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Az idei mAjális is ezreket vonzott A dunA-pArti kAtonAdombrA, Ahol színpompás kép fogAdtA A szórAkozni, kikApcso-
lódni vágyó dunAkeszi polgárokAt. A város közkedvelt szAbAdidőközpontjánAk viAcolorrAl burkolt „főutcájábAn” 
színes lufikkAl köszöntötték Az ünneplő közönséget Az önkormányzAt stAndjánál. Az üde zöldfűvel borított terü-
leten egymás mellett sorAkoztAk A kézműves sátrAk, A gyerekekre váró játékok ArzenáljA, Az ízletes étkeket kínáló 
szAbAdtéri éttermek és kifőzdék.

Városunk közkedvelt ren-
dezvényhelyszíne színes 
lufik pompázatos látvá-
nyával „köszöntötte” a 

majálisozó dunakeszieket, akiket 
az általuk kiválasztott kedvenc szí-
nű léggömbbel ajándékozott meg 
az Önkormányzat standjánál Dióssi 
Csaba polgármester, a képviselők 
közül Csoma Attila, Szabó József, dr. 
Kováts Sebestyén és Bocsák Istvánné. 
A majálisozók forgatagában ott volt 
Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lő és Erdész Zoltán alpolgármester, 
akik ezúttal is sokakkal osztották 
meg gondolataikat, cserélték ki vé-
leményüket az aktuális kérdésekről.

A műsorfolyam idén is délelőtt tíz 
órakor indult késő estéig tartó élmé-
nyekben gazdag közönség szórakoz-
tató útjára. A nagyszínpadon egymást 
váltották a bemutatkozó egyesületek 
sport- és tánc csoportjai, az igényesen 
szórakoztató zenés produkciók soka-
sága. A csak megnevezésükben „ama-
tőr” helyi művészeti csoportok nem 
kisebb élményt szereztek a közönség-
nek, mint az országos hírű hivatásos 
társulatok, együttesek. Öröm volt lát-
ni, és hallgatni a város tehetséges fia-
taljainak, és éltesebb korú fellépő elő-
adóinak szívet melengető műsorát, 
akik méltán arattak nagy sikert a ma-
jálisozók körében. 

A korábbi évekhez hasonlóan ez-
úttal is sok-sok játék várta a kicsiket 

és nagyokat egyaránt. Forgott a kör-
hinta, kinyíltak céllövöldék, zakatolt 
a kisvonat, az elektromos autón jo-
gosítvány nélkül tesztelhették veze-
tési képességüket a vállalkozó ked-
vűek… A ragyogó napfényes időben 
nagyon sokan voltak, akik délelőtt 
10 órakor rajthoz álltak a Decathlon 
futóversenyén, hogy a gyönyörű Du-
na-parti környezetben teljesítsék az 
általuk vállalt távot.  

Megteltek a finomságokat kíná-
ló vendéglátók szabadtéri éttermei az 
ínyencségeket fogyasztó vendégekkel, 
a frissen csapolt sör mellett társalgó jó 
ismerősökkel, barátokkal, családok-
kal. A városi képviselő-testületben he-
lyet foglaló pártok közül a Jobbik és az 
Együtt-PM idén is saját sátorral volt je-
len a majálison. A Jobbikos Nyíri Már-
ton, Szombat István és Varga Zoltán 
helyben sütött palacsintával kedves-
kedett vendégeiknek. Az Együtt-PM 
- Dk - Szolidaritás pártcsoportosulás 
csapata Lukácsi Bálinttal és Radnóti 
Henrikkel az élen fogadta a majáliso-
zó szimpatizánsaikat.    

Az egész napos jó hangulatú ma-
jálist még a kora délutáni eső sem 
zavarta meg, melynek befejező ak-
kordjaként a Kolompos Együttes 
után a Rákóczi Ferenccel kiálló Best 
Of Zenekar koncertjét élvezhette a 
nagyközönség. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ezrek majálisoztak a Katonadombon
Egy nap az önfeledt kikapcsolódás jegyében
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városunk egyik legnAgyobb létszámú civil közössége, A dunAkeszi nyugdíjAs klub vezetősége idén 
is szeretetteljes ünnepi műsorrAl köszöntötte Az édesAnyákAt. A klub nAgy tiszteletnek örvendő, 
ötletekben és cselekvésre inspiráló energiából kifogyhAtAtlAn vezetője, terbe józsefné szeretet-
től áthAtott bAráti hAngon köszöntötte Az ünnepelt édesAnyákAt és csAládtAgjAikAt A józsef AttilA 
művelődési központ zsúfolásig megtelt színháztermében május 6-án. kedves szAvAkkAl üdvözölte 
dióssi csAbA polgármestert, Aki – mint fogAlmAzott A klubvezető - sohA sem feledkezik meg „Az ő 
nyugdíjAsAiról”, Aki mA is eljött, hogy köszöntse Az édesAnyákAt. 

Dunakeszin immár szép hagyomány, hogy a város 
Önkormányzata a szeretet és a megbecsülés jeleként 
minden óvodás és iskolás gyermek részére eljuttatott 

egy virágot, mellyel - egy vers vagy ének kíséretében – köszön-
tötték édesanyjukat. 
Az öröm, a szeretet meghitt pillanatainak az Eszterlánc Óvo-
dában lehettünk részesei… 
Az Önkormányzat vezetői e lap hasábjain keresztül is sok sze-
retettel köszöntik a városunkban élő valamennyi édesanyát. 

Isten éltessen sokáig 
minden édesanyát, nagymamát!

Dióssi Csaba anyák napi 
köszöntőjében felidéz-
te, hogy a világiroda-
lom gyönyörű alkotá-

sokkal tiszteleg az édesanyák előtt, 
lírai szépséggel mutatja be az anya-
ság semmi máshoz nem hasonlítha-
tó csodálatos állapotát.  

Mint fogalmazott, az édesanyák, 
a nagymamák köszöntése, az ő fá-
radhatatlan és szeretetteljes lényük 
iránti tisztelet és rajongás a legszebb 
megnyilvánulás minden érző és sze-
rető ember részéről. Férfiként soha 
nem élhetjük meg azt a csodálatos 
érzést és élményt, amit egy édes-
anya a magzat fogantatásától kezd-

ve – a gyermek megszületésén át – 
egész élete során megélhet – mond-
ta négy gyermekes édesapaként.  

Dióssi Csaba polgármester kü-
lön szeretettel és virágcsokorral kö-
szöntötte a nyugdíjas klub tagjai kö-
zül a szép korú, a 92. születésnapját 
ünneplő Merksz Ferencnét – s álta-
la jelképesen valamennyi édesanyát.

A polgármesteri köszöntő után a 
Bárdos Lajos Általános Iskola tanu-
lói vastapssal fogadott irodalmi ösz-
szeállítással kedveskedtek a lelkük-
ben is ünneplőbe „öltözött” édes-
anyáknak.  A Dunakeszi Nyugdíjas 
Klub egyik jeles tagja, a „műkedvelő 
karnaggyá előlépett” Balogh Gyula 

diákokból és felnőttekből összeállí-
tott kórus nagy sikerű produkciójá-
val örvendeztette meg az édesanyá-
kat. Őket követte a város díszpol-
gára, Szakáll Lászlóné karnagy di-
rigálta énekkar ünnepi műsora, 
amely maradandó szép élménnyel 
ajándékozta meg az édesanyákat.

Az anyák napi ünnepség kereté-
ben - a régi szép hagyományt foly-
tatva ezúttal is - köszöntötték a jeles 
születésnapot ünneplő klubtagokat. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A szép korú 
Merksz 
Ferencnét külön 
köszöntötte 
Dióssi Csaba 
polgármester

Múlhatatlan tisztelet és szeretet 

Anyák napja



6 Dunakeszi Polgár

Ballagás 
2015

Április utolsó napján 
zsúfolásig megtelt ün-
neplőbe öltözött csa-

ládtagokkal, rokonokkal, isme-
rősökkel és barátokkal a Du-
nakeszi Radnóti Miklós Gim-
názium, ahol idén 103 diák 
búcsúzott az alma matertől. 
Csengőszóra indultak el, hogy 
végigjárva az ismerős osztály-
termeket, megkerülve kívül-
ről az épületet, egyenként meg-
kondítva a millenniumi haran-
got felsorakozzanak az aulá-
ban. 

Az iskolazászló bevonulá-
sa, majd a Himnusz elének-
lése után Varga Tibor igazga-
tó mondta el ünnepi beszédét. 
„Közösségünk utoljára össze-
kapaszkodik, hogy a hagyomá-
nyaiból megőrzött ünnepség 
keretében megérintse távozó 
diákjai lelkét”, fogalmazott be-
vezetőben. A szülőkhöz szólva 
hangsúlyozta, hogy az iskola-
választásban „nem csupán azt 
tartották fontosnak, hogy kö-
zel legyen, magas szintű tudást 
adjon, felkészítse őket a felsőbb 
tanulmányokra, műveltségre 

neveljen, hanem lényeges volt 
az is, hogy otthont, közösséget 
is teremtsen gyermekeiknek.”

Ezt követően búcsúzott a há-
rom végzős osztálytól, kiemel-
ve erényeiket, sikereiket. Sokat 
mondó adat, hogy a 13.a osz-
tály tanulmányi átlaga 4,70, a 
13.b osztályé 4,41, a 13.c osztá-
lyé pedig 4,31 volt. S imponá-
lóak a nyelvvizsga eredmények 
is, például a 13.a osztály 31 ta-
nulója összesen 47 nyelvvizs-
gát szerzett, ebből 17 felsőfo-
kú volt. 

Köszönetet mondott tanár 
kollégáinak, akik számára „a 
legszebb feladat adatott meg, 
hogy jobbá és szerethetőb-
bé tegyétek tanítványaitokat”, 
mondta. 

A búcsúzó diákokhoz for-
dulva, eljövendő életükhöz két 
fontos gondolatot fogalmazott 
meg. Az egyik az életre szó-
ló családalapítás felelőssége. 
A másik a hazához kötődött. 
„Európai polgárként sokfé-
le választásod lesz, megadatik, 
hogy tanulmányaid egy részét 
külföldön végezd el, talán éle-
ted párját is e szélesebb közös-
ségből választod majd. De tu-
datában kell lenned annak, 
hogy ez a nemzet már túl ki-
csi ahhoz, hogy te is elhagyd.” 
Majd Jókai Mór szavait idézte: 
„Feltétlenül szegény az a nem-
zet, amelyiket a legtehetősebb, 
legműveltebb polgárai hagy-
nak el.” 

A ballagóktól a 12. évfolyam 
nevében Bóné Bence 12.c osz-
tályos tanuló búcsúzott, a vég-

zősök nevében Fejér Gábor 
13.a osztályos tanuló köszönt 
el Császár Emese írásával. A 
hagyományos zászlóátadást, 
majd szalagkötést követően ke-
rült sor a különböző elismeré-
sek átadására. 

A tanulmányaik teljes ide-
je alatt kitűnő eredményt el-
ért diákoknak – Ács Enikőnek, 
Szemelweisz Nikolettnek, Je-
nei Lizának (mindhárman 13.a 
osztályosok), Rácz Annának és 
Szavlik Fruzsinának (13.b osz-
tályosok) városi jelvényt és ju-
talmat nyújtott át Erdész Zol-
tán alpolgármester. 

Ez évben Tanulói Radnó-
ti-díjat kapott Császár Emese 
és Kovács Márton (13.a osztá-
lyosok), Ács Márton 12.b, va-
lamint Balogh Regina 13.c. Az 
igazgató elmondta, hogy rajtuk 
kívül a feltételeknek még 13 ta-
nuló is megfelelt, ők jutalom-
könyvben részesülnek. A Peda-
gógus Radnóti-díjat Szilágyiné 
Manasses Melinda, a matema-
tikai munkaközösség vezetője 
vehette át Erdész Zoltántól. Itt 
köszönte meg Varga Tibor az 
Önkormányzatnak, hogy idén 
is biztosította a díjakkal járó 
anyagi fedezetet.  

Jó tanuló – jó sportoló idén 
Szabó Anna 13.c és Mundi 
György 13.b osztályosok, a Tan-
év sportolója Udvardi Sarol-
ta lett, részükre Péczeli Ádám 
testnevelő tanár adta át az elis-
merést. 

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat által alapított 
Lenau-díjat Dócs Júlia és Jenei 

Liza (mindketten 13.a osztá-
lyosok) vehették át Dr. Mervald 
Anna elnök asszonytól. A most 
15 éves Rotary Club által 12 
éve alapított, a tehetséggondo-
zást segítő pályázati ösztön-
díj (200 000, illetve 100 000 Ft) 
idei nyertesei, Császár Emese 
Fanni, illetve Szűcs Bálint, a dí-
jakat Tóth László elnök adta át.

Nyugállományba vonulá-
sa alkalmából köszöntötte az 
igazgató a gimnázium kiemel-
kedő pedagógus egyéniségét, 
Lengyel Istvánt, aki, mint fo-
galmazott, „önmaga intéz-
mény volt az intézményen be-
lül”. A városunkban színját-
szórendezőként, szobrászmű-
vészként is ismert és népszerű 
tanárembert Balogh Zoltán mi-
niszter Pedagógus Szolgála-
ti Emlékérem kitüntetésben 
részesített, melyet dr. Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő 
nyújtott át az ünnepeltnek. Ezt 
követően került sor a közel száz 
jutalomkönyv átadására. 

Katona M. István
A szerző felvételei

megkezdődtek Az írásbeli 
érettségi vizsgák, Az első 
nAgy kihívás A középisko-
lát most végző fiAtAlok 
számárA. megmérettetés, 
AnnAk A minőségnek A fel-
mérése, mely Az elmúlt 
esztendők AlAtt tudássá, 
felkészültséggé érett. ám 
mielőtt erre sor került, 
szép, felemelő, egyszeri és 
megismételhetetlen ün-
nep várt rájuk: A bAllAgás.

Varga Tibor igazgató szép 
eredményekről beszélhetett
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A közétkeztetéssel kApcsolAtbAn A pozitív változások elismerése mellett több jogos kritikA is ér-
kezett A szolgáltAtóvAl kApcsolAtbAn, ezért Az önkormányzAt Az elmúlt időszAkbAn komoly lé-
péseket tett Az ügy érdekében. márA egy átfogó progrAmot dolgoztAk ki Az ellenőrzésre, és A 
folyAmAtos jAvulás érdekében úgynevezett kiemelt felügyeleti rendszerben kezelik A gyermekek 
étkeztetését. A témávAl kApcsolAtbAn bocsák istvánné, csAládügyi főtAnácsnok Asszonyt kértük 
fel, foglAljA össze A közétkeztetés helyzetét, számoljon be Az eddig megtett és ezután várhAtó 
lépésekről, elvárásokról.

Előremutató a 2016-os országos költségvetés tervezet

A gyermek közétkeztetés helyzete Dunakeszin

A számok önmagukért beszél-
nek: Az eddigi 16%-os egy-
kulcsos, alacsony SZJA-val 

és a családi adókedvezménnyel már 
több mint 3.600 milliárd forint ma-
radt a családoknál. Az SZJA 2016-

ban tovább csökken 16%-ról 15%-
ra, aminek köszönhetően 120 mil-
liárd forinttal több marad 4 millió 
ember zsebében. 

A családok kiemelt támogatása 
2010-óta folyamatos, 2016-tól pedig 
tovább nő a kétgyermekesek csalá-
di adókedvezménye is. 2019-ig fo-
kozatosan a jelenlegi 10 ezer forint-
ról várhatóan 20 ezer forintra nő a 
gyermekenkénti kedvezmény.

Szintén fontos döntés, hogy csök-
ken a sertés tőkehús áfája is 27%-ról 
5%-ra, amely a tévhitekkel ellentét-
ben a fogyasztók számára már fel-
dolgozott formára is vonatkozik. 
Valamint a Kormány tájékoztatásá-

ból kiderül, hogy várhatóan csök-
ken, esetenként meg is szűnik egyes 
közszolgáltatások díja, illetéke.

Összefoglalva mindezek az adó-
csökkentések azt jelentik, hogy a 
dolgozó emberek kézhez kapott fi-
zetése emelkedni fog, több pénz 
marad náluk, és a mindennapi ne-
hézségekkel küzdők lehetőségei ja-
vulni fognak.

Ez az előremutató költségvetés re-
ményeink szerint pozitív hatással 
lesz Dunakeszi Önkormányzatának 
2016-os költségvetésére is, a város 
polgárainak mindennapi életére. 

Erdész Zoltán
alpolgármester

- Az ételek minőségének tesztelé-
se, ellenőrzése már 2010 őszén el-
kezdődött. Azóta ugyan szolgálta-
tó váltás történt, de az ellenőrzés, 
amelynek formája az ún. kóstolás, 
folyamatos. Ez úgy értendő, hogy 
szúrópróbaszerűen, előre be nem 
jelentve megy a szülőkből és az én 
tanácsadó testületem néhány tag-
jából álló csapat az intézményekbe. 
Ebben az évben például már janu-
árban elkezdtük a kóstolást, s már-
ciusban fejeztük be. Minden alka-
lommal kitöltöttünk egy ún. kósto-
lólapot, melyen több szempontból 
értékeltük a menüt, sőt az uzson-
nát is megkóstoltuk, és azt is véle-
ményeztük. A szempontok kiterjed-
tek az étlap összeállítására, minden 
egyes feltálalt fogás minőségére és 
mennyiségére, a tálalás színvonalá-
ra, a higiéniai feltételekre és a visz-
szavitt ételek mennyiségére. 

