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A RAdnóti Miklós GiMnáziuMbAn, Az öt áltAlános iskolábAn, A nevelési tAnácsAdóbAn, A Művésze-
ti iskolábAn, két bölcsődében, A nyolc óvodábAn, A váRosi könyvtáRbAn, vAlAMint Az oRvosi Rende-
lőkben, ezekben A nApokbAn kezdődnek MeG A nyáRi felújítási és kARbAntARtási MunkálAtok, MelyRe 
több Mint 83 Millió foRintot foRdít A váRos – tudtuk MeG Dióssi Csaba polGáRMesteRtől.

A dunAkeszi váRosi önkoRMányzAt RéGótA szeRette volnA felújítAni A beteGellátásbAn kieMelt sze-
Repet betöltő szAkoRvosi Rendelő intézet épületét, MelyRe Most nyílik lehetőséG önkoRMányzAti és 
MinteGy 150 Millió foRint pályázAti foRRásból. 

Dióssi Csaba polgármester: 
A ciklus végére európai színvonalú lesz valamennyi intézményünk

Dióssi Csaba polgármester

- A város intézményeiben igyekszünk 
minden nyáron minél több felújí-
tást, karbantartást elvégezni a műsza-
ki szakemberek és az intézményveze-
tők által javasolt, ám az önkormányzat 
által elfogadott terv alapján. A bizton-
ságot és a halaszthatatlan állagmeg-
óvást szolgáló felújítások, fejlesztések 
elsőbbséget élveznek a rangsorban – 
húzta alá a polgármester.  

Dióssi Csaba elmondta: a sürgős 
feladatok megoldása után követke-
ző felújítások sorrendjében igyekez-
nek egyensúlyt tartani az intézmé-
nyek között. – Költségvetési keretünk-
höz mérten tudjuk kielégíteni az in-
tézmények igényeit, ám előfordulhat, 
hogy az alapvető beruházások, felújí-
tások mellett lesznek olyan munkála-
tok, melyek elvégzése nem tűr halasz-
tást. Ezt a problémát plusz források át-
csoportosításával igyekszünk orvosol-
ni – tette hozzá a városvezető. 

Mint megtudtuk; az intézmények-

ben mutatkozó valamennyi igény ki-
elégítése 194 millió forint felújítási 
munkát foglalna magába, de ezt nem 
tudja egyszerre felvállalni az önkor-
mányzat. – A munkálatok költségigé-
nyeit látva, azt tudom garantálni, hogy 
az önkormányzati ciklus végére meg-

oldjuk ezeket a feladatokat, ami egyút-
tal azt is jelenti majd, hogy minden in-
tézményük európai színvonalú lesz – 
jelentette ki a polgármester.

A nyári fejújításokat sorolva Dióssi 
Csaba példaként elmondta, hogy az 
óvodákban 29 millió forint értékű 
munkát végeznek el, melynek része-
ként felújítják a Piros Óvodában a tel-
jes csatorna-hálózatot, a Forfa épület-
ben a vizesblokkokat.  Az iskolákra 
29,5 millió forint jut, az orvosi rende-
lők többsége is megújul, Dunakeszi-al-
sói és a Fóti úti rendelőben pl. nyílás-
záró cserére és hőszigetelésre kerül sor. 
– Dunakeszi infrastruktúra- és úthá-
lózatának teljes körű kiépítése után a 
jövőben arra koncentrálunk, hogy az 
országos átlagnál jóval nívósabb szol-
gáltatásokat és kulturáltabb környe-
zetet biztosítsuk a város polgárainak 
– emelte ki Dióssi Csaba polgármester.   

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Az előző önkormányzati cik-
lusban már benyújtotta pá-
lyázatát a város az SZTK és 

a Radnóti Miklós Gimnázium épü-
letének felújítását biztosító 450 mil-
lió forintos állami támogatás elnye-
résére, ám akkor ez nem járt siker-
rel – tudtuk meg a város polgármes-
terétől. Dióssi Csaba a Dunakeszi 
Polgárnak és Telekeszi TV-nek adott   
nterjúban elmondta, hogy a szakor-
vosi rendelő felújítására való törek-
vésük sikeres volt, így most lehetőség 
nyílt arra, hogy egy sikeres pályázat 
esetén 150 millió forint támogatást 
kapjon a város. 

