el. 
ebből három – a Dunaharaszti és a veresegyházi után 
a Dunakeszi is – nagyméretű, villanyvilágítással fel-
szerelt pálya.

Nagyméretű műfüves pálya épült Dunakeszin

Közel kettőszáz futballis-
tapalánta vette birtokba 
szeptember elején a nyá-

ron elkészült nagy méretű mű-
füves futballpályát a Magyar-
ság Sporttelepén. A villanyvilá-
gítással ellátott játéktér ünnepé-
lyes átadására a Dunakeszi Kinizsi 
Utánpótlás SE által szervezett gye-
rektorna betétprogramjaként ke-
rült sor az új. Az ünnepi eseményt 
Seltenreich József városi sportigaz-
gató nyitotta meg. 

Dióssi Csaba polgármester re-
ményét fejezte ki, hogy Dunake-
szi folyamatosan fejlődő szabad-
téri sportlétesítményeit – az új 
műfüves nagypályán túl a közel-
múltban átadott kisméretű műfü-
ves játékteret, a BMX-pályát, a fel-
újított Kinizsi- és a rekonstrukció 
alatt álló Magyarság centerpályát 
– a jövőben is rendszeresen meg-

töltik majd a város fiataljai mel-
lett az idősebb korosztály képvi-
selői is. A városvezető kifejtette: 
a sportlétesítmények fejlesztésébe 
fektetett kormányzati és helyi for-
rások az egészségügyre fordítandó 
támogatásokban fognak hosszú 
távon megtérülni, hiszen amelyik 
nemzet tagjai sportos életmódot 
folytatnak, ott kevesebben és rit-
kábban szorulnak rá az egészség-
ügyi ellátásra az emberek. A pol-
gármester külön háláját fejezte ki 
az avató ünnepségen az MLSZ el-
nökségének képviseletében megje-
lent Dunai Antalnak, olimpiai baj-
nok labdarúgónak, a korábbi évek 
többszörös gólkirályának, aki 
egyike azon kevés futballistánk-
nak, akik naggyá és világszerte el-
ismertté tették hajdan a magyar 
labdarúgást.

Dunai Antal a sport által oko-

zott örömök és erények nagysze-
rűségét hangsúlyozta, kiemelve a 
labdarúgás akaraterőre, közössé-
gi szellemre, kreatív gondolkodás-
ra, játékosságra és küzdeni tudás-
ra nevelő hatását. Örömét fejezte 
ki, hogy a fiúk mellett a dunake-
szi műfüvön lányfocistákat is lát-
hat szép számmal, akik majdan 
édesanyaként erősíthetik gyerme-
kük labdarúgás iránti elkötelezett-
ségét. 

Benkő Tamás, az MLSZ Pest 
megyei igazgatója külön elisme-
rését fejezte ki a szülőknek, akik 
időt, energiát és pénzt nem sajnál-

va biztosítják gyerekeik számára a 
sportolás lehetőségét. Megköszön-
te az utánpótlás-nevelésben dol-
gozó edzők lelkiismeretes mun-
káját is, hangsúlyozva: kizárólag 
megfelelő szakképesítéssel rendel-
kező edzőkre szabad a gyerekeket 
bízni, mert különben hiú ábránd, 
hogy 10-15 év múlva a mainál jobb 
szinten teljesítő felnőtt focistáink 
legyenek. Örömtelinek nevezte, 
hogy a töretlenül fejlődő városban 
ezúttal egy nagy méretű műfüves 
pályát épített az önkormányzat.  

A szerk.
Fotó: Vörös István

Békési Márkakereskedések: 
Fót, Móricz Zsigmond út 41., Tel.: 06 27 358 270  •  Gödöllő, M3-as lehajtó, Tel.: 06 28 52 52 52
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KölTöZTETéS,  
mindEnnEmű 

árufuvaroZáS, 
auTóSZállíTáS  

éS mEnTéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

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

Téli-nyári
gumi csere!