Az Önkormányzat már az előző 
évben is felkért ellenőrzésre és érté-

kelésre egy független szakértő diete-
tikus szakembert, Henter Izabellát, 
az Országos Gyermekegészségügyi 

Intézet módszertani osztályának 
munkatársát, aki kifejezetten köz-
étkeztetéssel foglalkozik, ez irányú 
szakmai továbbképzést is végzett. 
Ebben az évben szintén ő végezte 
az ellenőrzést, velünk párhuzamo-
san, március 2-27. között. A dieteti-
kus véleménye sok mindenben meg-
egyezik a mi véleményünkkel, pl. a 
levesek vonatkozásában is.

Nagyon sok észrevételünk van az 
étlap, az ételek minőségével, az el-
készítési módokkal, a receptekkel, 
a tálalással kapcsolatosan. Az ész-
revételekhez javaslatokat is megfo-
galmaztunk. Véleményünket, kéré-
seinket már megfogalmaztuk; rö-
videsen leülünk a cég vezetőivel, 
ismertetjük a véleményünket, elvá-
rásainkat, változtatási javaslatain-
kat, melyeket határidőkhöz kötve 
kérünk megvalósítani. Ez azonban 
nem elég, folyamatosan fogjuk el-
lenőrizni, hogy kéréseink és az ígé-
retek megvalósulnak-e.

A 2016-os költségvetés A csAládok, A vállAlkozások, Az önkor-
mányzAtok és így Az egész ország számárA előremutAtó. mAgyAr-
országon A gAzdAsági növekedés stAbil, ezért A kormánynAk 
lehetősége vAn további Adócsökkentésekre, Amely segítséget 
jelent Ahhoz, hogy A csAládok, vállAlkozások előrébb jussAnAk.

Elvárásokat és észrevételeket fogalmaz meg az Önkormányzat a szolgáltató felé

Bocsák Istvánné
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Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.

A hónap folyamán díszbur-
kolatú járdaszakasz létesült az 
Iskola utca és az Aradi vérta-
núk közötti rövid járdaszaka-
szon. A korábbi betonos járda-
felület már nagyon töredezett 
volt, ezért volt szükség a cseré-
re, amelyre régóta vártak már a 
környéken élők. A hónap folya-
mán az Iskola utcai tízemelete-
seknél és a közelben fekvő ját-
szótéren további köztéri pado-
kat helyeztünk el, amelyek re-
mélhetőleg jól fogják szolgálni 
a környékbeliek kényelmét.

Április 12-én jelzés érkezett, 
miszerint a Munkás u. 34 előtt 
kátyú van az úton. A kátyút a 
hónap folyamán elhárította a 
Közüzemi Kft. 

Az április 30-ai testületi ülé-
sen döntés született arról, hogy 
a Városi Csónakház építése már 
az idei évben elkezdődjön és az 
előzetes igényfelmérés alap-
ján a nagyobb méretű csónak-
ház épüljön meg. Ez lesz az az 
épület, ahol a hajóval rendel-

kezők elhelyezhetik csónakjai-
kat, hajóikat vagy bérelhetnek 
vízi sporteszközöket az érdek-
lődők.

Szintén a testületi ülésen 
született meg a döntés, hogy a 
Duna soron lévő késő-római ki-
kötőerődöt a Pest megyei ér-
téktárba javasolja felvetetni a 
Testület. Erről a megyei dön-
tés 1-2 hónapon belül lesz majd 
várható. Úgy gondolom egy re-
ménybeli pozitív döntés továb-
bi lendületet adhat a múzeum-
ban folyó munkának és jótéko-
nyan hathat a partszakaszunk 
turisztikai vonzerejére is.

A Duna sor Csurgó feletti sza-
kaszán lakók közül többen je-
lezték, hogy mivel januártól 
behajtási engedéllyel lehet be-
hajtani az utcájukba szüksé-
gük lenne az engedélyen felül 
olyan vendégkártyákra, ame-
lyet nem ott lakó hozzátartozó-
juk, családtagjuk vehet igény-
be. Az ügyben eljártam az ille-
tékes osztálynál, és április kö-
zepétől már igényelhető ilyen 
vendégkártya a Lakosságszol-
gálati Osztályon.

Május 2-án a révdőlőiek is 
részt vettek a IV. Dunakeszi Ön-
kéntes Köztisztasági Napon. A 
Duna-part és a Kiscsugró völ-
gyének a megtisztítására a sze-
merkélő eső dacára tizenöten 
jelentkeztek. Az egyik cso-
port a Duna-part Liget utcától 
a Kiscsugró utcáig tartó szaka-
szán dolgozott, eközben a má-
sik csoport a Csurgó völgyéből 
hozta fel a szemetet. Ez utób-
bi helyről sok minden előkerült 
a gumiabroncsoktól a heverő-
ig. Az esemény végén a Kiscsur-

gó utca feletti Duna-szakaszt 
is megtisztítottuk, ameddig a 
partviszonyok és a vízállás en-
gedte. Összesen két utánfutó-
nyi szemét jött össze, zömmel 
a Csugróból. A Malomárok terü-
letén is tevékenykedett egy csa-
pat. Köszönjük minden önkén-
tes hozzáállását és segítségét!

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

 Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Megérkezett a tavasz, s ezzel a 
tavaszi munkák ideje is. Sok le-
velet, telefont kaptam az eltelt 
egy hónapban a fásítással, pa-
dok kihelyezésével kapcsolat-
ban! Sokan kerestek meg ötle-
teikkel, javaslataikkal, s termé-
szetesen megígérem, hogy a le-
hető leggyorsabban igyekszem 
ezen kéréseket, ha a szakembe-
rek is egyetértenek vele, meg-
valósítani! 

Telefonon keresett meg egy 
hölgy a Fillér utca sarkán, a Nap-
terasz melletti oldalon találha-
tó kerékpár tárolóval kapcso-
latban. Azt jelezte, hogy e mi-
att a babakocsis és kisgyerme-
kes édesanyák, azt a szakaszt 
nem tudják rendeltetésszerű-
en és biztonságosan használ-
ni. Amikor a helyszínt bejárva 
megnéztem, én is láttam, hogy 

valóban szükséges ennek áthe-
lyezése, mint ezt a kép is bizo-
nyítja! Ezért az illetékes ügyinté-
zők felé továbbítom e kérést, s 
figyelemmel kísérem a megva-
lósulást is! Egyúttal az ott meg-
valósult járda felújítás utolsó 
ütemének tervezését is kérni fo-
gom az illetékesektől.

Mint sokan tapasztalhattuk, 
folynak a szerelési, javítási mun-
kák a körzet közútjain, a Nap 
utca, Barátság út, Garas utcai 
szakaszokon a csatornanyílások 
körül, emiatt sok helyen nehe-
zebb közlekedni. Kérek minden-
kit a még figyelmesebb veze-
tésre, hogy elkerüljük a balese-
teket! Fontos ez a munka, a mi 

érdekeinket szolgálja, ezért le-
gyünk türelemmel az elkészül-
téig!

Folyamatosan szépülnek, 
zöldülnek a közparkjaink, ahol 
gondot, problémát tapasztal-
nak, kérem, jelezzék felém! Mi 
is ügyeljünk fokozottan a tisz-
taságra, rendre, ez közös érde-
künk!

Sok helyen tapasztaltam, 
hogy az itt élők a saját ház-
tömbjükhöz tartozó kis kertes 
részt ápolják, gondozzák, szépí-
tik! Becsüljük meg ezt a munkát, 
mert minden itt élő, és itt átha-
ladó számára is kellemes e gon-
dozott részek látványa, s sajnos 
egyre kevesebben vannak, akik 

erre munkát és időt áldoznak! 
Tisztelet az ilyen önkéntes vá-
rosszépítőknek!

Természetesen továbbra is vá-
rom a jelzéseiket, olyan ügyek-
ben, melyek szebbé-jobbá te-
hetik a Lakótelep Szívének éle-
tét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon 
a 0627 542-805 számon, levél-
ben a Garas utca 4. szám alatt, 
s természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A lakótelep szíve

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Az eső sem tartotta otthon 
a környezetüket szerető lakókat
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Városunk köztisztasági napot 
rendezve, immár hagyomány-
ként csatlakozik, az országos 
„TE SZEDD!” akcióhoz. A koráb-
bi évek alatt nagymértékben si-
került csökkenteni az illegális 
szemétlerakást, de sajnos most 
is még erre kellett a főhang-
súlyt fektetni.

Ehhez kapcsolódott a Szent 
Mihály Plébánián sokéves ha-
gyomány is, mely május ele-
jén a plébániai kert és a kör-

nyékének kertrendezésé-
re, takarítására került sor. A 
nagy létszámú közösség lel-
kes munkájának köszönhető-
en megújult a plébániakert és 
környéke.

A báli szezon ugyan elmúlt, 
de a Bárdos Lajos Általános Is-
kola, a hagyományos jótékony-
sági estéjének adott helyet. Az 
iskola tanári és szülői közössé-
ge ismét tanúbizonyságát tet-
te a közösség erősítésének és 

az együtt végzett munka ered-
ményességének.

A hagyományok jegyében is-
mét örülhettünk május 1-nek. 
A megszokott majálisi hangu-
latban nagyon sokan látogat-
tak ki a Katona dombon meg-
rendezett rendezvényre, örü-
lök, hogy sokakkal találkozhat-
tak a körzet lakói közül is. 

Tájékoztatom Önöket, hogy 
következő fogadó órám idő-
pontja május 28. 18.00 óra, 
helyszíne a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola.

Észrevételeiket, javaslatai-

kat továbbra is várom az aláb-
bi elérhetőségeken:

Tájékoztatom Önöket, hogy 
email címem megváltozott. 
Észrevételeiket az alábbi címre 
küldjék!

E-mail: 
joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel
 Szabó József 

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves lakótársaim!

felülvizsgálják a város közlekedési rendjét

Rendszeresen visszatérő téma 
a fogadóórámon a közlekedés-
szervezés, és biztonság. Ezzel 
kapcsolatban jelzem, hogy a 
város vezetése egy közlekedés-
mérnöki irodát fog megbízni 
azzal, hogy az egész városban 
egységes szemlélettel vizsgál-
ják felül a közlekedési rendet, 
beleértve a jelzőtáblákat, se-
bességhatárokat, súlykorláto-
zást. Ennek a megbízásnak az 
időpontja egyelőre még nem 
ismert. Ettől függ, hogy a hoz-
zám beérkező kéréseket (el-
sőbbségadás, stop tábla, forga-
lomlassítás) egyenként előter-
jesszem-e.

Folytatódik a városi térfi-
gyelő kamerák telepítése. He-
lyi, alagligeti tanácsot vettem 
igénybe a lakópark belső utcá-
iba tervezett kamerák helyszí-

neinek a kiválasztásához. A ter-
veket továbbítottam alpolgár-
mester úr részére.  

Továbbra is minden segítsé-
get megadok ahhoz, hogy a la-
kosság által jelzett problémák 
minél hamarabb megoldásra 
kerüljenek. Így azonnal továb-
bítottam a kilyukadt alagligeti 
játszótéri kerítés  javítására, ill. 
a Határ út végéről eltűnt 40-
es tábla pótlására vonatkozó 
kérést. A Fenyő lakóparkban 
a vízművek által elvégzett ja-
vítási munkálatok miatt a fel-
bontott aszfalt pótlása tartott 
hosszú ideig, ennek gyorsítá-
sát is kérték a lakosok, a társa-
ság az időjárás körülményeire 
figyelemmel, a felém megígért 
ütemben elvégezte a javítást. 
Ugyanebben a lakóparkban la-
kossági kérésre elszállíttattam 

a Pejachevich utca elején ille-
gálisan lerakott hulladékot. Az 
ősszel felfüggesztett fatelepí-
tés, ill. pótlás is sikeresen lezaj-
lott. Alagligeten a Konrád Ignác 
utca Alag 1 felőli végére is fá-
kat ültettünk, amelyek ki fogják 
váltani az itt elhelyezett beton-
elemeket. 

Alagligeten még tavaly kez-
deményezték a helyi lakosok 
egy grund focipálya építését. 
A Polgármesteri Hivatalból ka-
pott tájékoztatás szerint a ke-
rítést és a kapukat megrendel-
ték. A lakóparki körforgalmakat 
már az első ciklusomban a helyi 
igényeknek megfelelően alakí-
tottuk ki. 

Vannak olyan utcák, ahol 
zöld felületet kaptak a körfor-
galmi szigetek, néhányukba 
most megrendeltem a lakosok 

által igényelt padokat. Más ut-
cákban pedig parkolásra hasz-
nálják a szigeteket, ezekre vo-
natkozóan a szabályszerű par-
kolás megteremtését hagyta 
jóvá kezdeményezésemre az 
illetékes városházi bizottság. 
A Korsós utcában a körforgal-
mi sziget is parkolásra alkalmas 
lesz, az ezt lehetővé tévő bur-
kolás mielőbbi elkezdését kér-
tem. 

A közvetlen és folyama-
tos kapcsolattartásunkhoz ja-
vasolom csatlakozásukat a 
„Thoma Csaba online képvise-
lői fogadóóra” facebook cso-
porthoz, ill. várom leveleiket 
a thomacsaba@hotmail.com 
címre.

Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

 képviselője
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Nagyon örülök annak, hogy a vá-
lasztókörzetem északi részén ta-
lálható Új szőlő utcánál elbon-
tásra kerültek a régi, rendkívül 
rossz állapotban lévő garázsok, 
melyek hosszú évek óta esztéti-
kai szempontból is rombolták a 
környezet képét. Jó érzéssel álla-
pítom meg, hogy az önkormány-
zat törekvésének köszönhetően 
– a lakók szándékával összhang-
ban - egységes, kulturált garázs-
sor jön létre az itt élők és a város-
ban lakók örömére. 

A másik jó hír, amit megoszt-
hatok önökkel, hogy a kellemes 
tavaszi időben mind több gyer-
mekes szülő látogatja a születés-
fák parkosított környezetét, akik 
közül néhányan nem csak a gyer-
mekükkel töltenek el ott kelle-
mes órákat, de meg is locsolják 
a fákat. Én arra ösztönzőm az itt 
élő lakótársaimat, hogy ne csak 
azok gondozzák, ápolják ezt a 
szép környezetet, locsolják fákat, 
akik gyermekének a neve szere-
pel az emléktáblán, hanem min-
denki, aki fontosnak tartja, hogy 
szép, kulturált környezetben él-
jünk. 

Ehhez kapcsolódik az a közös 
képviselői megkeresés is, me-
lyet a Barátság út 26-ból kaptam. 
A levélírója, Nagyné Kránicz Irén 
örömét fejezte ki, hogy a Barát-
ság út nyugati oldalán, a Szent 
István parknál nagyon sok új par-
koló épült. Szeretné, ha a par-

kolók építése folytatódna a Ba-
rátság u. 26. és a Barátság u. 28. 
számú épületek között lévő te-
rületen is. A kérésként megfo-
galmazott javaslatot továbbítot-
tam az Önkormányzat felé, és 
mint ennek a körzetnek a képvi-
selője azt kérem az érintett terü-
leten élőktől: erősítsék meg a kö-
zös képviselő felvetését, ha sze-
retnék, hogy a két épület között 
is parkolók épülnének. Amennyi-
ben a lakóközösség támogatja, 
szorgalmazza a fejlesztés meg-
valósítását, akkor én mindent 
megteszek, hogy ez a közösségi 
elképzelés, igény valóra váljon. A 
fejlesztés pozitív „hozadéka” len-
ne az is, hogy a jövőben nem a 
szervizúton parkolnának az au-
tók, szabaddá válnának a tűzcsa-
pok, ami mindannyiunk érdeke. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

kulturált garázsok épülnek

Áprilisban lényegében befejező-
dött a gyártelepi vasútállomás 
mellett épült P+R parkoló műsza-
ki átadás-átvétele. A beruházás 
befejező fázisában még elkészült 
egy védőkerítés a vasúti töltés 
mellett, amelyet az önkormány-
zat saját beruházásában a követ-
kező hetekben meghosszabbít a 
töltés mellett épült mellvédig. A 
kerítésre nagy szükség volt, mert 
sokan az út lerövidítése érdeké-
ben balesetveszélynek tették ki 
magukat, miközben a vasúti töl-
tésen keresztül igyekeztek meg-
közelíteni az állomás területét. A 
töltésen felkapaszkodó emberek 
gyakran – nyilván akaratlanul – 
az újonnan megépült kerékpárút-
ra köveket gördítettek, amely ott 
szintén balesetveszélyt és bosz-
szúságot okozott. Bízom abban, 
hogy a parkolóban kiépített ka-
merarendszer kellő visszatartó 
erőt fog jelenteni és nem kerül sor 
a védőkerítés megrongálására. 

A parkoló használatba vételé-
vel és a Klapka utca forgalmával 
kapcsolatban számos lakossá-
gi megkeresés érkezett hozzám, 
ezért 2015. március 30-án közös 
helyszíni bejárást tartottam a Du-
nakeszi Rendőrkapitányság és 
a Polgármesteri Hivatal munka-
társaival. A bejárás során meg-
tekintettük a választókörzet va-
lamennyi érintett útszakaszát és 
közterületét. A helyszíni bejárás 
minden résztvevője indokoltnak 
tartotta, hogy a Klapka utcának 
a Tábor utca – Sólyom utca kö-
zötti szakaszán 40km/h sebes-
ségkorlátozása bevezetése tör-
ténjen meg azzal, hogy a parko-
lón belüli szakaszra 30km/h se-
bességkorlátozás vonatkozzon. 
A sebességkorlátozás bevezeté-
sét többek között az teszi indo-
kolttá, hogy a Klapka utcán kiala-
kított kerékpár sávokban – főleg 
a délutáni órákban és hétvégén 
– gyakori gyalogosforgalom ta-
pasztalható, az egymással szem-
be közlekedő gépkocsik pedig 

csak intenzív lassítással tudják 
biztonságosan kerülni a kerék-
pársávban közlekedőket. 