A kifejezetten a Dunakeszi Szak-

orvosi Rendelőintézet felújítására ki-
írt pályázat már megjelent a Magyar 
Közlönyben is. A kormány által ki-
írt pályázaton 150 millió forint uni-
ós forrást nyert Dunakeszi, melyből 
- az önrésszel kiegészítve – elvégzik 
az épület külső hőszigetelését, a teljes 
nyílászáró cserét. Bár a pályázatban 
nem szerepel, de az önkormányzat 
saját forrásból elvégzi az épület kor-
szerűtlen, nem környezetbarát, palá-
val borított tető héjazatának cseré-
jét is. – Nagyon feszített határidővel 
írták ki a nyertes pályázatban előírt 
felújítások megvalósítását, de biztos 
vagyok benne, hogy sikeresen vesz-
szük ezt az „akadályt” és egy meg-

szépült, megújult szakorvosi rende-
lő fogadja hamarosan a betegeket a 
Fő út mellett – mondta optimistán 
Dióssi Csaba. 

A polgármester hozzátette: a tá-
mogatott felújítások mellett saját 
erőből korszerűsítik a rendelő ka-
zánházát, a zsúfoltság csökkentése 
érdekében beépítik a tetőtér egy ré-
szét. A szakmai ellátás koncentrálása 
és hatékonysága céljából a Liget utcá-
ból átköltöztetik a tüdőgondozót az 
SZTK-ba, melynek helyére a mentő-
állomás és az éjszakai orvosi ügyelet 
kerül. 

Vetési Imre

Közel 84 milliót költenek 
az intézmények nyári felújítására

Megújul a szakorvosi rendelő
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Az elMúlt háRoM évben A helyi töMeGközlekedést - bevonvA Az AuchAn-jáRAtot és A volánbusz helykö-
zi jáRAtAit is - úGy sikeRült MeGszeRvezni, hoGy nAGyobb futásteljesítMényt éRtünk el, áM A koRábbi-
Aknál AlAcsonyAbb költséGGel – nyilAtkoztA lApunknAk dunAkeszi polGáRMesteRe. 

július 15-én váRhAtóAn AuGusztus 15-iG lezáRják dunAkeszin A GyáRtelepi vAsúti AluljáRót felújítási 
MunkálAtok MiAtt – tudtA MeG lApunk MAnhAldeR zoltánnétól. A váRos AljeGyzője elMondtA, közel 
háRoM éve pRobléMát jelent, hoGy folyAMAtosAn kátyú keletkezik Az átjáRóbAn, Miközben nApontA 
közel ezeR Autó hAlAd át RAjtA. ezen iGénybevétel Mellett A felújítás elodázhAtAtlAnná vált. A be-
Ruházás összeGe köRülbelül 8 Millió foRint, Melyet teljes eGészében Az önkoRMányzAt finAnszíRoz.

Tovább bővül a szolgáltatás területe

Dunakeszi északi területén a Sólyom úti aluljáró biztosítja az átjárást

Dióssi Csaba fontosnak tartot-
ta azt is megjegyezni, hogy 
ezzel párhuzamosan a he-

lyi lakosok ingyen vehetik igény-
be a helyi járatokat. Azonban volt 
egy gyenge pontja ennek a rendszer-
nek: az Auchan járatokon kívül a vá-
ros egyetlen busszal igyekezett meg-
oldani a feladatot, amely száz szá-
zalékos kihasználtságot és terhelést 
jelentett. Emiatt azonban annyira 
rugalmatlan volt a rendszer, hogy 
abba más módosítás, változtatás nem 
fért bele. Ugyanakkor, ha a város két 
busszal oldotta volna meg a felada-
tot, akkor az növelte volna a fenntar-
tási költségeket, fejtegette Dunake-
szi polgármestere. Emiatt fordulha-
tott elő, hogy egy-egy csúszás hosz-