2014. 08. 29. Ujfalussy Domonkos – Reszegi Fruzsina
2014. 08. 29. Csillag Gyula István – Blaubacher Terézia
2014. 09. 01. Tóth Imre  – Ladóczky Georgina
2014. 09. 12. Simon Gábor – Pazsitka Ilona
2014. 09. 19. Keinauff Zoltán – Czinóder Réka
2014. 09. 19. Hajdú Gábor – Antal Zsuzsanna
2014. 09. 20. Lukács József – Talló Rózsa

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

2014. augusztus 26-tól szeptember 26-ig  

házasságot kötött 
összesen 17 jegyespár

akik közül az alábbi párok járultak hozzá a megjelenéshez:

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

közéleti lapját, 
a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 

31 000 
példányban.

kézilAbdA

AtlétikA

Dunakeszi nyerte 
a veres kupát

magyar bajnokságot nyertek 
a vasutas fiatal atlétái

Vácrátóton rendezték meg a IV. Veresegyház Kézilab-
da Alapítvány Utánpótlás tornát az U 13 éveseknek. 
Povázsay György tanár úr csapata - Dunakeszi Kinizsi 

- megszerezte az első helyet, hozzá társult Laboncz Levente 31 
góllal gólkirály lett.

Aranyérmesek: Enyedi Bence, Laboncz Levente, Laboncz 
Barnabás,  Pataj Brunó, Simkó Benjámin, Bán Balázs, Kismar-
jai Márton, Monostori Máté, Halmos Dániel, Kovács Dániel, 
Mladoniczki Márk.  

 Solymosi László 

Edzés közben látogat-
tam meg a magyar baj-
noki címet elnyert fi-

úkat. A gratuláció után arra 
kértem őket, hogy meséljék 
el pályafutásukat. Kovács Ta-
más másfél éve atletizál, ez 
az első nagy sikere, főszáma 
a 200 méter. Bíró Norbert öt 
éve atletizál, az idén 400 gá-
ton bronzérmes lett, az orszá-
gos junior bajnokságon. Rády 
Zoltán 11 éve atletizál, sok 
nagyszerű eredmény tulajdo-
nosa, ezt szaporította újabb 
nagyszerű eredménnyel. Az 
idén és tavaly is 400 méter gá-
ton magyar bajnok. Tavaly és 
az idén is 3. lett a magyar baj-
nokságon 110 méteres gátfu-
tásban. Maracskó Pál edző 
tanítványa a három atléta. A 
váltó első embere, Saly Zol-
tán Budaörsön készül fel, 
Egri Gyula edző irányításá-
val, ő is a Vasutas sportegye-
sület tagja. 

A döntőben nyolc csapat 
indult a váltóversenyen - me-
séli Rády Zoltán.   - A magyar 
bajnokságon mi a harma-
dik helyre vártuk magunkat, 
meglepett mennyire jól telje-
sítettünk. Saly Zoltán kezdett 
elsőnek, ő adta át a botot Ko-

vács Tamásnak, az erős me-
zőnyben a második emberek 
voltak a legjobb futok a csa-
patoknál. Tamás második he-
lyen adta át a váltóbotot Bíró 

Norbertnek, aki szintén jól 
futott, harmadik helyen vet-
tem át tőle a stafétát.  

Az utolsó 400 méternek 
vágtam neki, az első helyen 
futó versenyző 50 méterre 
volt tőlem. Ledolgoztam az 
50 métert és még 5 métert rá 
is vertem a második helye-
zettre. Életem legjobb ered-
ményét futottam 48 mp-et. 
Így lettünk mi Junior magyar 
bajnokok és szereztünk Du-
nakeszi atlétáknak újabb di-
csőséget!

Gratulálunk!

Solymosi László

mArAcskó pál, A dunAkeszi vAsutAs AtlétikAi 
szakosztály vezetőeDzője 1978 óta Dolgozik eDző-
ként az egyesületnél. az elmúlt évtizeDek alatt 
nagyon sok magyar bajnoki Címet nyertek tanít-
ványai, legutóbbit szeptember 6-án.

Balról: Saly, Bíró, Kovács, Rády
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