A megnövekedett forgalom-
ra tekintettel – az ott lakók nyu-
galmának biztosítása érdekében 
–30km/h sebességkorlátozással 
„Korlátozott sebességű övezet” 
kialakítását kezdeményezem a 
Madách u. és a Klapka u. közöt-
ti területen, valamint a Kazinczy 
Ferenc utca és a Hunyadi János 
utca közötti utcákban a Váczi Mi-
hály utca és a Tábor utca közötti 
szakaszokon. 

A fentieken túl egyes rövidebb 
és szűk útszakaszok (Pl.: Balas-
si Bálint utca a Madách utca felé, 
valamint a Klapka utcát a Tamási 
Áron utcával összekötő szakaszt 
a Tamási Áron utca felé ) egyirá-
nyúvá tételét is szeretném elérni. 

A fenti sebességkorlátozások 
és forgalmi rend változások be-
vezetésével szeretném elérni, 
hogy a választókörzet érintett te-
rületein megnövekedett gépjár-
műforgalom az ott lakók számá-
ra elviselhetőbb terhet jelentsen. 

Észrevételeiket, javaslataikat 
várom a következő elérhetősé-
geken:

E-mail: drkovats.kepviselo@
gmail.com

Levélcím: 2120 Dunakeszi, 
Kosztolányi D. u. 9/a.

Tel: 06-20/802-5452
 Dr. Kováts Sebestyén

5. számú választókörzet 
képviselője

tisztelt választókerületi 
lakosok!



11Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Mire vár a Magyar Közút? 

Mindannyiunk számára ismert 
városunk egyik legnagyobb for-
galmát bonyolító főútvonala, 
ahol áprilisban súlyos motorbal-
eset történt (Kossuth L. u. 37.). 
Az ott lakó hölgy sietett a moto-
ros segítségére, majd a Haj-sza-
bó Szépségszalon Fodrászatban 
dolgozó hölgyek részesítették el-
sősegélyben és hívták ki a men-
tőt. Köszönöm segítségüket. Az 
utca állaga gyalázatos, Dunake-
szi egyik szégyenfoltja. De a fő 
probléma, a balesetveszély. 

Mit kell még tenni, hogy vég-
re valahára a 2010 óta évente 5-6 
alkalommal kért Kossuth L. u. re-
konstrukciója megtörténhessen? 
A számtalan esetben benyúj-
tott kérelmek, majd ezt követő-
en érdeklődések mindeddig sü-
ket fülekre találtak. A Város pol-
gármestere is a Magyar Közút 
Zrt. vezetőségéhez fordult, aki 
vagy kapott választ vagy válasz-
ra sem méltatták. Tehát a kér-
dés továbbra is az, hogy mit kell 
tennie a városvezetésnek ahhoz, 
hogy a Kossuth L. u. csapadékvíz 
elvezetése – a Luther Márton tér-
Királyhágó u. között megoldva –, 
a szegélyek cseréje és végre va-
lahára a kátyúk eltűntetése meg-
történjen? 

Gyakorlatilag a Kossuth L. u. 
teljes hosszában szőnyegezés-
re szorul. Évente voltak koccaná-
sok, némelynek én is szemtanú-
ja voltam, mivel 3 helyen besza-
kadt rácsos víznyelő helyreállítá-
sa helyett bakok kihelyezésére 

került sor, aminek gépjárművek 
nekimentek. A Közút válasza: „a 
bak kihelyezése elég, mivel fi-
gyelemfelkeltő”. No comment.

Ebben a ciklusban lépnie kell 
a Közútnak, de nem mindegy 
hogy mikor, remélem nem csak a 
2019-es választás évében.

- Örömömre szolgált, hogy ki 
tudtam elégíteni kedves Varsói 
u-i lakók „némi vágyát”, gon-
dolva a díszfák telepítésének 
kérelmére. Húsvét Nagy Szom-
bat délelőttjén sem pihent, sőt, 
kitett magáért a faültetéseket 
elnyert vállalkozó. A Varsói u. 
2/B és a 6 – a kedves hölgyek – 
majd az 5. előtt kihelyezett, ösz-
szesen 6 db gömbakác telepí-
tését elvégezték. 

- A Moha-Gép Kft. még a ta-
valyi évben a lakók által kért 
szegélyépítést, a szegélyek 
melletti aszfaltozást elvégez-
ték. KÖSZÖNÖM A LAKÓK in-
tézkedését, mivel meggyorsí-
tották a munkálatok elvégzé-
sét. Kérném Önt, problémája 
esetén forduljon a Lakosság-
szolgálati Osztály illetékesei-
hez, akik készségesen várják 
bejelentését.         

- A „K” szegélyépítés megol-
daná a Bródy S. u. 15. előtti csa-
padékvíz elvezetés problémát. 
A hölgy megkeresése még ta-
valy ősszel történt. A Mátyás 
király u. 1/A sarokingatlan Hu-
nyadi u-i oldalon a kiemelt sze-
gély cseréje szükséges, mivel a 
jelenlegi megsüllyedt. Nem le-

het kialakítani megfelelő zöld-
területet, csapadékos időjárás 
esetén az úttestre mosódik a 
homok. A sarkon lévő „zebra” 
előtt 3 m hosszan „K” vagy süly-
lyesztett szegély szükséges a 
gyalogosátkelés megkönnyíté-
se érdekében. 

- Járdaépítés igényét jelez-
te 3 lakó, akik remélhetően 
viacolor és a hozzávaló építő-
anyag mennyiségét kapják.

- A Bródy S. u. 17. előtti csőtö-
rés végleges helyreállításához 
süllyesztett szegélyek kialakí-
tását jeleztem a DMRV vezető-
jének. 

- Erdész Zoltán alpolgármes-
terhez címzett megkeresésben 
intézkedést kértem. - A Zápolya 
u. páratlan számozású olda-
lán a Király és József u. -i szaka-
szon a szegélyek melletti asz-
falt pótlása - A Báthory u. ele-
jén található buszmegálló sze-
gélyeinek, és a Báthory u. 1. 
előtt megsüllyedt úttest hely-
reállítása - A gyártelepi aluljá-
ró keresztrácsos víznyelő hely-
reállítási munkálata, a Klapka 
u. -i P+R parkoló kialakítása be-
fejeztével lett ígérve. Az aluljá-
ró keresztrácsának teljes cseré-
je szükséges, melyet a vállalko-
zó is megerősített - József u. 9. 
csapadékvíz elvezetés problé-
ma, a helyszín szemléje. A vá-
laszban jelezte, a kért munká-
latok az osztály előtt ismertek, 
melyek a város vagyongazdál-
kodási és beruházási időbe-

osztásának függvényében ke-
rülnek elvégzésre. Mivel érde-
mi választ kevésbé kaptam, így 
továbbra is a Lakosságszolgála-
ti Osztály vezetőjéhez címzem 
megkereséseim. Igaz, eddig is 
ezt tettem, de választ egyetlen 
esetben sem kaptam, mely szá-
momra indokolta, hogy a város 
vezetőhöz forduljak. És most 
újra a startvonalhoz állhatok, 
kezdődhet minden előlről.

- Tíz címen szükséges a sze-
métgyűjtők kihelyezése (árkok, 
zebrák, Rákóczi úti Cukrászda 
és a volt Mozi előtt).

- Csőtörések helyszínein a 

DMRV alvállalkozója által meg-
történt a végleges helyreállítás

- Személyes érdeklődésem-
re tájékoztatattak, hogy május 
hónapban kerül döntésre az ál-
talam kért munkálatok elvégzé-
se, melyek időpontjáról a város 
két vezetője fog dönteni. Pár 
nappal később összegzőt nyúj-
tottam be – 15 folyamatban 
lévő ügyben –, mely remélhe-
tően segítségül szolgál a máju-
si döntésben, mivel a munkála-
tok elvégzésének időpontja ke-
rül elbírálásra (részletesen a hír-
levél 72. sz. -ban). 

- Elhullott állattetemek el-
szállítása. Egy esetben egy 
macskát, majd egy kutyát kel-
lett elvitetni a Klapka-Zalán u. 
feljárója közelében. 

 Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 



12 Dunakeszi Polgár12 Dunakeszi Polgár12 Dunakeszi Polgár

körzeti 
képviselőink jelentik

Az 1978-ban elhunyt evangé-
likus püspökről elnevezett, az 
alagi Pavilon és Sport utcák ál-
tal közrefogott D. Ordass Lajos 
parkot annak felújítása és tel-
jes átalakítása után még tavaly 
ősszel vehették birtokba a du-
nakesziek. Az immár körbeke-
rített parkban számos játszó-
téri elem, asztalok és padok, 
ivóvizet biztosító csapok, ho-
mokos röplabdapálya, futópá-
lya, pingpongasztalok, kültéri 
kondigépek és egy kézilabda-
pálya méretű szabadtéri játék-
tér is létesült. A tavasz eljövete-
le óta a nyárias időben nagyon 
sok kisgyerekes család tölti ide-
jét a parkban. A felújítás előt-

ti időszakhoz képest jóval töb-
ben veszik igénybe a rend-
be hozott közterületet, amely 
ideális a környékbeliek, illetve 
a város távolabbi részén lakók 
aktív kikapcsolódásában. A po-
zitívumok mellett akad egy hi-
ányosság: a leginkább focizásra 
használt kézilabdapálya borítá-
sa itt-ott elvékonyodott és ezál-
tal lukacsossá vált. A problémát 
jeleztem a terület vagyonkeze-
lői feladatait ellátó Dunakeszi 
Nonprofit Közüzemi Kft. felé. 
A sportpályát gyakorta hasz-
nálók javaslata szerint egyéb-
ként a jelenlegi kézilabdapálya 
méret helyett célszerűbb vol-
na, ha keresztbe kialakítanának 
két kisebb játékteret kiskapuk-

kal, és így a kicsik és a nagyob-
bak külön vívhatnák meccsei-
ket. Remélhetőleg az eszközök 
rendeltetésszerű használatával 
ezt a közteret minél hosszabb 
ideig meg tudjuk őrizni a lakos-
ság javára, a rend és a tiszta-
ság fenntartásával pedig sike-
rül megóvni a szép, tiszta kör-
nyezetet.

Főként az alsói körzetrész-
ben lakók közül érdeklődtek 
sokan az égetéssel kapcsola-
tos jogszabályi változásokról: a 
hatályos helyi rendelkezés sze-
rint Dunakeszin az avar és a ker-
ti hulladék elégetése minden 
évben csak és kizárólag márci-
us elseje és május 15., valamint 

szeptember 15. és november 
30. között engedélyezett, és 
ezen időszakokon belül is csak 
szerdán és szombaton. Ameny-
nyiben ezen időszakokon belül 
ünnepnapra esik a szerda vagy 
a szombat, aznap az égetés szi-
gorúan tilos.

Varga Judit alsói nyugalma-
zott tanítónő keresett meg 
„nyugdíjas lányok sportklubja” 
megszervezésének ötletével a 
közelmúltban. Mozgalmának 
célja, hogy az Alsón élő nyugdí-
jas hölgyek hetente néhány al-
kalommal együtt kocogjanak, 
sétáljanak. A közös program az-
tán alkalmat teremthet beszél-
getésre egészségről, életmód-
ról, főzésről és étkezésről, di-

vatról és frizurákról, kertről és 
házi kedvencekről, egyebek-
ről is. A kezdeményezést élet-
képesnek és nagyon jónak tar-
tom, így lehetőségeimhez mér-
ten segítem annak megismer-
tetését, népszerűsítését.

Május 16-án, szombaton 9 és 
13 óra között ismét bolhapiac 
lesz Alsón a régi CBA előtti te-
rületen, a Muskátli utcában. Im-
már hatodik alkalommal kerül 
sor a Mini Mulatság elnevezésű 
gyereknapra Alsón május 30-
án, szombaton a klubház kör-
nyezetében.

A repülőtéren tapasztalt – 
helytelenített – kutyafuttatási 
szokásokkal kapcsolatban egy-
re több lakótársunk fogalmazza 
meg jogosnak tűnő panaszait. 
Sajnos a kutyákat rendszerint 
póráz nélkül engedik szabad-
jára gazdáik a mezőn, nem tö-
rődve azzal, hogy a négylábú 
az ugyancsak a repülőtéren sé-
táló többi állatra vagy – ne adja 
Isten! – emberre is támadhat. 
Emellett a reptéren kutyát sé-
táltatók közül sokan arról is haj-
lamosak elfeledkezni, hogy an-
nak ürülékét ugyanúgy, mint 
az utcákon való sétáltatáskor, 
bizony össze kell szedni, nem 
pedig ebek harmincadjára ott 
hagyni a fűben. Igaz, ami igaz: 
ehhez jelenleg nincsenek meg-
felelő számban telepítve a ku-
tyapiszok-tárolók, ennek érde-
kében megtettem a szükséges 
intézkedéseket.

Még néhány szót a sportról, 
de annak már a versenyszerű 
fajtájáról, és kicsit a közösség-
építés felől megközelítve! A 
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE 
felnőtt labdarúgócsapatának 
első májusi mérkőzésén (0–0 a 
Tárnok ellen) a Fóti úti sportpá-
lyán – a szakosztály vezetője és 
az edzők által végzett toborzó 
tevékenységnek köszönhető-
en – igen szép számban jelen-
tek meg a tavaly átadott lelátón 
a futballszeretők. Innen a lefú-

jást követően többen is átruc-
cantak a Radnóti Miklós Gim-
názium sportcsarnokába, ahol 
a Kinizsi kézilabdás lányai-asz-
szonyai az NB II-be jutásért ját-
szottak sorsdöntő mérkőzést. 
A síppal és kereplővel szurkoló 
Kinizsi-szimpatizánsok 27–24-
es hazai győzelmet láthattak 
– a mieinknél ezúttal elsősor-
ban Bónis Zsófia (7 gól dobott) 
és Cserpán Virág (6) jeleskedett 
– a Tápiószele ellen, de az első 
mérkőzésen elszenvedett 26–
31-es vereség miatt a Duna-
keszi már csak az 5–8. helyért 
folytathatja a küzdelmeket.

Az alsói, menetrend sze-
rint hetente egyszer közleke-
dő Auchan-busz az azt igénybe 
vevők visszajelzései szerint to-
vábbra is maximálisan beváltja 
a hozzá fűzött reményeket, he-
tente váltakozva 10 és 16 fő kö-
zötti lakótársunk veszi igénybe 
a szolgáltatást, amely nagyon 
régóta meglévő igénye volt a 
körzetrész lakossága egy részé-
nek.

Képviselői fogadóóráim 
rendje:

Az alagi városrész lakói szá-
mára 2015 első felében min-
den páros hónap második csü-
törtökjén 18.00 és 19.00 óra kö-
zött. A konkrét további dátum: 
június 11. Helyszín: Kinizsi-pá-
lya klubterme (Fóti út 41.). Az 
alsói városrész lakói számára 
minden páratlan hónap máso-
dik csütörtökjén 18.00 és 19.00 
óra között. Konkrét dátum: má-
jus 14. Helyszín: Közösségi Ház 
könyvtárszobája (Muskátli utca 
2.). Lakótársaim megtisztelő ja-
vaslatait, észrevételeit változat-
lanul folyamatosan várom is-
mert elérhetőségeimen: benko.
tamas.dunakeszi@gmail.com; 
+36 20 41 91 533.

 Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet 

képviselője

szabadtéri programokban nincs hiány
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Nyugodj békében Robi!

Pár nappal a halálod előtt be-
széltünk utoljára. Aprítottad 
a sövényt apukád házánál. Be-

szélgettünk kicsit, mostanában rit-
kábban volt alkalmunk. Örültél, hogy 
elindult végre a közéleti beszélgetés 
sorozatunk Keszin.

Régen terveztük már ezt, együtt. 
Mondtad, ha törik - ha szakad, eljössz 
a csütörtöki Vágó István beszélgetés-
re, és utána beülünk egy kávéra vala-
hová, hiszen olyan régen beszélget-
tünk már egy jót.

Mert veled mindig jókat lehetett 
beszélgetni. Közéletről, politikáról, 
Dunakesziről. Ismertél itt minden 
zegzugot, kiismerted magad a helyi 
közélet sokszor átláthatatlan labirin-
tusában. Volt időd rá, hiszen az el-
múlt 25 évben hol a parlamentből, hol 
a városházi tanácsteremből láttál rá és 
próbáltad alakítgatni azt…

Együtt figyeltük politikai ottho-
nunk lassú összeomlását, ahogy el-
tűnt belőle a „szeta” érzékenység, a 
zöld szív, és a legvégén a liberális gon-
dolat is. De nem keseregtél ezen, elő-
re tekintettél. Örültél, hogy végre el-

indul valami új, igazi, alulról szerve-
ződő, tömegeket megszólítani képes 
mozgalom. Nem rajtad múlt, hogy a 
Szolidaritás nem tudott élni kezdeti 
lendületével.

Haragszom rád, Robi!
Illetve dehogy rád haragszom, ha-

nem erre az egészre… Hogyhogy 
nem tudunk már soha többé beszél-
getni? Hogy lehet az, hogy egy 55 éves 
fiatalember itt hagy minket, csak úgy, 
egyik pillanatról a másikra. Állok, a 
sírod felett, és csóválom a fejem:  Nem 
értem, nem értem, nem értem…

Annyi mindent mondanék még, de 
elakadnak bennem a szavak, a mon-
datok. Gondolataimban összekeve-
rednek az elmúlt évek emlékképeivel, 
és nem állnak össze egésszé. Egy bo-
rongós hétfő kora délután összegyűl-
tünk páran, a tiszteletedre, és utadra 
engedtünk. De te mégis itt fogsz élni 
bennem, és még sokakban tovább, és 
ha majd az elfogadhatatlan elmúláso-
dat békés emlékképpé oldja az idő, újra 
megbeszéljük ügyes-bajos dolgainkat.