szú ideig felborította a menetrendet. 
Az elmúlt időben számtalan lakos-
sági jelzést, számos ésszerű javasla-
tot kapott az Önkormányzat, többek 
között a Nyugdíjas Klubtól, melyben 
kérték a menetrend átszervezését. 
-Az eltelt három év működési tapasz-
talatai alapján változtatni szeretnénk 
a helyi tömegközlekedés rendszerén. 
Tárgyalásokat folytatunk a Tescóval 
annak érdekében, hogy az együtt-
működés révén a második buszt is 
működésbe állíthassuk úgy, hogy ne 
nőjenek a város költségei – mondja 
Dióssi Csaba. Mint megtudtuk: ez-
zel együtt új városrészeket is szeret-
nének bekapcsolni a helyi tömegköz-
lekedésbe, példaként elmondta, hogy 
az észak-nyugati városrész jobb ki-

szolgálása érdekében a Horányi rév 
is bekerül majd a helyi járat menet-
rendjébe. A helyi közlekedést érin-
tő koncepció kidolgozására a városi 
képviselő-testület Thoma Csabát ta-
nácsnoki jogkörrel ruházta fel, aki-
nek augusztus végéig kell letenni az 
átfogó javaslatot az önkormányzat 
asztalára.

Dióssi Csaba elmondta, hogy júli-
us végéig várják a lakossági észrevé-
teleket, javaslatokat. – Célunk, hogy 
a 2016 januárjában induló megújult 
helyi autóbusz járat még nagyobb te-
rületet hálózzon be a város terüle-
tén a lakosság közmegelégedésére – 
hangsúlyozta a polgármester. 

(B. Szentmártoni)

A lezárásnál figyelembe vették 
az iskolaszünetet és azt, hogy 
a nyári szabadságolások mi-

att várhatóan kisebb lesz gépjár-
műforgalom ebben az időszakban. 
Manhalder Zoltánné felhívta a la-
kosság figyelmét, hogy az alagi felül-
járó mellett van egy kevésbé ismert, 
harmadik átjárási lehetőség is, a 
gyártelepi aluljáró közelében, a Ma-
gyarság Sportpálya mellett, amely a 
Tesco csomópontnál csatlakozik a 2. 
sz. főútra. Így a vasút két oldalán el-
terülő északi városrészek mindkét 
irányban megközelíthetőek lesznek 
a felújítás időszakában is.  

Ezt az átjárót a Madách utca irá-
nyából lehet megközelíteni – tette 
hozzá Frankáné Molnár Judit, a Pol-
gármesteri Hivatal Lakosságszol-
gálati Osztály műszaki munkatár-
sa, aki még elmondta: A rendőrség 
közlekedési és közbiztonsági osztá-
lyának szakértői véleménye alapján 
a beruházás teljes lezárást igényel. A 

rács melletti burkolat tartósságának 
biztosítása miatt 1-1 méteres szakasz 
bazaltbetonnal kerül kiépítésre. A 
bazaltbeton tulajdonsága, hogy sok-
kal nagyobb a teherbírása, mint az 
aszfalté, ám legalább két hét a szilár-
dulási ideje. Ezért a lezárás nem old-
ható fel. Így lesz olyan időszak, ami-
kor bár tényleges munkát nem vé-
geznek, mégsem lehet a forgalmat át-
engedni az aluljárón. Ezt támasztja 
alá a rendőrség közlekedési és köz-
biztonsági osztályának szakértői vé-
leménye is. 

- Ez a rács várhatóan tíz évig sem-
milyen problémát nem okoz majd. 
Ezen túlmenően az aluljáró közvetlen 
környezetében az aszfalt felmarása is 
meg fog történni, amelyre 5 centimé-
teres aszfaltburkolat kerül - mondta 
Frankáné Molnár Judit, aki hozzátet-
te: Egy esetleges csapadékos időjárás 
hátráltathatja a munkákat, de legké-
sőbb augusztus 15-én az aluljárót biz-
tosan átadják a forgalomnak.

Dunakeszi Önkormányzata kéri a 
lakosság türelmét és megértését, hi-
szen a munkálatok az itt élők érdeké-
ben történnek.