 Barátod:
 Radnóti Henrik

Dr. Kiss Róbert 1960. június 22-én 
született Szolnokon. Általános iskoláit 
Dunakeszin, a középiskolát Budapes-
ten végezte. Az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny győzteseként fel-
vették a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építőmérnöki Karára, majd az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karán1986-
ban szerzett jogi diplomát. 1989-ben 
ügyvéd-jogtanácsosi szakvizsgát tett. 
1990-től egy ügyvédi munkaközösség 
tagja. 
1989 februárjában lett tagja a Szabad 
Demokraták Szövetségének, 1991 nov-
emberétől az országos ügyvivői testü-
leté.  Az 1990. évi választásokon a Du-
nakeszi központú Pest megye 3. sz. vá-
lasztókerületében országgyűlési képvi-
selőjévé választották. Az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának tag-
ja, 1991-től alelnöke; 1990-1998-ig az 
SZDSZ-frakció környezetvédelmi szó-
vivője. A választókerületben számos 
környezetvédelmi és infrastrukturá-
lis beruházást közreműködésével vé-
geztek el: a 2-es út Dunakeszit elkerü-
lő szakasza, az M0-ás Északi Duna-
híd tervei, Fót - Őrbottyán - Vácrátót 
vasút villamosítása, csatornahálózat 
és útépítések. 1994-1998 között az Or-
szággyűlés jegyzője, a környezetvédel-

mi bizottság, a turisztikai és idegen-
forgalmi albizottság, illetve a közigaz-
gatás korszerűsítésével foglalkozó ide-
iglenes albizottság tagja volt.
1998-tól a Pest megyei Közgyűlés ide-
genforgalmi tanácsnoka, 2002-től pe-
dig Környezet és Közlekedési Bizottsá-
gának alelnöke. 2002-ben Dunakeszi 
Város Képviselő Testületének tagjá-
vá választották, mandátumát 2010-ig 
megőrizte. Később a Szolidaritásban 
politizált, az Együtt 2014 alapító tagja 
lett. A 2014-es önkormányzati válasz-
tásokon a Budapest – Terézvárosban 
indult, a baloldali pártok közös pol-
gármester jelöltje volt. A polgármester 
választást elveszítette, ám az ellenzék 
listájáról terézvárosi képviselői man-
dátumot szerzett.
Dunakeszin május 4-én helyezték vég-
ső nyugalomra. 

„Dunakeszi Város Önkormányza-
ta 2014. június 17-én és 2014. novem-
ber 28-án, az egy éven túlra tervezett 
megtakarításaiból, képviselő-testü-
leti felhatalmazás alapján a Magyar 
Állam által kibocsátott A180425B14 
és A201112A04 sorozatszámú ál-
lamkötvényeket vásárolt az állam-
papírok forgalmazására felhatalma-
zott Quaestor Értékpapír Zrt.-től. A 
Quaestor Értékpapír Zrt. kereske-
dési jogának felfüggesztését követő-
en kirendelt felügyeleti biztos írásbe-
li megkeresésünkre tájékoztatta Ön-
kormányzatunkat, hogy az összes 
államkötvény az Önkormányzat ne-
vesített alszámláján hiánytalanul ren-
delkezésre áll. (579 393 577 FT.) Du-
nakeszi Város Önkormányzata ha-
tározottan visszautasítja mindazon 
személyek nyilatkozatát, akik azt ál-
lítják, hogy csaló brókercégek piaci 
részvényeibe fektette pénzét. Duna-
keszi Város Önkormányzata kizáró-

lag a Magyar Állam által kibocsátott, 
állami garanciával biztosított állam-
kötvényt vásárolt, egy az állam által 
felhatalmazott forgalmazón keresz-
tül, így a megtakarításunk biztonság-
ban van.” – írta 2015. április 24-én ki-
adott közleményében Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata.

A napokban azonban az egyik in-
ternetes hírportál újra foglalkozni 
kezdett az üggyel, melynek az Önkor-
mányzat az alábbi kiegészítést küld-
te meg: „Nem értjük, miért van szük-
ség az emberek félrevezetésére a város 
gazdasági helyzetével kapcsolatban. 
Korábban kiadott közleményünkben 
világosan leírtuk, hogy nincs veszély-
ben a város befektetése. A cikkben 
feltett kérdésekre Pállné Kovács Má-
ria, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
osztályvezetője a testületi ülésen vá-
laszt adott, ahol jelen volt a Hírhatár 
munkatársa is. Bár a napokkal a cikk 
megjelenése előtt elhangzottak a vá-

laszok, a félreértések eloszlatása érde-
kében írásban is megküldjük azokat:

„Az önkormányzat megtakarítása-
inak egy részét állampapírba kívántuk 
elhelyezni, erre vonatkozóan ajánlato-
kat kért az önkormányzat. A nagyobb 
biztonság érdekében ésszerű, ha a vá-
ros megtakarításai nem egy helyen 
vannak lekötve. A beszerzési eljárás-
ban a Quaestor adta a legkedvezőbb 
ajánlatot, nem a számlavezető bank. 
Az állampapír vásárlás során nem volt 
közvetítő, a Quaestor közvetlenül ke-
reste meg önkormányzatunkat.

Az önkormányzat likviditásá-
nak folyamatos biztosításához a sza-
bad pénzeszközök különböző lekötési 
időkre kerülnek elhelyezésre, melynek 
eredményeként minden esetben ren-
delkezésünkre áll a szükséges pénzesz-
köz a város működtetéséhez és a ter-
vezett fejlesztéséhez. Betét összeg nem 
került „feltörésre” sem az állampapír 
vásárlása esetében, sem pedig korábbi 

időszakban, ezt a tényt alátámasztják 
az önkormányzat nagy összegű ka-
matbevételei is.   

A repo állampapír vásárlás a pénz-
ügyi szektor szereplői között egy min-
dennapos pénzügyi tranzakció. Te-
kintettel arra, hogy a magasabb ka-
matozású államkötvények hosszú le-
járatúak – 10-15 év - és a jelenlegi 
folyamatosan változó jogszabályi kör-
nyezetben a gazdálkodó szervezetek 
– köztük az önkormányzatok - nem 
tudják ilyen hosszú időre megtakarí-
tásaikat elhelyezni, ezért így van lehe-
tőség az állam által kibocsátott állam-
papír akár 1 éves időtartamra történő 
megvásárlására, mellyel önkormány-
zatunk is élt.”

Szerkesztőségünk mindenféle 
kommentár nélkül a tények közlésé-
vel kíván hozzájárulni a lakosság tá-
jékoztatásához.   

A szerk.

A hAzAi pénzpiAc egyik legnAgyobb brókerbotrányA kerekedett A QuAestornál kirobbAnt csőd miAtt. A mAgánbefektetők 
mellett – mint Azt lázár jános A miniszterelnökséget vezető miniszter április 23-án bejelentette - 24 önkormányzAt tAr-
tottA pénzét A QuAestornál. Az ismertetett listán szerepel – többek között – dunAkeszi is. lázár jános bejelentését követő 
nApon dunAkeszi város önkormányzAtA közleményben tájékoztAttA A nyilvánosságot Arról, hogy A város A mAgyAr állAm 
áltAl kibocsátott, állAmi gArAnciávAl biztosított állAmkötvényt vásárolt, egy Az állAm áltAl felhAtAlmAzott forgAlmA-
zón keresztül, így A megtAkArításunk biztonságbAn vAn.

Dunakeszi Város Önkormányzat közleménye: 
Biztonságban van a város megtakarítása
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Az „éles helyzet” ezúttal is 
egy nagysikerű bemutató 
volt, melyet a Dunakeszi 
Városi Rendőrkapitány-

ság és a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság kötelében szolgálatot teljesí-
tő rendőrök tartottak a Rendőrségi 
Nyílt Nap keretében. 

A diákok számára óriási él-
ményt jelentő bemutatón jelen volt 
a két szomszédos rendőrkapitány-
ság vezetője, Gödöllőről Bozsó Zol-
tán rendőr dandártábornok, Vácról 
Latorovszky Gábor rendőr alezre-
des, de ott volt Erdész Zoltán alpol-
gármester mellett Fót polgármeste-
re, Bartos Sándor is. A nyílt nap há-
zigazdája, Dunakeszi rendőrkapitá-
nya helyszíni beszélgetésünk során 
kérdésünkre megerősítette, a ren-
dezvény célja immár évek óta ab-
ban foglalható össze, hogy a rendőr-
ség minél közelebb kerüljön a gyere-
kekhez, a lakossághoz. - A gyerekek 
oktatása során azt szeretnénk bemu-
tatni, hogy a rendőrtől nem kell fél-
ni, csak akkor, ha valaki összeütkö-
zésbe kerül a törvényekkel. A rend-
őrség azért van, hogy szolgáljon és 
védjen, nem pedig azért, hogy min-
den áron büntessen – fogalmazott 
Tóth Csaba rendőr alezredes. 

Az előző évek hagyományait kö-
vetve a nyílt nap keretében az érdek-

lődők megismerkedhettek a bűn-
ügyi, a közrendvédelmi szakterü-
lettel, a lovas rendőrökkel, a kutyás 
rendőrökkel, betekintést kaphat-
tak a vízi rendészet munkájába is. 
A rendőrautók, rendőrmotorok és 
fegyverek bemutatása idén is nagy 
sikert aratott. 

Tóth Csaba úgy látja, hogy ez a 
rendezvény is hozzájárul ahhoz, 
hogy oldottabb legyen a rendőr-
ség és a lakosság kapcsolata, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy 
évek óta folyamatosan csökkennek 
a kapitányság munkájával kapcsola-
tos panaszok. Egy ilyen esemény ke-
retében meg tudják mutatni, hogy a 
rendőrök is emberek, sok kolléga év-
ről évre magával hozza gyermeke-
it is.

A rendezvényre idén azért került 
sor rendhagyó módon, a Kinizsi pá-
lyán, mert már kezdetét vette a rend-
őrség épületének teljes körű felújítá-
sa, amely pályázati források bevoná-
sával 438 millió forintba fog kerülni 
– tudta meg lapunk a város rendőr-
kapitányától, aki kollégáihoz hason-
lóan örömmel nyugtázta a csillo-
gó tekintetű gyermekek láttán, hogy 
2015-ben is nagy siker volt a Rend-
őrségi Nyílt Nap.

Vetési Imre
Fotó: Windhager Károly

fegyverropogástól, mentő– és rendőrségi Autók szirénázó hAngjától volt hAngos április 28-án A 
fóti úti kinizsi sportpályA, Ahol több száz iskoláskorú fiAtAl kíváncsi érdeklődéssel figyelte Az 
„AkcióbA” lépett rendőrök gyors, hAtározott és szAkszerű mozdulAtAit, A látványos kutyás- és 
lovAs bemutAtót. 

Egy nap, amikor a gyerekek kérdezhették a rendőröket

Játékosan komoly dolgokról
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A magam részéről 
először megilletőd-
tem az esőtől, és 
aznap reggel meg-

kíséreltem életbe léptetni a 
„vészforgatókönyvet”: felhív-
tam a szervezett csapatokat, 
hogy választhatnak maguk-
nak más, esőmentes időpon-
tot is. Ez után ért a meglepe-
tés: ezt a változatot ugyanis 
többen elutasították. Egy ön-
kéntes szinte sértődötten kö-
zölte, hogy 13 évig volt kato-
na, csak nem gondolom, hogy 
holmi kis eső visszatarthatja 
őt? „Húzom a gatyát, és me-
gyek!” - közölte, így fél óra 
múlva már a gyülekezőhelyen 
találkoztunk. 

Több helyszínnek álltunk 
neki még aznap délelőtt: a 
Fő út melletti kiserdőben, a 
Csörsz árok utcában, a Csur-
gó medrében, a Toldi lakó-
park mögött. A munka foly-
tatódott délután Dunakeszi-
Alsó több pontján, a Temető-
dombon, az ÉFRI környékén, 
a Fóti út melletti kiserdőben, 
a Malomárok lakóparkban, 
végül kicsivel később a Te-
tétlenen. 3 konténernyi inert, 
egy konténernyi vegyes hul-
ladékot szedtünk össze, ezen 
túl több, mint 300 zsákot rak-
tak meg a csapatok, és számos 
helyen alakítottak ki gyűjtő-
pontokat, ahonnan a Közüze-
mi Kft. munkatársai szállítot-
ták el a nagy mennyiségű hul-
ladékot.

Az akciót eszközökkel tá-
mogatta az Aldi, az Auc-
han, a Bauhaus és természe-
tesen Dunakeszi Város Ön-
kormányzata. (Ezúton is kö-
szönjük Juhász Krisztiánnak 
a beszerzést, Bauer Márton-
nak és Glasza Gábornak a se-
gítséget.) Közel 140-en je-
lentkeztek önkéntesnek szer-
te a városból: számos ma-
gánszemély (Tamás Tímea 
és családja, Benkovics László, 
Hovánszki István, Vámos Ró-
bert /táblácska/, Balogh Ildi-
kó, Havas Gábor, Kökényesi 
Eszter, Ligeti György, Pállya 
Krisztián, Szabó Lajos és csa-
ládja, Martinuzzi Csilla, Pö-
löskei László, Ocskó Katona 
Andrea és családja, Veér Imre, 
Belák Mihály (utánfutós), Bor-
dós Gáborné, Gulyás Márton, 
Gyimesi András (utánfutós), 
Horváth Zsolt, Kasnya István, 
Kun Heléna, Patály Kriszti-
án, Páncél Csaba, Szekeres 
Márk, Szabó Józsefné, Szabó 
József). Többen lakóközössé-
gi szervezetben jelentkeztek 
be, pl. a Rév dűlő környéké-
ről, a körzetes képviselő veze-
tésével. Képviseltette magát a 
Polgárőrség, a Mi Kesziek Ci-
vil Egyesület, a Szent Mihály 
Egyházközösség, a Börzsöny 
Alapítvány, a Magyar Ma-
dártani Egyesület 22. sz. cso-
portja, az Életfa Rehabilitá-
ciós Intézet Kelemen Mária 
és Török Levente vezetésével, 
a Dunakeszi-Alsóért Egye-
sület, a Dunakesziért Egye-
sület, a Kesző Népe, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
és Ifjúsági Tagozata, a Német 
Nemzetiségi Önkormányza-
tot Tody-Pethő Krisztián kép-
viselte. A Családsegítő Szol-
gálat nevében Grega István 

volt jelen, kollégája, Tápai Le-
vente a gyermekjóléti közpon-
tot képviselte, Bojtor Szabolcs 
pedig a Kormányhivatalt jele-
nítette meg. Voltak „meglepe-
tés vendégeink” is, akik előze-
tes regisztráció nélkül jelen-
tek meg, nagyon megörültünk 
nekik, munkájukat ezúton is 
köszönjük. A városi képvise-
lők közül jelen volt Hircz Ta-
más (független), Szabó József, 
Csoma Attila, és egy héttel ké-
sőbbre bejelentkezett a Fe-
nyő Lakópark Egyesület nevé-
ben Thoma Csaba (ők mind-
hárman fideszes képviselők). 
Radnóti Henrik és Lukácsi 
Bálint balliberális képviselők 
csapatukkal együtt a Tetétlen 
egy területét vállalták.

Az akció jó hangulatban, 
politikamentesen zajlott, 
ahogy eddig is, most is min-
denki tudomásul vette: „A te-
repen már mindenki civil!” 
Köszönjük mindenkinek, aki 
szabadidejéből áldozott Du-
nakeszi szebbé, jobbá, tisztáb-
bá tétele érdekében!

A Környezetvédelmi Ta-
nácsadó Testület nevében, 
tisztelettel:

Nyíri Márton, 
környezetvédelmi 

tanácsnok

május 2-án, A kitArtóAn 
szitáló eső dAcárA közel 
százhArmincAn rAgAdtAk 
zsákot, lApátot, hogy 
megtisztítsák városunk 
egyes illegális hullAdék-
kAl szennyezett terüle-
teit. 

IV. Önkéntes Köztisztasági Nap 
– Összefogással tisztult Dunakeszi környezete
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A polgármester 
személyesen vitte 
el a Babaköszöntő 

csomagot

Idén is sikeres 
volt a rendezvény

Dunakeszi polgármestere 
a Vizhányó család Kis-
faludy utcai otthoná-
ban látogatta meg az új-

szülött babát és szüleit, ahol Dióssi 
Csaba úgy fogalmazott, egy gyer-
mek születése nem csak a család, de 
a város életében is nagy pillanat. A 
városháza homlokzatára ezért min-
den esetben egy kis napocskás zász-
lót húznak fel, ha a Hivatal dolgo-
zói közül valakinek babája születik. 
Ezt a programot azért indította el 
a város, hogy bizonyítsa, mennyire 
örül annak, hogy egy új polgára lett 
Dunakeszinek, ahol egyébként jóval 
több gyermek születik, mint más te-
lepüléseken.

A kedves hangulatú  ajándékozás 
közben Tamás édesanyja elmond-
ta, nagyon örülnek és igazán meg-
hatódtak, hogy a város polgármeste-
re elsőként az ő kisfiúknak adta át a 

babaköszöntő csomagot, és az egyedi 
tervezésű „kincses dobozkát”. 

Mint megtudtuk, Születési támo-
gatásban részesülhet minden Duna-
keszi állandó lakcímmel rendelkező, 
2015. január 1. után született kisba-
ba. Az ajándékra jelentkezni a Pol-
gármesteri Hivatalnál vagy a védő-
nőkön keresztül az arra rendszere-
sített kérelem nyomtatványon lehet 
benyújtania a városházán. A kére-
lemhez csatolni kell a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatának vala-
mint a szülő(k) és a gyermek lakcím-
kártyájának másolatát. Az ajándék-
csomag átadásáról a Programiroda 
gondoskodik.

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Először 2003-ban rendezték 
meg országosan a család-
dá válás ünnepeként a Szü-
letés hete programsoroza-

tot, stílusosan az anyák napját köve-
tő héten. Dunakeszin negyedik esz-
tendeje kerül sor erre az eseményre 
a Családi Mókavár Mozgás-Élmény 
Centrum valamint a Dunakeszi 
Édesanyák Egyesülete közös szerve-
zésében. Május 4-9. között számos 
program színhelye a Mókavár. 

– Minden évben igyekszünk vál-
tozatos rendezvényeket szervezni a 
várandós anyukáknak, s azoknak a 
szülőknek, ahol már megszületett a 

kisgyermek – mondta Csarnai Mari-
ann, a Mókavár vezetője. – Vannak 
kialakult, visszatérő témák, és új-
donságokkal is próbálkozunk. 

A lezajlott előadások között, a tel-
jesség igénye nélkül több téma szak-
értő előadója – köztük Prof. Dr. 
Bánhidy Ferenc szülész-nőgyógy-
ász szakorvos – beszélt a szülés előtti 
és közvetlen a szülés utáni egészség-
ügyi kérdésekről. Szóba került, hogy 
miképpen kell gondozni az első hó-
napokban az újszülöttet, milyen le-
gyen a kismama és kisgyermek test-
közelsége. Kipróbálhatták az érdek-
lődők a kismama jógát, a tornát, és 
arról is szó esett, hogy miképp viszo-
nyuljon az újszülötthöz az édesapa.  

Gyakorlatias témák is napirenden 
voltak. Beszéltek étkezési szokások-
ról, vagy milyen a jó gyermekcipő és 
a babahordozó. Tájékoztatást kaptak 
a kismamák a dunakeszi bölcsődék-
ről, és sok egyéb, a mindennapokat 
érintő kérdéskör is napirenden volt. 

A nyitónap gólyalábas vendégvá-
rással, majd interaktív zenés bábos 
mozgásfejlesztő játékkal indult Sza-
bó Tamás és Varga Norbert közre-
működésével. Ugyancsak az első na-
pon a korai zenei nevelés fontosságá-

ról tartott előadást Dr. Gyombolainé 
Kindler Edit énektanár és Gyombolai 
Kinga óvónő. A kisiskolásoknak pe-
dig Sütőné Antos Anikó fizikatanár 
mutatott be egyszerű eszközökkel 
látványos kísérleteket.

Számos témakört lehetne még 
említeni, melyek mind azt a célt 
szolgálták, hogy a szülés előt-
ti és a kisbaba megérkezését köve-
tő időszak a családok számára minél 
zökkenőmentesebb legyen.   

– A rendezvények szervezése már 
hónapokkal korábban elkezdődött 
– újságolta Juhászné Dobsonyi Nóra, 
az ÉDA elnöke. – Szponzorokat is 
kerestünk, akik szívesen támogatták 
mindezt. Az előadók díjmentesen 
vállalták a közreműködést, és köszö-
netet mondunk a Programirodának, 
valamint a médiának (Dunakeszi 
Polgár, Dunakanyar Régió, Telekeszi 
TV) a népszerűsítéséért. 

A szép számú érdeklődő azt is je-
lezte, hogy népszerűvé vált Dunake-
szin is a Születés Hete sorozat. Vár-
juk a folytatást.

Katona M. István
A szerző felvétele

Az önkormányzat ajándékcsomaggal köszönti az újszülötteket

Születés hete – a családdá válás ünnepe

dióssi csAbA polgármester április 20-án AdtA át Az első bAbAköszöntő csomAgot vízhányó tAmás 
részére, Amelybe egy dunAkeszi, A mi városunk logóvAl ellátott body-t, egy csomAg pelenkát, 
vAlAmint egy névre szóló köszöntőt és „kincses dobozkát” is elhelyeztek. ez utóbbi Ajándék grA-
fikáját A város egyik polgárA, vámos róbert tervezte, Aki mAgA is részt vett A csAládiAs, meghitt 
ünnepségen. 

lehet-e Annál szebb ünnep, Amikor A csAládbA új jövevény, kisbAbA érkezik. egy csApásrA megválto-
zik A megszokott életrend, új minőség keletkezik, főleg Akkor, hA Az első gyermeknek örvendezhet 
AnyA és ApA. A korábbi házAspári életet felváltjA A csAláddá válás. 
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A jó hangulatú ünnepségen a közös tánc sem hiányzott 

A kitüntetettek: Dinka Márta, Piránszkiné Vörös 
Erzsébet, Remákné Ábrahám Krisztina

Dióssi Csaba egy szál virággal 
köszöntötte az ünnepelteket

Dunakeszin kezdettől, 
immár ötödik éve ün-
neplik meg ezt a jeles 
napot. Idén, rendhagyó 

módon a Duna-parti Gyermektá-
borba invitálták az érintetteket, 
akiket Radvánszki Edit, a Hu-
mán Szolgáltató Központ mb. in-
tézményvezetője üdvözölt, köztük 
Szabóné Ónodi Valériát, az Önkor-
mányzat óvodákért felelős csoport-
vezetőjét, aki elmondta, hogy sok 
összekötő kapocs van az óvodák és 
a bölcsődék között, s az a tapasz-
talat, hogy a kicsik jól szocializál-
tan kerülnek az óvodába és nagyon 
magas az önállóságra szoktatási 
szintjük. Ez pedig a szülők mellett 
a bölcsődei dolgozók érdeme is. 

Köszöntőjében Dióssi Csaba pol-
gármester hangsúlyozta, hogy ezek 
az intézmények, köztük termé-
szetesen a három városi bölcsőde, 
rendkívül fontos a mindennapi éle-
tünkben. Utalt arra, hogy három 
évvel az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc után szükség volt 
erre a közösségi szolgáltatásra. Ma 
már természetesen más a társadal-
mi berendezkedés, az Alaptörvény 
is előírja, hogy bizonyos lélekszám 
fölötti településen létre kell hozni 

ezt az intézményt. 
Önökre legféltettebb kincsünket, 

a gyermekeinket bízzuk, mond-
ta a továbbiakban a polgármester. 
Ez nagy bizalom a szülők részé-
ről, és nagy felelősség az önök ré-
széről. Rendkívül érzékenyek eb-
ben az életkorban a gyermekek, 
különös gondoskodást, szeretetet 
igényelnek, s ennek a bizalomnak 
önök megfelelnek. Végezetül egy-
egy szál virág átadásával is megkö-
szönte az Önkormányzat és a vá-
rosi lakosság nevében azt a színvo-
nalas munkát, melyet a kicsinyek 
gondozásában végeznek.. 

A kiváló munkáért Dinka Márta 
(Garas utcai bölcsőde), Piránszkiné 
Vörös Erzsébet (Kincsem utcai böl-
csőde) és Remákné Ábrahám Krisz-
tina (Fóti úti időszakos gyermek-
felügyelet) vehetett át Kitüntetést 
a polgármestertől. A program kö-
tetlen beszélgetéssel folytatódott, 
közben megnézték Bese Botond és 
Dudinszky Zsombor dudaművé-
szek, a Magyar Dudazenekar tag-
jai, valamint Csécsi Katalin nép-
táncművész, a Népművészet Ifjú 
Mestere műsorát. 

Katona M. István
Fotó: Vörös István

Bölcsődék Napja 2015
százhAtvAnhárom esztendeje, 1852. április 21-én forrAiné brunsz-
vik júliA, Az óvodAteremtő brunszvik teréz unokAhúgA, Az első 
pesti bölcsődei egylet elnökeként megnyitottA pesten, A kAlAp 
utcábAn Az első mAgyAr bölcsődét. e jeles nAp emlékeként 2010. 
március 15-i hAtállyAl dr. herczog lászló szociális és munkAügyi 
miniszter április 21-ét A bölcsődék nApjává nyilvánítottA. „figye-
lemmel ArrA, hogy A kisgyermekek számárA nApközbeni ellátá-
sát nyújtó bölcsőde intézményének meghAtározó szerepe vAn Az 
Anyák munkAvállAlásábAn és A gyermekek szAkszerű egészséges 
fejlődését segítő gondozásábAn… április 21-ét A bölcsődék nAp-
jává nyilvánítom”, olvAshAtó A rendeletben. 

RENDELETEK

- Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
tének 10/2015. (V.06.) önkor-
mányzati rendelete Dunake-
szi Város egészségügyi alap-
ellátási körzeteiről
 - Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
tének 11/2015. (V.06.) önkor-
mányzati rendelete a lakások 
és helyiségek bérletére, vala-
mint az elidegenítésükre vo-

natkozó egyes szabályokról 
szóló 14/2007. (VI.11.) számú 
önkormányzati rendelet mó-
dosításáról
 - Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testü-
letének 12/2015. (V.06.) ön-
kormányzati rendelete a 
képviselő-testület és szer-
vei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2013. 
(II.06.) számú önkormányza-
ti rendelet módosításáról
 - Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testü-

letének 13/2015. (V.06.) ön-
kormányzati rendelete az út-
építési hozzájárulásról szóló 
2/2011. (I.28.) számú önkor-
mányzati rendelet módosítá-
sáról
 - Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
tének 14/2015. (V.06.) önkor-
mányzati rendelete a mezei 
őrszolgálat működéséről szó-
ló 19/2011. (V.31.)  számú ön-
kormányzati rendelet módo-
sításáról
 - Dunakeszi Város Önkor-

mányzata Képviselő-testü-
letének 15/2015. (V.06.) ön-
kormányzati rendelete Du-
nakeszi Város 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2014. 
(III. 05.) sz. rendelet módo-
sításáról
 - Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
tének 16/2015. (V.06.) önkor-
mányzati rendelete Dunake-
szi Város 2014. évi költség-
vetéséről szóló többszörösen 
módosított 2/2014. (III. 05.) 
sz. rendelet végrehajtásáról



18 Dunakeszi Polgár

Szakáll Lászlóné 
Lujzi nénit 

megható műsorral 
köszöntötte 

a város

A Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek Kórusa 
születésnapi dallal köszöntötte a terembe érke-
ző ünnepeltet. Az est „szóvivője”, Terbe Józsefné 

Csöpi néni, a Nyugdíjas Kiránduló Klub vezetője, az ün-
nepség főszervezője, bevezetőben arról szólt, hogy eljöt-
tek a volt pályatársak, egykori tanítványok, énekesek, ze-
nészek, tisztelői. Elsőként a Dunakeszi Koncertfúvósok 
Tóth Ferenc vezényletével adott rövid koncertet.

A város nevében Dióssi Csaba polgármester mondott 
köszöntőt. Tiszteletet érdemel mindaz, amit az elmúlt 
hatvan évben tett az iskolájáért, majd a városért, példa 
lehet mindannyiunk előtt, mondotta. A világunk olyan, 
amilyenre mi alakítjuk. Városunk világának formálásá-
ban Lujzi néni szerepe megkérdőjelezhetetlen. Bejelen-
tette, hogy a születésnap alkalmából a március 26-i ün-
nepi ülésen vehette át az Önkormányzat által újonnan 
alapított Életmű-díjat, s az erről szóló plakettet beszéde 
végén átadta Lujzi néninek.

Ezt követően kezdődött el a hat évtizedes életút felidé-
zése, sok személyes köszöntővel fűszerezve. A Váci Gim-
náziumban tett érettségije után útja a Pedagógiai Főis-
kolára vezetett előbb Budapesten, majd Szegeden, ahol 
1956-ban diplomázott történelem-ének szakon. Ugyan-
ebben az évben ment férjhez Szakáll László ének-szakos 

tanárhoz, karnagyhoz. Később, 1965-ben megszerezte 
a munkájához elengedhetetlen „A” kategóriás felsőfokú 
karvezetői képesítést is.

Élete első fontos korszaka, a tanítás, az akkori 3. szá-
mú, ma Bárdos Lajos iskolában kezdődött s ott is fejező-
dött be. A folyamatosan száz főre gyarapodó gyermek-
kórussal sok szép eredményt értek el. Alapos előkészítő 
munka eredményeként 1971-ben elindították az ének-ze-
ne tagozatot a tanintézményben, melyet 1979-től 39 éven 
át nyugdíjazásáig igazgatóként irányított. Ugyancsak az 
ő kezdeményezésére 1989-ben felvette az iskola a Bárdos 
Lajos nevet.

A tanítás mellett elindítója volt a helytörténeti kutatá-
soknak is. A gyűjtőmunkát 1967-ben kezdte el, s időn-
ként kiállítást rendeztek az iskolában. Az első állan-
dó kiállítóhelyet a Városvédő és Városszépítő Egyesü-
let segítségével kapta meg, majd idővel átkerült az egyre 
gazdagodó gyűjtemény a Fő úton lévő Neumann ház-
ba s napjainkban a volt Kántorházban látható. Az álta-
lános iskolás diákok évenkénti helytörténeti vetélkedői-
nek zsűri elnökeként a versenyzők felkészítésében is ak-
tív szerepet vállalt. Számos cikket írt a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár gondozásában megjelenő Helytörténe-
ti Szemlébe. Nevéhez fűződik a hangszeres zeneoktatás 
beindítása. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgató-
helyettesei, Plesoczkiné Vaitzner Adrienn és Veres Kornél 
zongora-hegedű játékkal, majd a külföldi úton lévő Far-
kas Pál igazgató üdvözlő levelének ismertetésével fejezték 
ki köszönetüket. S ugyancsak zongorajátékkal kedveske-
dett Nagy Zsuzsanna egykori tanítvány, jelenleg zongo-
ratanárnő. Karnagyként 1980-tól 12 évig dirigálta a Ma-
gyarság férfikart, majd megalakította a most húsz éves 
Harmonia Sacra énekkart. A két kórus, valamint a régi 
tanítványokból és a mostani tantestületekből Farkas Pál 
által összeszervezett énekkar dallal is köszöntötte az ün-
nepeltet. 

Az ünnepségen – melynek végén Csoma Attila, a mű-
velődési központ igazgatója mondott pohárköszöntőt – 
volt tanítványok, egykori munkatársak, munkáját foly-
tató fiatalok, összesen húszan köszöntötték, szívvel, sze-
retettel.

Katona M. István
A szerző felvétele

nAgyszAbású városi ünnepség keretében köszöntötték április 10-én A voke józsef AttilA művelő-
dési központ teljesen megtelt színháztermében nyolcvAnAdik születésnApjA AlkAlmából szAkáll 
lászlóné lujzi nénit, pro urbe díjAst, dunAkeszi díszpolgárát, eötvös józsef díjAst, A város első 
életmű-díjAsát, nyugAlmAzott iskolAigAzgAtót, kóruskArnAgyot, helytörténészt.

Születésnapi városi köszöntés 
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„Mindig is vonzott a természet, 
a zöld területek közelsége. A bé-
kásmegyeri lakásunkat a szép ki-
látás, tökéletes fekvés ellenére so-
sem éreztem igazán otthonomnak, 
a férjemmel együtt tudtuk, hogy 
máshol képzeljük el a jövőnket. So-
káig keresgettük az igazit, ám egy-
szer kijöttünk Dunakeszire, és a 
Duna-partba azonnal beleszeret-
tünk.

Szerencsénkre egy utcával a 
parti sétánytól megtaláltuk álma-
ink otthonát. Ennek immár nyolc 
éve, és bevallom, kizárólag itt kép-
zeljük el hátralévő éveinket. Már 
ezalatt az időszak alatt is csodála-
tos fejlődésen ment át a város, nyá-
ron például alig mozdulunk ki in-
nen, hiszen ez a hely az urbanizá-
ció és a zöld övezet, a természet 
ideális ötvözete.

Örömmel fogadtuk a várost át-
hálózó, illetve a Dunakanyarig tar-
tó kerékpárutak kiépítését, hiszen 
a férjemmel és két kisfiammal na-
gyon szeretünk kerékpározni. Ko-
molyabb túrákra is elmerészke-
dünk, a gyerekekkel már Vácig is 
eltekertünk. Ugyanakkor a gyere-
keim imádják a megújult szökőku-
tat, gyakran lejárunk oda játszani, 
fagyizni.

És ami talán számomra a leglé-

nyegesebb, a városnak köszönhe-
tem közvetve a hivatásomat is.

A fotózás egy látásmód, igyek-
szem a képeimmel visszaadni azt, 
ahogy én látom a világot, amit ne-
kem jelent az a pillanat. Nem sze-
retem a beállított képeket, a pilla-
natokat, hangulatokat, huncut gye-
rek arcokat szeretem elkapni, az 
igazi énjükig eljutni. Hihetetlen ér-
zés egy pár napos újszülöttet fotóz-
ni, egy gömbölyödő pocakot meg-
örökíteni.

Talán nem véletlen, hogy a sa-
ját gyermekeimen „gyakoroltam 
a szakmát”, amíg persze tűrték, 
hagyták ezt a számomra. Ma in-
kább már megéljük, mint megörö-
kítjük a közös pillanatainkat.

De vissza a fotózáshoz. Amíg 
gyesen voltam, elvégeztem egy fo-
tós iskolát. Mindig is szerettem fo-
tózni, ám mára a hivatásommá vált. 
Ahogy már említettem, elsősorban 
kisbabákat, kismamákat, családo-
kat örökítek meg, amihez tökéletes 
helyszín a Duna-part.

A sétány, vagy a partszakasz el-
dugottabb, még nem annyira felfe-
dezett területei mindig inspirálóan 
hatnak rám.

Úgy érzem, a világ így kerek a 
számomra.

Lejegyezte: M. L.