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Új helyi buszjárat 2016 januárjától

Felújítás miatt lezárják a gyártelepi vasúti aluljárót
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Erdész Zoltán: Dunakeszi földrajzi 
középpontjában épül a tanuszoda 

A koRMány döntése éRtelMében 22 településen állAMi és önkoRMányzAti közös beRuházásbAn tAnuszodák épülnek, 
s ezek eGyikének helyszíne éppen dunAkeszi lesz. nAGy öRöM volt olvAsni A MAGyAR közlönyben Azt A koRMánydön-
tést, Melynek éRtelMében váRosunkbAn is MeGépülhet véGRe A tAnuszodA – jelentette be Az öRöMhíRt eRdész zoltán 
AlpolGáRMesteR.

A MAGyAR uRbAnisztikAi táRsAsáG (Mut) és Az icoMos MAGyAR neMzeti bizottsáG eGyesület áltAl közösen AlApított díj, 
A köztéRMeGújítási nívódíj 2015. évben 8 pályAMunkát foGAdott be. 

- Már 1990 óta, ciklusról ciklusra az önkor-
mányzat képviselő-testületei ígérték és töre-
kedtek is arra, hogy uszoda épülhessen Du-
nakeszin - emlékezik vissza a város alpolgár-
mestere. Mint azt Erdész Zoltán elmondta, 
a kormányzati szándékot ismerve arra töre-
kedtek, hogy ebbe a programba belekerüljön 
Dunakeszi. S ennek érdekében dr. Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő és Dióssi Csa-
ba polgármester minden követ meg is moz-
gatott. 

A város alpolgármestere a Dunakeszi Pol-
gárnak nyilatkozva elmondta, hogy két terü-
let merült fel a beruházás lehetséges helyszí-
neként. Az egyik az újonnan épülő 22 tanter-
mes iskola a Repülőtéri útnál, a másik pedig 
a Fazekas Mihály Általános Iskola mellet-
ti üres terület. Tekintettel arra, hogy a tan-
uszodában a város iskolásainak úszásokta-
tást szeretnék elsősorban megoldani és csak 

ezt követően lesz megnyitva az itt élők szá-
mára, azon helyszín mellett döntött az ön-
kormányzat, amely minden iskolától elérhe-
tő távolságban van. A választás a Fazekas Is-
kola melletti területre esett, amely egyébként 
kerékpárral is könnyen megközelíthető Du-
nakeszi bármely részéről, szinte a város föld-
rajzi középpontjában van. Így a Sportköz-
pont lehetősége is megmarad azon a város-
részen. Mint Erdész Zoltántól megtudtuk, 
jelenleg a szabályozási tervet már az uszo-
da épületéhez igazította az önkormányzat, 
s felvették a kapcsolatot a beruházó Nemze-
ti Sportközponttal, annak reményében, hogy 
már az első ütemben megépülhet a tanuszo-
da Dunakeszin. A szervezést a város fog-
ja bonyolítani, de a működtetés az állam fel-
adata lesz, a használatra vonatkozóan meg-
kötésre kerül majd egy szerződés az önkor-
mányzattal. – Ez nagyon nagy lehetőség és 
támogatás a város számára – húzta alá.

A tanuszoda műszaki tartalmát már is-
mertették az önkormányzattal, s a város ve-
zetése úgy értékelte, hogy ez egy szép, gaz-
daságosan működtető terv, hangsúlyozta az 
alpolgármester, aki hozzátette: Az oldalfa-
lak nyáron elbonthatók, ezáltal biztosított a 
páramentesítés is a létesítményben. Erdész 
Zoltán a tanuszoda paramétereiről szólva el-
mondta; a medence 25 méter hosszú és 2 mé-
ter mély lesz, s mellette kialakításra kerül egy 
kis tanmedence is. – Dr. Kemény Dénes szak-
mai tanácsai alapján tervezett medence al-
kalmas lesz vízilabdautánpótlás-nevelésre is 
– mondta. 