„Ahogy én látom a világot…”
nohA korábbAn A fővárosbAn élt, A férjével együtt 
nyolc esztendeje döntöttek úgy, békásmegyeri pAnel-
lAkásukAt A természethez közelebb lévő házrA cseré-
lik. A gondolAtot tett követett, és kiköltöztek dunAke-
szire, Ahol AzonnAl A szívükbe zárták A dunA-pArtot. 
itt vált hivAtásává A fotózás metzger vAndA számárA, 
Aki mA már el sem tudná képzelni máshol Az életét.

– Tősgyökeres dunakeszi polgár-
nak vallhatja magát…

– Ez kétségtelen tény, hiszen 
születésem óta itt élek. Kilenc éve 
dolgozom a városért, ma már én 
irányítom a városüzemeltetését. 
Jó érzés látni, hogy a mindennapi 
munkánknak köszönhetően szé-
pül a város. Ha kell, lakossági be-
jelentésre kimegyünk megtisztí-
tani egy adott területet, vagy ép-
pen ültetünk a település valame-
lyik pontján.

– Az biztos nem unatkozhat. Na-
gyon szoros ütemterv alapján dol-
goznak? 

– Vannak a polgármesteri hiva-
talnak megrendelései, ám a mun-
kánk egy részének ütemét a termé-
szet diktálja. 

– Kik tartoznak a keze alá? Kik-
nek köszönhető, hogy szinte a nap 
minden percében jó érzés végig-
menni a városon?

– Vannak állandó, saját alkalma-
zottaink, továbbá  közfoglalkozta-
tottak is segítik a munkánkat, illet-
ve alvállalkozókkal is kapcsolatban 
állunk. A lakossági visszajelzések 
szerint a Dunakeszin élők elégedet-

tek a munkánkkal, így azt is mond-
hatjuk, a városban a közterület ál-
lapota rendben van. De ez így jó, én 
például úgy kezelem a várost, mint-
ha a saját kertem lenne, mert helyi 
lakosként nekem is fontos, hogy a 
településen rend legyen.

– Irodából irányítja az embere-
it, vagy Ön is állandóan úton van 
velük?

– Nem vagyok az az asztalnál 
ücsörgő vezető, így ha csak tehe-
tem, megyek terepre, és a helyszí-
nen irányítom, segítem az embere-
im munkáját. 

– A civil életben is ilyen örök-
mozgó?

•– Természetesen, ha otthon va-
gyok, akkor is mindig teszek-ve-
szek. De szívesen túrázok gyalog, 
vagy éppen motorral, mellyel már 
bejártam többek között Finnorszá-
got vagy Ausztriát is. De a kerék-
pározás sem áll tőlem távol, tavaly 
például három nap alatt tekertem 
körbe a Balatont. Idén viszont már 
csak egy nap alatt tervezem megke-
rülni a magyar tengert.

- molnár -

„Úgy vigyázok rá, mintha a saját kertem lenne”
születése ótA A városbAn él, mA már ő felel dunAkeszi tisz-
tAságáért, üzemeltetéséért. imádjA A természetet, bejártA 
már fél európát motorkerékpárjávAl. minden reggel már 
hAt órA után A munkAhelyén vAn, hA csAk teheti, indul A 
terepre. glAszA gábor úgy kezeli A várost, minthA A sAját 
kertje lenne.
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dunAkeszi város önkormányzAtánAk döntése AlApján A közelmúlt-
bAn megAlAkult A helyi értéktár bizottság, Amelynek egyik tAgjávAl, 
csomA AttilA önkormányzAti képviselővel, A józsef AttilA művelődési 
központ vezetőjével, közismert helytörténésszel beszélgetett lApunk 
tudósítójA.

Mint azt megtudtuk, az úgyne-
vezett Hungaricum törvény 
rendelkezik a helyi és nemze-

ti értékek rendszeréről, s ez alapján le-
het létrehozni a Helyi Értéktár Bizottsá-
got, amely a helyi értékeket hivatott ösz-
szegyűjteni. Pest megye 2012 októberé-
ben alakította meg a Megyei Értéktár 
Bizottságot, mely azóta is várja a helyi 
Bizottságok javaslatait, s a beérkező ja-
vaslatok közül emeli ki a megyei jelen-
tőségű értékeket. E felett a nemzeti ér-
tékek majd a hungaricumok kategóriá-
ja található.

Csoma Attila a Dunakeszi Polgár-
nak elmondta, hogy Dunakeszin az Ön-
kormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsá-
ga kapta meg a helyi értéktárral kapcso-
latos feladatokat, melynek ő az alelnöke. 
Helyi értékre bárki tehet majd javaslatot 
a bizottság számára egy néhány oldalas 
leírással, esetleg képi dokumentációval. 

E javaslatok alapján fogják kiválasztani 
azokat az értékeket, amelyek bekerül-
nek majd a Helyi Értéktárba. Négy he-
lyi értéket már a képviselő-testület el is 
fogadott, s kezdeményezte, hogy azok 
a Megyei Értéktárba is kerüljenek bele. 
Ezek a Késő-római Kikötőerőd a Duna 
partján, az Árpád-kori romtemplom, az 
Alagi Lóverseny- és Tréningközpont, 
valamint a Dunakeszi repülőtér – sorol-
ta a bizottság alelnöke. 

Ez egy közösségépítő és – formá-
ló gondolat – fogalmazott Csoma At-
tila. Mint mondta, a helyi közösségnek 
számba kell vennie értékeit, melyeket 
nem csak a magunk, hanem a jövő ge-
nerációi számára is fontos tudatosíta-
nunk. Ennek a munkának gyakorlati-
lag nincsen vége, hiszen bármikor bár-
milyen javaslat érkezhet a Helyi Érték-
tár Bizottsághoz.

(B. Szentmártoni)

FELHÍVÁS
A Magyar Országgyűlés a 2012. évi XXX. tör-
vénnyel megalkotta a nemzeti értékek rend-
szerét. Ezek alapján minden helyi közösség-
nek joga van ahhoz, hogy meghatározza he-
lyi értékeit, és ez ügyben Helyi Értéktár Bi-
zottságot Hozzon létre. Magasabb szinten 
létrejött ezen kívül a megyei értékek és a nem-
zeti értékek rendszere is. Az értékek csúcsát a 
hungarikumok foglalják el.

A képviselő-testület az április 30-ai ülésén a 
Pénzügyi és Jogi Bizottságot bízta meg a helyi 
értéktár feladatainak az ellátásával. A Testület 
az ülésen rögtön helyi értéknek nyilvánította a 
késő-római kikötőerődöt, az Árpád-kori rom-
templomot, a lóversenypályát és a tréningtele-
pet, valamint a repülőteret, amelyet a megyei 
értékek közé is javasolt.

További javaslatot minden magánszemély és 
civil szervezet tehet a témában, ezért várjuk a 
javaslatokat, mi legyen Dunakeszin helyi érték. 
Helyi érték lehet épület, népszokás, tárgy, tra-
díció, gasztronómiai különlegesség, egy élet-
mű, azaz szinte minden. A javaslattételt kérjük 
1-2 oldalon összefoglalva képanyaggal és for-
rásanyaggal mellékelve megküldeni a csoma.
attila.kepviselo@gmail.com email címre. A ja-
vaslat megtételére határidő nincs.

Csoma Attila
Pénzügyi és Jogi Bizottság

alelnök

Létrejött a Helyi Értéktár Bizottság
Dunakeszi értékei
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2015. mÁJuS 11–JúniuS 5-ig
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 . ) 

www.vokejamk.hu

Május 11. hétfő 10:30 óra
május 12. kedd 10:30 és 14:30 óra

Cakkumpakli Színház bérletes 
előadása:

„Ellenségből barát” címmel
Előadásonkénti jegyár: 800.-Ft

Május 14. csütörtök 18 óra
A Bárdos Lajos Általános Iskola 

gálaműsora

Május 15. péntek 18 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola 

táncvizsgája

Május 16. szombat 9-13 óra
Bababörze

Május 20. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

„Ivónap” férfi klubtagok tiszteletére
Műsoros délután

Május 22-23. péntek-szombat 18 óra
„Képzelt beteg”

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola
Szín-Folt Társulatának vizsgaelőadása

Május 28. csütörtök 18 óra
Kállai Nagy Krisztina grafikusművész 

kiállításának megnyitója

Május 29. péntek 18 óra
Kőrösi Néptánc Gála

Május 30. szombat 15 óra
Uray György Színház:

Hoppláda
(gyermekelőadás)
Belép: 1.000.-Ft

Május 30. szombat 18 óra
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola

Et Vie Dance művészeti jazz csoportjának 
gálaműsora

Június 3. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló Klubdélután:

Vendégünk Dióssi Csaba polgármester 
és munkatársai.

Beszélgetés a város életében történt 
változásokról, eseményekről.

Június 5. péntek 19 óra
A Kesző együttes táncháza

Belépő: 500.-Ft

A VOKE József Attila Művelődési Központ
Hagyományos Színjátszó 
– és Kézműves tábora

Vezeti: Babják Annamária 
színművésznő és Ceglédi 

Gabriella műv.szerv-játszóház vezető

Időpont: Június 15-19. hétfő- péntek 9-16 óráig
Részvételi költség: 15.000.-Ft/fő/hét

Az összeg magában foglalja az ebédet, 
uzsonnát és anyagköltséget is.

Információ: Ceglédi Gabriella
27/543-225/103 m.

Az együtt töltött, egy-
másért élő, boldog 
időkre gondolva, él-
tessen a Jó Isten erő-
ben, egészségben ifjú-
ságunk hajnalán, elfo-
gadva mit jó sorunk 
felkínál, megelégedve, 
szerelemben, boldog-
ságban születésnapo-
don – is.

Szeretettel:
L

Szerelmedért
„Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Eltűrném villám s vész haragját,
S meghalnék minden év telén
Szerelmedért.”

A Dunakeszi Polgár 
korábbi lapszámait megtekintheti 

a dunakanyarregio.hu internetes portálon
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Jubileumi fúvószenekari koncert
hA felsoroljuk dunAkeszi kulturális életének kiemelkedő szereplőit, megkerülhetetlen A dunAkeszi koncertfúvósok 
említése. A nAgy múltú együttes április 18-án A rAdnóti miklós gimnázium AulájábAn rendezett nAgyszAbású koncert 
keretében ünnepelte A dunAkeszi fúvószenekAri egyesület létrehozásánAk negyedszázAdos évfordulóját. 

A zenekar megalakulá-
sa ennél régebbi keletű. 
Az ős-együttes 1972-

ben szerveződött 20 fővel s 
igen mostoha körülmények kö-
zött, például az akkor műkö-
dő mozi előterében, s a legen-
dás Faházban (ami sokáig ott-
hont adott a zeneiskolának is) 
próbáltak, készültek városi fel-
lépéseikre. Karnagyuk kezdet-
től Tóth Ferenc rézfúvós tanár 
és zenekarvezető volt, aki so-
káig Takács Lajos (1943-2010) 
fafúvós tanárral, az iskola igaz-
gatójával közösen készítette fel 
az ifjú zenészeket. Részt vettek 
megyei fesztiválokon, amelye-
ken bátorító szóbeli dicsérete-
ket kaptak. Aztán 1989-ben, a 
már negyven főre növekedett 
zenekar a Fúvószenekarok VII. 
Országos Minősítéséről Ezüst 
diplomával térhetett haza. 

A nyolcvanas évek végén a 
zeneiskola átköltözhetett a je-
lenlegi épületébe s így történt, 
hogy 1990-ben a zenekar mun-
káját segítő tanárok és a ze-
nekari tagok szülei Siptár Im-
réné elnök, Dr. Ruszinkóné 
Czermann Cecília titkár, Sza-
bados Istvánné gazdasági veze-
tő, Takács Lajos zenekari felü-
gyelő és Tóth Ferenc karnagy 
együttmunkálkodásával meg-
alakult az egyesület.

Az eddig említett história 
forrása a jubileumra kiadott, 
fotókkal is bőven illusztrált „A 
Dunakeszi Fúvószenekar igaz 
története…” című kiadvány. Az 
egyesületté válástól számított 
negyedszázad történetét már a 
koncerten, gazdag zenei kísé-
rettel idézték fel a nagy szám-
ban megjelent közönség köré-
ben.

Felvételről, kivetítőn volt lát-
ható-hallható a zenekar 1989-
től. Legindi Tímea műsorközlő 
bevezetőben többek között el-
mondta, hogy 25 év alatt ösz-
szességében 210 tagja volt – 
hosszabb-rövidebb ideig – a 
zenekarnak. Ám vannak még 
hatan, akik a kezdettől mosta-
náig aktívan közreműködnek 
az együttesben. Dudák Haj-
nalka, Kaszás József, Gyülvészi 
Sándor, Nagy Károly, Pék And-
rea (jelenleg az egyesület prog-
ramszervezője) és Varga Ist-
ván ez alkalomból emléklapot 
vehettek át Rácz Emíliától, az 
egyesület elnökétől, aki a kon-
cert folyamán több alkalom-
mal adott át emléklapokat kü-
lönböző kerek évfordulókat be-
töltött zenészeknek. 

Kiemelten köszöntötték kar-
nagyukat, művészeti vezető-
jüket, Tóth Ferencet, aki több 
mint ezerszer, fellépéseken és 

próbákon dolgozott együtt a 
zenekarral, s ez alkalommal 
is, a jubileumi zenei időgép-
pel történő képzeletbeli uta-
zás karmester navigátora volt.
Egy-egy elhangzott zenemű 
többségében az egyesület tör-
ténetének konkrét eseményei-
hez kapcsolódott. Berlioz Rá-
kóczi indulója az l996-os izrae-
li turné egyik sikerdarabja volt. 
Mozart Gyerekszimfóniájának 
két tétele az egyesületté válást 
követő első koncert hangula-
tát idézte. Kodály Zoltán Kál-
lai Kettőse elhangzott a VIII. 
országos minősítésen, amelyen 
játékukat Aranydiplomával is-
merték el, melyet Balázs Ár-
pád zeneszerző, a zsűri elnö-
ke adott át a karnagynak. (Az 
újabb minősítésre 2011-ben 

került sor a koncert jelenlegi 
helyszínén, s ekkor Koncert-
fúvós Aranydiplomát, illetve 
a Show- és Szórakoztató Zene 
Kiemelt Aranydiplomáját ve-
hették át Dohos Lászlótól, aki a 
Fúvós- Mazsorett Szövetség el-
nökeként, a zsűri elnöke volt.)

Az egyesület első öt éve bő-
velkedett külföldi utazások-
ban. Kétszer turnéztak Német-
országban, koncerteztek Dá-
niában, Olaszországban, Bel-
giumban. A későbbi években 
több alkalommal szerepeltek 
Dunakeszi testvérvárosában, 
Székelykeresztúron, 2002-ben 
pedig Kínába is eljutottak.

Fontos dátum történetükben 
2006. A létszámában is gyara-
podó zenekar „kinőtte” a zene-

iskolát. Vezetőségváltással egy-
bekötve átköltöztek a VOKE 
József Attila Művelődési Köz-
pontba és megállapodást kötöt-
tek a városvezetéssel a további 
fenntartás érdekében.

A koncerten különleges-
ségként bemutatták Carl Orff 
Tapsrondo-ját, ezt a hangszer 
nélküli ritmusos zenét. Japá-
nul énekelt Keresztesi Katalin 
Anna a Cseresznyevirág című 
japán népdal zenekari változa-
tában. A zenekar egykori tag-
ja, Okazaki Masato a külön-
leges hangzású fűrészt szólal-
tatta meg a Kill Bill című film 
betétdalának előadása köz-
ben. Hallhattunk még legen-
dás filmzenéket, köztük Nino 
Rota szerzeményeit a 8 és fél, 
valamint a Keresztapa című 

filmekből. Két szórakoztató ze-
nedarab hatását pedig a Duna-
keszi Kinizsi Futsal Club pom-
pon csapata Kundlya Zsófia ál-
tal készített koreográfiájával 
is növelte. És elhangzott még 
Astor Piazzola argentin ze-
neszerző leghíresebb műve, a 
Libertango.

A sikeres koncert több rá-
adásszám eljátszása után, az 
ünnepi torta behozatalával, 
majd jókedvű elfogyasztásával 
ért véget.

 (A koncertet támogatta a 
LightTech Kft., Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata, a művelő-
dési központ, a Radnóti gim-
názium.)

Katona M. István
A szerző felvételei

Tóth Ferenc karnagy több mint ezerszer 
vezényelte a jubiláló zenekart

Az elmúlt 25 évben a nívós díjak sokaságát érdemelte ki 
az országos hírű koncertfúvós zenekar
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Küldetés a mosolyért, avagy amikor 
egy jó szándékú kezdeményezés célba ér

Az Otthon 
lakói műsorral 
kedveskedtek 
a rendezvény 
támogatóinak

Bársony Bálint önzetlenül támogatta a rendezvényt

Kardos Éva 
és Szijjártó-
Nagy Szilvia 
virágcsokorral 
köszöntötte 
Anna nővért, 
az intézmény 
alapítóját

„ilyen nAgy A világunk?!” – kér-
dezte A gyermekotthonból 
érkező dávidkA, miközben be-
gördült A busz Az AquAworld 
rAmAdA szállodA elé. 

Itt került ugyanis megrendezés-
re 2015. Március 18-án az a Jó-
tékonysági Est, mely a Kincsem 

Sziget Óvoda kezdeményezésére va-
lósult meg. 

Kardos Éva és Szijjártó-Nagy Szil-
via, akik fejéből az ötlet kipattant, 
nagy szeretettel fogadták a vendé-
geket, és invitálták őket a legfelső 
szintre, ahol már minden készen állt 
a kezdésre. 