A város vezetése tudatában van annak, 

hogy a tanuszoda majdani új épülete vál-
tozást jelent a Radnóti és Sződi utcában 
élők számára, de igyekeznek minden dön-
tést alaposan megfontolni, hogy a legke-
vesebb gondot okozza az ott lakók számá-
ra, ígéri Erdész Zoltán. Példaként említet-
te a forgalomszervezést, a parkolóhelyek és 
gondozott park kialakítását, mert azt sze-
retnék, hogy ne sérüljön komfortérzetük, és 
ők is örülnének a város gyarapodásának. A 
település alpolgármestere fontosnak tartot-
ta ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy az 
ott lakók változásoktól való aggodalma tel-
jesen érthető, azonban amellett nem lehet 
szó nélkül elmenni, hogy egy pár fős poli-
tikai ellenzéki csoport ráült erre a hullám-
ra, és minden sikert megpróbál rossz szín-
ben feltüntetni, pedig az mindannyiunk si-
kere. S azok, akik álinformációkkal, 30 és 
90 centiméteres mélységű uszodával riogat-
nak, évek múltán maguk is be fogják látni, 
hogy kár volt, politikai vakság volt, mert ez 
az ő sikerük is. Ezért nagy hiba közös sike-
reinket elrontani – nyilatkozta Erdész Zol-
tán, aki hozzátette: az ott élőket a képvise-
lő-testület ülésén is tájékoztatták, s a jövő-
ben is folyamatos lesz a kapcsolat, kérései-
ket emberi kompromisszummal kezelik.  

Mint lapunk megtudta, az országos tan-
uszoda építési program első üteme idén ősz-
szel kezdődhet. Dunakeszi mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a város már az első 
ütemben benne legyen, s idén elindulhasson 
a beruházás.

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

A beérkezett pályázatokat az idén 
megújított Bíráló Bizottság bírálta 
el. A díjat két kategóriában ítélték 

oda a településeknek: Lakókörnyezet köz-
terei és a Településközpont, főtér kategóri-
ában. 

A pályázat célja többek között az érték-
őrző településfejlesztési kultúra érvénye-
sülésének és az új értékek teremtésének a 
hagyományos értékek megőrzésével törté-
nő elősegítése. Emellett a kulturális örök-
ség megőrzése a lehetőségek kihasználása 
a települések történetiségének megőrzésé-
vel, és az új környezetbe való hiteles integ-

rálás is hangsúlyos, illetve a település helyi 
karakterének megőrzése és megmutatása a 
megújuló közterületen.

A Bíráló Bizottság döntése alapján Te-
lepülésközpont kategóriában két telepü-
lés részesült dicséretben: Dunakeszi (Du-
nakeszi főtér funkcióbővítő rehabilitáció-
ja) és Eger (Dobó tér és környéke építésze-
ti rehabilitációja).

Az elismerések átadására 2015. augusz-
tus 27-én a diósgyőri várban kerül sor – 
tájékoztatta a Dunakeszi Polgárt Berényi 
Éva, a Polgármesteri Hivatal pályázati re-
ferense.

Akár idén ősszel elkezdődhet 
a tanuszoda építése a Fazekas Iskola mellett

Nívódíjas dicséretben részesült Dunakeszi Főtere
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A nap 24 órájában működnek a kamerák

Huszonnyolc kamerával indult a tesztüzem

Az év véGén véGet éRő uniós pénzüGyi ciklus záRásAként eneRGetikAi fejlesztésekRe, felújításokRA önkoRMányzAti pá-
lyázAtokAt íRt Az állAM – tudtuk MeG dióssi csAbA polGáRMesteRtől, Aki öRöMMel MondtA, hoGy Az sztk-bAn és A MA-
GyARsáG spoRttelepen soRRA keRülő eneRGetikAi koRszeRűsítésekRe eGyARánt 150-150 Millió foRintot nyeRt dunAkeszi. 

huszonnyolc kAMeRA üzeMbe helyezésével MeGkezdő-
dött A váRosi téRfiGyelő kAMeRARendszeR első üteMének 
tesztelése. dunAkeszi közbiztonsáGánAk, A szeMélyi és 
táRGyi vAGyonvédelMének biztosításA éRdekében újAbb 
jelentős fejlesztést hAjtottunk véGRe – MondtA eléGe-
detten eRdész zoltán AlpolGáRMesteR, Aki dióssi csAbA 
polGáRMesteR és tóth csAbA váRosi RendőRkApitány táR-
sAsáGábAn tekintette MeG A teszt üzeMMód beindítását. 

- A nagyon rövid megvalósítási határidőre 
kiírt pályázati forrás kizárólag nyílászáró 
cserére, külső hőszigetelésre, illetve a lapos 
tetővel rendelkező épületek hő- és vízszi-
getelésére fordítható. (SZTK-ban elvégzen-
dő feladatokról külön írásban. A szerk.)   A 
Magyarság sporttelep épülete közel száz 
éves, melyben már régóta időszerűvé vált a 
nyílászárók cseréje, és a külső hőszigetelés 
– hallhattuk a városvezetőtől. 

A főépület belső helyiségeit az önkor-
mányzat saját forrásból alakítja át – tet-

te hozzá.  - Mint közismert, tavasszal - a 
nemzetközi ifjúsági tenisztorna megren-
dezése előtt – négy öltözőt felújítottunk, 
kicseréltük a vizesblokkot, kifestettük a 
helyiségeket és a folyosót. Ebben a kor-
szerűsítési ütem a mai kor követelménye-
inek és igényeinek megfelelően tágas, nyi-
tott helyiségekké alakítjuk át a múlt század 
húszas, harmincas éveiben épített szobá-
kat. A munkálatokat 2016 tavaszára sze-
retnénk befejezni. Dunakeszi egyik büsz-
kesége a sporttelepén lévő futófolyosó – 

amivel kevesen rendelkeznek az országban 
-, melynek sajnos nagyon jelentős a fűté-
si költsége. Korszerűtlen szigetelése miatt 
szinte nem is tudják kifűteni, melyet orvo-
sol majd az épület nyílászáró cseréje és hő-
szigetelése – osztotta meg az önkormány-
zat terveit Dióssi Csaba. 

A polgármester úgy ítéli meg, hogy a pá-
lyázati forrásból remélhetőleg sikerül fel-
újítani az atléták öltözőjét is. 

V. I.

- Nagyon elégedett vagyok az első 
képek láttán, ami azt vetíti előre, 
hogy Dunakeszi még biztonságo-
sabb lesz, hiszen a most felszerelt 
28 kamera már jelentősen lefedi a 
város területét.  Rögzíti a város-
ba érkező autók rendszámait, a 
baleseteket, egy szóval mindent, 
ami a rendőrség és a polgárőrség 
munkáját segíti, akik a látottak 
alapján azonnal tudnak reagálni 
– jelentette ki az alpolgármester. 
Erdész Zoltán elmondta, hogy az 

első ütemben 28 kamerát helyez-
tek el -, melyek tesztelése megkez-
dődött -, amiket várhatóan még 
ebben az esztendőben újabb 40 
telepítése követ. 

Mint megtudtuk a rendőrség 
szakmai tanácsa alapján a leg-
frekventáltabb helyeket, a beve-
zető utakat, a fontosabb közleke-
dési csomópontokat, játszóterein-
ket, intézményeinket pásztázzák 
majd a jelenleg még tesztüzem 
módban működő kamerák. 

Erdész Zoltán elmondta; a vá-
ros polgárai mellett a települé-
sünkre érkezőket reklámtáblákon 
tájékoztatják, hogy kamerával vé-
dett település Dunakeszi. – Év-
ről évre csökken a bűncselekmé-
nyek száma Dunakeszin. Remé-
nyeink szerint a kamerarendszer-
nek köszönhetően ez a statisztika 
tovább javul. Egyébként jó érzés-
sel mondom, hogy a rendőrség, a 
polgárőrség, a lakosság és az ön-
kormányzat összefogása, együtt-
működése ezt nagyban segíti. A 
rendszert 24 millió forintért vásá-
roltuk, amelyet idővel bővítünk, 
amikor teljessé válik, akkor 104 
helyszín eseményeit rögzíti majd 
– jelentette be Erdész Zoltán al-
polgármester, aki azt is elmondta, 
hogy akkor vált „élesre” a rend-
szer, amikor ehhez teljes mérték-
ben adottak lesznek a személyiség 
jogi feltételek. 

A nap 24 órájában folyamato-
san működő 28 kamerás IP rend-
szer minőségi felbontású, éjje-
li üzemmódban is működő fel-

vételekre képes – tudtuk meg 
Kecsmár Andrástól, a fejlesztést 
kivitelező Casystem Facility Kft. 
ügyvezető igazgatójától. 