Mindeközben a gyermekek a meg-
lepetés dalokat próbálták újra Bár-

sony Bálinttal, aki lelkesedését, időt 
és energiát nem kímélve készült a 
Gyermekotthon lakóival. 

Az intézményben rendkívüli kö-
zösségi élet folyik: szőnek, fonnak és 
együtt zenélnek. Mindehhez a csalá-
dias légkört az alapító vezető, Anna 
nővér biztosítja. Egy szerzetesnő, aki 
arra tette fel életét, hogy a speciális 
igényű gyermekek mindennapjait 
megkönnyítse és mosolyt csaljon az 
arcokra. 

Éva és Szilvia kezdeményezésére a 
szülőknek szóló óvodai rendezvény 
kibővült mindazon jóérzésű embe-
rekkel, akik ezeket a gyermekeket és 
fiatalokat valamilyen formában tá-
mogatták.  A gyermekotthon lakóival 
együtt ezúton is szeretnék hálás szív-
vel megköszönni segítő szándékukat.

A magas szintű műsort felajánlás-

ként Bársony Bálint, Szabó Ádám és 
Pál Dénes saját produkcióikkal szí-

nesítették. Bársony Bálint vezetésé-
vel és közreműködésével az Otthon 
lakói doboltak, furulyáztak és éne-
keltek a nagyérdeműnek. 

Sikerük vitathatatlan volt, hiszen 
többször is visszatapsolták Őket. Kü-
lönleges érzés volt látni,  a gyerme-
kek és a közönség összefonódását, 
lelkesedésüket, ahogy a zene élveze-
te és a közös éneklés megnyitotta szí-
vüket-lelküket mindenki előtt.

A rendezvény a szülők hajnalig 
szóló mulatásával ért véget, azonban 
ez mégsem jelenti az esemény végét: 
Éva és Szilvia a „Küldetés a moso-
lyért” elnevezésű kezdeményezésso-
rozattal további rászorulók felkuta-
tását tűzte ki célul, újabb és újabb jó-
tékony célú eseményt létrehozva ez-
zel. Mindehhez a gyermekek öröme, 
vágya és egészségesebb jövője ad fo-
lyamatos töltődést, és erőt. 
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A megnyitón gordonkán köz-
reműködött Papp Henrik, a 
Bartók Béla Zeneművészeti 

Szakközépiskola növendéke, aki fi-
atal kora ellenére máris számos je-
lentős fellépést tudhat a háta mö-
gött. A fiatal művészt zongorán kí-
sérte édesanyja, Pappné Dr. Kiszely 
Deborah zongoraművész.

Fekete Géza Dezső első alkalom-
mal mutatkozik be Dunakeszin ki-
állítás keretében, ám a művész szá-
mos alkotása sokuk számára bizo-

nyára még sem ismeretlen, hiszen 
Fekete Géza Dezső nevéhez olyan 
szobrok kötődnek, mint Papp László 
bronz mellszobra, a Budapesti Sport 
Arénában vagy a Szent István kör-
út és a Falk Miksa utca sarkán álló, 
nagy népszerűségnek örvendő, élet-
nagyságú Columbo, melynek kicsi-
nyített mását ezúttal a galéria falai 

között is megcsodálhatjuk. A buda-
pesti szobrászművész igazi művész-
családba született; édesanyja, az egy-
kori Vaszary-tanítvány, Roskoványi 
Mária festőművész, édesapja pedig 
Galántai Fekete Géza szobrászmű-
vész, akitől a művész a szobrászmes-
terség mellett a sportszenvedélyét is 
megörökölte, hiszen Galántai Feke-
te Géza maga is híres sportszobrász 
volt.

A tárlat reprezentatív válogatás 
keretében mutatja be a művész leg-

jellemzőbb témáit és műfajait: fa és 
bronz kisplasztikákat, portrékat, 
plaketteket és érmeket.

Fekete Géza Dezső a szobrászat 
szinte valamennyi műfajában alko-
tott, s ugyanez a kísérletező kedv 
érvényesült anyaghasználatában 
is. Képzeletét egyaránt vonzotta a 
bronz, az agyag, a kő és később a fa, 

e nagyon különböző minőségekkel 
bíró, más-más érzeteket és gondola-
tokat ébresztő anyagok.

Formanyelvét kezdetektől fogva a 
természetelvű, a közérthetőségre tö-
rekvő, realista ábrázolásmód jellem-
zi. Rendszerint maguk a témák is 
konkrét megfogalmazást kívánnak, 
melytől csak a líraibb hangvételű, az 
elvontabb, átvittebb gondolatoknak 
tágabb teret adó faszobrok térnek el. 

Témái, anyaghasználatához ha-
sonlóan sokszínűek: szobrai, érmei 
és plakettjei által – ahogy a jelen ki-
állításon is láthatjuk - gyakran ölte-
nek testet a magyar és a világtörténe-
lem nagy alakjai, művészek, tudósok, 

sportolók. Jelentős nagyságú arckép-
csarnokából ezúttal megtekinthet-
jük a hajdani Aranycsapat néhány 
legendás tagjának arcmását, Ga-
ras Dezső karakterisztikus arcké-
pét, Mindszenty bíborost, valamint 
a művész édesapjának portréját.

A mozdulatlanságot, a megállí-
tott pillanatot sugalló portrék és pla-
kettek mellett a szobrok másik cso-
portját éppen hogy a mozgás, a di-
namizmus, a lendület hívta életre. 
E csoport legjellegzetesebb alkotá-
sai a kiegyensúlyozott kompozíció-
jú sportszobrok, melyek az anatómi-
ai pontossággal megformált testeken 
keresztül mesélnek a mozgás extati-
kus öröméről. A jelen tárlaton szá-
mos ilyen alkotás szerepel: az ököl-
vívóktól kezdve Csisztu Zsuzsa tor-
nászszobráig. 

A kiállítás május 15-ig megtekint-
hető.

Maczkay Zsaklin
Fotó: Vörös István

Fekete Géza Dezső szobrászművész: Térben és időben

térben és időben címmel nyílt kiállítás fekete gézA dezső szobrászművész AlkotásAiból A voke józsef AttilA mű-
velődési központ mAgyArság gAlériábAn, április 24-én. 

Sportszobrok, plakettek és a művész arcképcsarnokának darabjai egy tárlat keretén belül

Maczkay Zsaklin 
művészeti író 
nyitotta meg 

Fekete géza Dezső 
szobrászművész 

kiállítását

A művész és 
Csisztu Zsuzsa, 

akinek sport-
pályafutása 
megihlette 

Fekete Géza 
Dezsőt
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A Sportigazgatóság értesülve 
a kialakult helyzetről, meg 
kívánta előzni a működési 

problémák kialakulását, mivel a vá-
ros sportéletének egyik fontos eleme 
a labdarúgás. Gyermekeink ebben 
a sportágban sportolnak legtöbben 
Dunakeszin. Fontos az is számunk-
ra, hogy a Magyarság pályái minél 
szélesebb körben szolgálják az itt élő 
polgárok sportolási igényeit. Ezt az is 
jelzi, hogy ennek érdekében, amióta 
a város tulajdonába került a létesít-
mény, igen sok fejlesztést, felújítást 
végeztünk, végzünk itt. Megújult a 
parkoló, a közvilágítás, megépült a 
BMX pálya, a műfüves nagy focipá-
lya, megújult és automata locsoló-
rendszert kapott a center pálya, s a 
lenti pályát is automata öntöző rend-
szerrel láttuk el. Megújultak a föld-
szinti öltözők, a fűtési- víz- szenny-
víz- és elektromos vezetékrendszer, 
legalább 30 éves elmaradást pótolva, 
hogy csak néhányat említsek az ön-
kormányzat által elvégzett munkála-
tokból. 

Egyre többen ismerik, és szeretik 
meg ezt a gyönyörű sportpályát, s 
használják is azt. A Sportigazgatóság 
szervezésében és segítségével min-
den évben több sportesemény, ren-
dezvény kerül megrendezésre, mely 
már országos ismertséget, elismert-
séget is hozott Dunakeszi számára. 

Mivel az egyesület a bérleti díj 
nem fizetésével, ismét veszélyezte-
ti a folyamatos működést, a gyerme-
kek sport tevékenyégét, s a telepen e 
sportágban dolgozó edzők munká-
ját, április 15-én levélben javasoltam 
számukra megoldást, mely a jövő-
beni eredményes sportmunkát biz-
tosítani tudja, s lehetőséget teremt 
a szülők, gyermekek számára, hogy 
eddigi megszokott módon sportol-
hassanak tovább, akár kedvezőbb 
feltételek között.

Ennek eredményeként, április 24-
én a Sportigazgatóság helyiségében 
egy egyeztető megbeszélést tartot-
tunk azzal a két edzővel, Dizmatsek 
Emillel és Mikessy Xavérral, akik 
nyitottak voltak a megoldás keresé-
sében, s egyáltalán reagáltak arra. 
Ezen részt vett még a Dunakeszi Ki-

nizsi USE elnöke és labdarúgó szak-
osztályvezetője is. Arra az ered-
ményre jutottunk az edzők javasla-
tára, hogy a csapatok szülői közös-
ségét is hívjuk meg és tájékoztassuk 
a lehetőségekről, kérjük ki vélemé-
nyüket, javaslatukat, a helyzet meg-
oldása érdekében. A két edző vállal-
ta, hogy értesíti és elhívja a szülőket.

Erre, az edzők által összehívott 
szülői megbeszélésre, április 27-én, 
a gimnázium éttermében került sor. 
A megjelent szülők, s a két edző, elő-
ször a Sportigazgatóság eddigi, az 
ügyben megtett intézkedéseiről kap-
tak tájékoztatást, majd lehetőség 
nyílt a kérdések, javaslatok felvetésé-
re és megválaszolására.

A megbeszélés során kiderült, 
hogy a jelenlévők közül senki nem 
kapott meghívást, így nem is vett 
részt az elmúlt években az egyesü-
let közgyűlésén, ilyenről nem is tud-
tak, semmilyen pénzügyi beszá-
moló nem került eléjük, az elmúlt 
években. Ezeket pedig az egyesületi 
törvény előírja, kötelezővé teszi, mi-
nimum évente egyszer. Megerősítet-
ték azt az információt is, hogy az el-
múlt időszakban nem kértek plusz-
támogatást tevékenységükhöz, ilyen 
kérés részükről eddig nem érkezett 
az önkormányzathoz.

A több mint 3 órás megbeszélésen 
a felmerült kérdésekre a DKUSE el-
nöke és szakosztályvezetője is adott 
válaszokat. Ismertették az MLSZ 
utánpótlás rendszerének átszervezé-
si tervét is, mely jelentősen befolyá-
solhatja a Dunakeszi labdarúgás jö-
vőbeni helyzetét.

Mivel minden résztvevő a műkö-
dés további zavartalan feltételeinek 
megteremtéséért folytatta ezt a meg-
beszélést, a végén sikerült közös ne-
vezőre is jutni, mely mindenki szá-
mára elfogadható, s a szülők azon ké-
rését is biztosítani tudja, hogy az ál-
taluk megbecsült, s elfogadott edzők 
továbbra is e csapatokkal foglalkoz-
hassanak, a megszokott helyen.

Az a szülői javaslat fogalmazódott 
meg, hogy jöjjön létre egy Dunakeszi 
városi egyesület, mely magában fog-
lalja az eddigi Kinizsit és Vasutast is, 
s ebben, egy szakosztályban, az ön-

kormányzat által támogatva, együtt-
működési megállapodásban rögzí-
tett, szabályozott módon biztosítsuk 
a labdarúgás és az ebben sportoló 
gyermekek számára szükséges felté-
teleket, természetesen a többi szak-
osztályéval egyetemben.

Ez egy néhány hónapon belül 
megvalósítható lehetőség. Megadja 
arra is a módot, hogy az alapszabály-
ban mind két hagyományos egyesü-
let értékeit, érdemeit megőrizze, rög-
zítse. Igény szerint a csapatok a ne-
vüket tovább vihessék a mezeken, 
bajnokságokban. Lehetőséget teremt 
arra is, hogy a már folyamatban lévő 
pályázatokat se bukják el. Ez az át-
alakulás, ha minden fél együttmű-
ködik a következő bajnoki szezon-
ra véghez vihető. A szülők vállalták, 
hogy az egyesületben megadják a tá-
jékoztatást a többieknek is, és segítik 
ezt a folyamatot.

Dunakeszi Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülé-
sén úgy döntött, hogy a Sportigazga-
tóság még egy egyeztetési folyamatot 
vigyen végig a szülők, edzők és egye-
sületek részvételével. Ezek után, a kö-
vetkező testületi ülésre tegyen javas-
latot a kérdés szakszerű és a többség 
számára elfogadható megoldására.

Seltenreich József sport-
igazgató

Dunakeszi 
Sportigazgatóság

Közös ügy - közös felelősség
miután jelentős köztArtozásAi miAtt Az ügyészség jAvAslAtárA A bíróság Az eredeti dunAkeszi vAs-
utAs se-t megszüntette, A sárvári rábA egyesületből furcsA körülmények közt AlAkított dunAke-
szi vAsutAs se kötött bérleti szerződést, hogy A lAbdArúgás utánpótlás csApAtAinAk edzései és 
mérkőzései A mAgyArság sporttelepen kerüljenek megtArtásrA. Az üzemeltetőtől kApott értesítés 
AlApján, A szerződés AláírásA után, Az egyesületnek jelentős tArtozásA vAn. Az egyesület elnöke, 
Aki ugyAnAz, mint Aki Az eredeti egyesület köztArtozások miAtti megszüntetésekor Az egyesület 
elnöke volt, s ezt A szerződést AláírtA, több levélben is vitAttA Az összeget, s nem fizette be A szer-
ződés szerinti bérleti díjAt.

Seltenreich 
József 
sportigazgató 
a többség 
számára 
elfogadható 
megoldást 
szorgalmaz
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nagyné Szőllösi márta

Az áprilisi rAgyogó nApfény A dunA hullámzó vizében fürdőzött, melyen mAgAbiztosAn siklott A vörösre festett 
gályA. érkezését A késő-rómAi kikötőerődnél díszes ruhábA öltözött polgárok vártAk, Akik A két konzullAl és A 
vendégekkel együtt felvonultAk A pArt menti kertbe, Ahol kezdetét vette flórA istennő tiszteletére rendezett tA-
vAszköszöntő ünnepség. 

A római kor hangulatát 
és szellemiségét idé-
ző színpadon sora-

koztak fel a gyönyörű ruhák-
ban pompázó „Istennők”, és 
„praetorként” díszelgő fiúk. 
Korhű öltözékben köszöntöt-
te a római tartományok né-
pét a „két konzul”, Dióssi Csa-
ba, Dunakeszi polgármestere 
és Eich László, a KLIK Duna-
keszi Tankerület igazgatója. A 
díszlet, a korabeli ruha viselete, 
az ifjú hölgyek fejét ékesítő vi-
rágkoszorú, a tavaszt, a termé-
kenységet szimbolizáló virágba 
borult fák mind-mind a római 
kor szépségét, máig ható nagy-
ságát idézte. 

A szemet gyönyörködte-
tő díszlethez méltó beszédet 
mondott Dióssi Csaba, Duna-
keszi „konzulja”, aki a kor nyel-
vezetén és stílusában szólt az 
összesereglett „tartományok – 
Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád 
– népéhez”. – „Ave populus 
romanus! Üdvözöllek benne-
teket római polgárok és tite-

ket is kedves messziről érke-
zők! Köszöntelek titeket bölcs 
praetorok, kik hűséges szolgá-
latotokkal biztosítjátok Róma 
egységét és rendjét!” – hang-
zott a konzul köszöntője, aki a 
jeles költő, Ovidius sorait idéz-
ve méltatta Flóra Istennő nagy-
ságát, majd így szólt a „néphez”: 
„Rendezzünk hát kegyeiért ün-
nepséget, hogy tavaszunk bő-
séggel kezdődjék, és termékeny 
évünk legyen. Róma polgárai 
ezeket az órákat töltsétek sza-
badban, és öltöztessétek színes-
be testeteket, és lelketeket. Kez-
dődjék hát a mulatság, kezdőd-
jék a Florália.”- nyitotta meg a 
tavaszköszöntő ünnepet Dióssi 
Csaba „konzul”.  

  A másik „konzul”, Eich 
László szerint a Florália ün-
nepség lényegét és létjogosult-
ságát – azon túl, hogy Dunake-
szin számos római kori tárgyi 
emlék van - közösségformá-
ló jelentősége adja. A hagyo-
mányteremtő szándékkal élet-
re hívott rendezvény nem tit-
kolt célja, hogy a Dunakeszi 
járáshoz, a tankerülethez tar-
tozó négy településen élő pol-
gárok, az iskolák tanárai és di-
áksága minél jobban megis-
merjék egymást, és értékeiket. 
A Floralia tavaszköszöntő ün-
nepség programjait nemcsak a 
szépség és a múltidézés kere-
tében, hanem a hasznosság je-
gyében is szervezték – mond-

ta a tankerület igazgatója. Eich 
László köszönetet mondott a 
program szervezőinek, közre-
működőinek. A szervezők kö-
zül külön elismeréssel szólt 
Nagyné Szőllősi Márta és Asz-
talosné Tóth-Fekete Beatrix ön-
zetlen és színvonalas tevékeny-
ségéről. 

A négy településről a diákok 
és tanáraik mellett nagyon sok 
szülő is eljött, hogy részese le-
gyen egy rendkívül színvona-
las és különleges rendezvény-
nek, melyen a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola tanu-
lói nagy sikerrel adták elő áldo-
zatszentelő műsorukat. Hozzá-
juk hasonló színvonalon és öt-
letgazdag kreativitással mu-
tatták be a tanulók Fót, Göd, 
Csomád és Dunakeszi történel-

mét, gazdasági fejlődését, kul-
turális értékeit, építészeti „kin-
cseit”. 

A közönséget magával ragad-
ták a zenés, táncos programok, 
a Duna mellett rendezett ókori 
mini olimpia küzdelmei, a gla-
diátorok és légiósok látványos 
bemutatója. A Késő-római Ki-
kötőerődben – Hirscberg Attila 
tulajdonos színes előadásában 
– tárulkozott ki az érdeklődők 
előtt az egykori római határ, a 
limes katonai és politikai jelen-
tősége. A bátrabban felülhet-
tek a hullámzó vizet szelő sár-
kányhajóra vagy – stílszerűen 
– a gályára. A drog prevenciós 
foglalkozás során önmagukról 
és társas kapcsolataikról tud-
hattak meg többet a gyerekek. 

A római korhoz hasonlóan 
ezúttal is kedvelt volt a gyü-
mölcsben és édességben gaz-
dag LUCULLUS-i lakoma, me-
lyet a Széchenyi István Általá-
nos Iskola „tálalt” fel a régmúlt 
időre emlékeztető környezet-
ben.

A nagy sikerű rendezvény a 
kora délutáni órákban az ese-
mény mitológiai jelentéséhez 
méltó aktussal ért véget, mely-
nek keretében – Flóra Istennő 
tiszteletére, az élet megújulásá-
nak szimbólumaként – a Duna 
vízére bocsátották az iskolák 
által készített virágkoszorúkat.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress



27Dunakeszi Polgár



28 Dunakeszi Polgár

A cég meghatá-
rozó szerepet 

tölt a lakóautó 
kereskedelem, 

és lakóautók 
bérbeadása 

terén is

3D technológiával végzik 
a futómű beállítást 

Töretlen fejlődés eredményeként:

– Szakértelem, kitartás, lehetetlent 
nem ismerő szorgalom, felelős gaz-
dálkodás, no és a távlati célok bátor 
megfogalmazása mind-mind nélkü-
lözhetetlen eleme a dinamikus fejlő-
désnek – foglalta össze kérdésünk-
re Borbély Gyula ügyvezető igazga-
tó az elmúlt két évtizedben végzett 
munka sarkköveit. A családi vállal-
kozás 1996-ban indult, amikor Bor-
bély Gyula megnyitotta autójavító 
műhelyét Gödön. A cég folyamato-
san fejlődött, melynek tevékenységi 
köre a gépkocsik javítása mellett rö-
videsen tehergépkocsik, személygép-
kocsik, mikrobuszok bérbeadásával 
is bővült. 

- Az igazán nagy változás 2004-
ben jött el cégünk életében, amikor 
– felismerve a piac igényeit – meg-
kezdtük a lakóautók értékesítését és 
bérbeadását – idézi a hőskort a fiatal 
ügyvezető. - Mára már Magyaror-
szág egyik legnagyobb bérautó flot-
táját üzemeltetjük, és meghatározó 
szerepet töltünk be a lakóautó ke-
reskedelem, és lakóautók bérbeadá-
sa terén is. Cégünk úttörő szerepet 

töltött be hazánkban a lakóautózás 
megteremtésében, a lakóautós élet-
érzés megismertetésében. A lakóau-
tók speciális technológiákat igény-
lő javítása terén szintén egyedülálló-
ak vagyunk a hazai piacon – emeli ki 
Borbély Gyula.

A 2015-ös esztendő újabb mér-
földkőnek számít a családi vállalko-
zás életében, amely a megrendelők 
kulturált és még igényesebb kiszol-
gálása érdekében a napokban nyi-
totta meg Dunakeszi északi kapujá-
ban az új, egy emeletes telephelyét, 
melyben helyet kapott a legkorsze-

rűbb műszaki technológiát felvonul-
tató autójavító centrum is. 

- Márka független autószervi-
zünkben vállaljuk személygépko-
csik, és kis tehergépkocsik teljes körű 
javítását, karbantartását, műszaki 
vizsgáztatását. Segítséget nyújtunk 
ügyfeleinknek bármilyen, a gép-
kocsijukkal felmerülő valamennyi 
probléma megoldásában – mond-
ta a szerviz bemutatása közben az 

ügyvezető igazgató. Borbély Gyula a 
mesterember szakmai büszkeségével 
mutatta be a 3D technológiával üze-
melő futómű beállító műszert. – A 
környéken csak mi rendelkezünk ez-
zel a modern eszközzel, aminek se-
gítségével a legkorszerűbb személy-
gépkocsik és kis tehergépjárművek 
futóműrendszerét egyaránt be tud-
juk állítani. Partnereink segítségével 
kedvező árakon kínálunk gépjármű-
vekhez indító akkumulátorokat, ki-
pufogó rendszereket, gumiabroncso-
kat, és egyéb gépjármű alkatrészeket 
– sorolja szolgáltatásaikat. – Újdon-
ságként bevezettük a Hozom-viszem 
szolgáltatást, de talán az sem min-
dennapos segítség, hogy a gépkocsik 
javításának idejére igény szerint, díj-
mentesen, vagy kedvezményes áron 
csere gépkocsit biztosítunk ügyfele-
ink számára, mert azt szeretnénk, ha 
az elégedett ember jó érzésével gon-
dolnának ránk, akikre mindig szá-
míthatnak – mondta a földszinti re-
cepción a modern vállalkozási köz-
pont megtekintése után Borbély 
Gyula. V.I.

Megnyílt az X-Car Autókölcsönző 
modern vállalkozási centruma

dunAkeszi észAki kApujábAn, A 
2. számú főút mellett egy mo-
dern, új Autószerviz köszönti 
Az átutAzókAt, Akik hA betér-
nek Az X-cAr Autókölcsönző mi-
nAp megnyílt egy emeletes vál-
lAlkozási telephelyére minden 
szolgáltAtást igénybe vehet-
nek, Ami gArAnciájA egy kivá-
lóAn üzemelő AutónAk. de Akik 
gondtAlAnul, megkötöttségek 
nélkül szeretnének nyArAlni, 
vAgy téli utAzásokon részt 
venni, Azok is kedvükre válo-
gAthAtnAk A minden igényt ki-
elégítő bérelhető lAkóAutók 
közül.
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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

ÁLLÁS
Megváltozott 

munkaképességű 
pénztárosokat, 
vagyonőröket, 

betanított munkásokat 
és kertészeti eladókat 

keresünk. 
Jelentkezés: 

061-301-7841 
mmk@kellyservices.hu

A rAdnóti miklós gimnáziumbAn rendezték meg A 
vii. nógrádi AttilA emlékversenyt.  A megjelente-
ket solymosi lászló, A pest megyei sAkkszövetség 
elnöke köszöntötte, mAjd vArgA tibor A gimnázi-
um igAzgAtójA méltAttA AttilA pályAfutását, és 
könyvdíjAt Ajánlott fel A legjobb középiskolás 
sAkkozónAk.

SAKK

A sakkverseny meg-
kezdése előtt az el-
nök úr bemutat-
ta az idei Orszá-

gos Diákolimpián dobogón 
végzett Pest megyei sakko-
zókat:  1. Kovács Judit (Tahi-
tótfalu), 1. Kovács Patrik (Pé-
cel),  2. Schlenk Kristóf (Vác), 
3. Mecsnóber Máté (Budaka-
lász), akiket nagy tapssal kö-
szöntöttek a versenyzők.  

A sakkversenyen 49-en ül-
tek asztalhoz. Eredményhir-
detéskor Nógrádi Attila édes-
apja adta át a pénzdíjakat az 
első három helyezettnek. A 
győztesek kupát, míg az első 
hat helyezett oklevelet és ér-

met, valamint a Sakkvilág 
című lapot vehette át.  

Sakkverseny támogatója a 
Pest megyei Sakkszövetség, és 
a Valbona Tours Utazási Iro-
da.

Győztesek:

I-II korcsoportban: Kovács 
Patrik (Kőbánya), Nyers Lili 
(Jászfényszaru)

III – IV. korcsoportban: 
László Csaba (Óbuda), Kovács 
Lilla (Jászfényszaru)

Felnőtt: Bege Levente (Du-
naharaszti), ő kapta meg Rad-
nóti Gimnázium különdíját. 

Denke László

Apróhirdetés
• ELADÓ LAKÁS magánszemélytől Duna-
keszi Alagligeten: jó elosztású, 2+félszo-
bás, dupla erkélyes I. emeleti. Irányár: 15M. 
Tel.: 70/940-6480.

2015-ben is tisztelje 
meg hirdetéseivel a régió 

legnagyobb példányszámú és 
legolvasottabb színes közéleti 
lapját, a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 
31 000 példányban.
dunakanyarregio.hu
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Először volt sportrendezvény a Főtéren

Új kezdeményezésről számolt be Seltenreich Jó-
zsef sportigazgató: A tervünk, hogy a 
Városháza melletti főtéren sport-
rendezvényeket szervezzünk, 

ezért várjuk a jelentkezőket. Így ke-
rült sor első alkalommal a Király napja 
(Koningsdag) - a királyság születésnap-
ja -, Hollandia egyik legnagyobb nem-
zeti ünnepére (április 27-én). Ilyen-
kor az egész ország narancsba öltözik 
és különféle szabadtéri helyszíneken 
mindenféle vidám ünnepségeket ren-
deznek. A korfball öt esztendeje jelen 
van Dunakeszin a Bárdos Lajos Iskolá-
ban, majd csatlakozott a Kőrösi és a Szé-
chényi Iskola is.  Az iskolák remek ered-
ményeket értek el az idei Korfball Diák-
olimpián, egy arany, három ezüst és három 

bronzérmet szereztek. U 17-es válogatottban a Dunake-
szi Kinizsi Korfball Szakosztálya, amely 2015-ben ala-

kult, nyolc játékost adott a márciusi hollandiai Vi-
lágkupára a magyar csapatnak. A csapat 7. helyen 

végzett, ezzel is öregbítve a magyar korfballt, va-
lamint a Dunakeszi és a Kinizsi jó hírnevét.

A remek időben megjelent a Bárdos, a Kőrö-
si és a Széchenyi Iskola csapata - mondta Nagy 
Bandor szervező. - Ma a két felállított pályán 
négy fős csapatok küzdöttek egymás ellen 
nyolc percben.  A csapatokban szerepeltek a 
válogatott játékosok is: Dudás Bettina, Hor-
váth Kitti, Szamkó Lili, Makkai Anna. Min-
den iskola első helyezettje oklevelet kapott. 
Nagy örömünkre Dióssi Csaba polgármester is 

megtekintette az eseményt.
                     Solymosi László

Fotó: Vörös István
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Az elkövetkező hónApok hőségében is lehet edze-
ni, de Azért pár AlApvető szAbályt be kell tArtAni  
már csAk A komfortérzet miAtt is! A hAvontA meg-
jelenő cikksorozAt Az egészséges életmód és A 
sport AlApjAivAl foglAlkozik.

edzés hőségben

Fontos a hidratálás
Alapvető, hogy hőségben 
sokat kell inni, de meny-
nyit? Kánikulában – de 
normál hőmérsékleten is 
- fontos a folyadékpótlás: 
20 kilónként illene megin-
ni napi szinten 1 liter vizet, 
azaz egy 80 kilós személy-
nek 4 liter vizet kellene el-
fogyasztania, akár edz 
akár nem. Fontos, hogy 
ne akkor igyunk, amikor 
szomjasak vagyunk, ha-
nem folyamatosan. Ami-
kor szomjasak vagyunk a 
szervezet ugyanis már je-
lez hogy dehidratált álla-
potban van, vagyis erősen 
szomjazik. Másik hogy 
sokszor igyunk keve-
set így kevésbé lesz meg-
terhelő, dobjuk fel a vizet 
egy citromdarabkával így 
még könnyebb lesz a kellő 
mennyiség elfogyasztása.

Mikor mennyit?
Edzés közben – persze 
függ attól, hogy milyen 
edzésről van szó – alapve-
tő fontosságú, hogy órán-
ként azért egy liter fo-
lyadékot igyunk. Érde-
mes reggel felkelés után is 

inni 0,25 és 0,5 liter vizet, 
ugyanígy lefekvés előtt is. 
Edzés előtt is körülbelül 
egy órával ajánlott meg-
inni egy liter folyadékot és 
egy negyed órával előtte is 
0,25 dl, ezzel megelőzhető, 
hogy dehidratált állapotba 
kerüljön a szervezet és ez 
által felboruljon a hőház-
tartás. 

Edzésidőben van jobb 
a víznél
Edzés közben nagy meny-
nyiségű ásványi anyagot 
veszítünk az izzadás mi-
att. Ilyenkor jobb beru-
házni, egy izotóniás italra, 
melyet szinte bárhol meg 
lehet venni, akár táplálék 
kiegészítő üzletben vagy 
bármelyik üzletláncban. 
Ezek az italok a víz mellett 
az elektrolitokat is pótol-
ják, tartalmaznak kalciu-
mot, magnéziumot, nátri-
umot, valamint fruktózt, 
vagy dextrózt a cukorpót-
lás miatt. 

Juhász Ádám, 
Fitness 

Akadémiát végző 
Sportoktató 

(Testépítés-Fitness) 

FITTEN, EGÉSZSÉGESEN Asztalitenisz

A dkuse AsztAlitenisz csApAt továbbrA is 100%-os teljesít-
ménnyel büszkélkedhet, Amely A megyei bAjnokságbAn 
április 17-én hévízgyörk otthonábAn 14-4-re nyert. 

A DKUSE 100%-os 
teljesítménnyel büszkélkedhet

Csapatunk a Vasút ut-
cai termében kétnapos 
Húsvét kupát rendezett, 
melyen szombaton az 

utánpótláskorú fiatalok, míg va-
sárnap a felnőtt versenyzők mér-
ték össze tudásukat.

Újonc fiú kategóriában Kishe-
gyi Ákos, serdülő fiú kategóriá-
ban Pável Attila, ifjúsági fiú ka-
tegóriában pedig Lengyel Ádám 
révén mindhárom számban Du-
nakeszis versenyző állhatott a do-
bogó legfelső fokára. A lányok 

mezőnyében a DKUSE képvise-
letében Volentics Anna újoncban 
és serdülőben is a harmadik he-
lyen végzett. A versenyre az or-
szág számos részéről - Egerből, 
Szécsényből, Nagykörösről, Ve-
resegyházról, Gödöllőről, Göd-
ről, Budapestről - érkeztek ver-
senyzők. 

A felnőttek között, a nyílt kate-
góriában a 13 éves Kishegyi Ákos 
ezüstérmet szerzett egyéniben - 
írta sajtóközleményében Lindner 
Ádám.

FUTSAL

április 25-én A rAdnóti miklós gimnáziumbAn telt ház 
előtt került sor A bAjnokság utolsó mérkőzésére. A csA-
pAt kitett mAgáért, Az mtk ellen főlényes győzelmet – 9-3 
– ArAtott. A rábA eto ii-dunAkeszi kinizsi Az nb ii közép cso-
portbAn A 2. helyen végzett.

Ezüstérmes a Kinizsi férfi csapata

A pom-ponos 
lányok be-
m u t a t ó -
ja után vet-

te kezdetét a küzde-
lem. A vendégcsapat 
ránk ijesztett, ők sze-
rezték meg a veze-
tést az 5. percben, de 
rá két percre sikerült 
az egyenlítés. Ezután 
egyre jobban kidom-
borodott a hazai csa-
pat fölénye, 3-1-el for-
dultunk. 

A szünetben 
Kovácsovics Fruzsina, 
kétszeres Fonogram 
díjas énekesnő szerep-
lése váltott ki a nagy 
tapsot. Zúgott a Du-
nakeszi biztatás dob-
szó kísérete mellett. A 
pom-pon csapat tagjai 
köszöntötték vezetőjü-
ket, Kundlya Zsófiát.  

Szünet után nőtt az 
előny és biztosan nyer-

tek a Dunakesziek,  
Juanra (4), Temesi, 
Szijjártó, Kun, Dróth 
és Lódi lőtte a gólo-
kat. Mérkőzés jó han-
gulatát növelte, hogy 
a befejezés után, is-
mét Fruzsina énekelt 
a közönségnek. Szij-
jártó Péter sérülése el-
lenére is vállalta játé-
kot, és a csapattársa-
ival együtt boldogan 
vették át az ezüstér-
met Bánki Eriktől, az 
Országgyűlés Sportbi-
zottsága képviselőjétől 
és Vida Imre verseny-
igazgatótól. A csapat 
gólkirálya Temesi Nor-
bert 45, második Kun 
Gábor 40 góllal.

További tervekről 
Matyóka Zoltán igaz-
gató beszélt: „Klubunk 
a szezon elején fuzi-
onált az ETO Futsal 
Club csapatával. Lát-

va a gyerekek továb-
bi fejlődésének gátját, 
az utánpótlás fiatalok 
számára körülményes 
és nehéz a feljebb lépés 
a felnőtt csapat irányá-
ban, úgy határoztunk, 
hogy a következő baj-
noki szezontól a Du-
nakeszi Kinizsi önálló 
felnőtt csapatot indít 
az NB II-ben. Piros- 
fehér színben, Duna-
keszi Kinizsi Futsal 
Klub néven. 

Idén harmadik al-
kalommal lesz Nyá-
ri Futsal tábor. Június 
29-július 3 között tart-
ják az első turnust, a 
következőt július 6-10. 
Helyszíne a Radnó-
ti Miklós Gimnázium 
lesz. 

Tájékozódni: www.
dunakeszifutsal. hu-n 
lehet.”

Solymosi László



Rév Festék Kisáruház • 2120 Dunakeszi, Rév út 50. 
Telefon: 27/341-830 • E-mail: rev98kft@vnet.hu
Vasárnap délelőtt is nyitva!

RÉV FESTÉK 

KISÁRUHÁZ