A központban több monito-
ron követik az eseményeket, me-
lyek rögzítésre kerülnek, bűncse-
lekmények esetén a törvény által 
előírt feltételekkel archiválják. – 
A rendszert csak a rendőrség és 
a közterület felügyelet kezelheti. 
Adatkezelési szempontból megfe-
lel minden elvárásnak, és törvényi 
kötelezettségnek – hangsúlyoz-
ta a szakember. A rendszer be-
mutatásakor Kecsmár András el-
mondta, hogy a bevezető utakon 
külön rendszámfelismerő rend-
szer került kiépítésre. - Ez a rend-
számok felismerésére és archivá-
lására szolgál. E mellett külön át-
tekintő kamerák is elhelyezésre 
kerültek, melyek adott esetben bi-
zonyítási eljárásban is felhasznál-
hatóak, alkalmasak mindenféle 
felderítésre – tette hozzá. 

V. I. 
Fotó: KesziPress

150 milliót nyert a város a Magyarság épületeinek 
energetikai korszerűsítésére

TESZTÜZEMMÓDBAN 
a városi kamerarendszer
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztas-
sam Önöket a körzetünket érintő esemé-
nyekről.

Több körzetben lakó is jelezte felém, 
hogy a katonadombi parkot köztéri padok 
és szemétgyűjtők kihelyezésével kellene 
tovább fejleszteni. A Közüzemi Kft. szakem-
bereivel egyeztetve június hónapban kihe-
lyezésre került tíz pad és tíz szemetes, ame-
lyet láthatóan használatba is vett a lakos-
ság. 

Szintén lakossági bejelentés érkezett ab-
ban az ügyben, hogy a Kiscsurgó utcánál 
lévő kis játszóteret indokolt lenne bekerí-
teni, mivel a gyerekeket a játszótérre kivi-
vő anyukák és nagymamák folyamatosan 
aggódtak amiatt, hogy a kis hely miatt a já-
tékok és az úttest nagyon közel helyezked-
nek el egymáshoz. A kérésnek eleget téve 
fakerítéssel láttuk el a játszótér út felöli ol-
dalát, így már biztonságosabb a játszó-
tér használata. Az önkormányzat tavasszal 
két új játékot is telepített a játszótérre, de 
pad még nincs a kis játszóhelyen, amelyet 

a közeljövőben pótolni fogunk.
A Duna-partot a nyári meleg miatt na-

gyon sokan látogatják, ezért két mobil 
wc került kihelyezésre a part közelében. 
Az egyik a Katonadombon, a másik a Kis-
csurgó utcában került felállításra. A sze-
zon végéig maradnak heti kétszeri ürítés-
sel és takarítással. A Duna-part szemetesei 
a nagyobb leterheltség miatt is heti két al-
kalommal (péntek-hétfő) vannak a szezon-
ban ürítve.

Júniusban elkészült az ovifoci pálya a 
Játszóház óvodában az odajáró gyerekek 
nagy örömére. Ezzel már három olyan ovi 
van a városban, ahol a gyerekek szép pá-
lyán labdázhatnak. 

A június 8-ai héten a Malomárokban a 
terület tulajdonosa elkezdte a közvilágítá-
si lámpák telepítését. Remélhetőleg ezzel 
az egész terület elindul a rendezettség irá-
nyába. 

Június 10-én elkezdődött a szúnyog-gyé-
rítés a városban. A gyérítés javarészt a kör-
zet Duna-parti övezetében zajlott. 

Folyamatosan zajlanak a körzetben az út-
burkolati jelek felújításai. Ennek keretében 
a június 12-ei héten a Liget utcai fekvőrend-
őr láthatósági jelzéseit újították meg, de fo-
lyamatos az utcákban is a stop- és elsőbb-
ségadás kötelező tábláknál lévő útburkola-
ti jelek festése.

Június 19-én került sor a Dunakeszi Diák 
Sport és Kajak Klub új vízisporttelepének 

az ünnepélyes átadására. A Magyar Kajak-
Kenu szövetséggel összefogásban megva-
lósult fejlesztéssel a klubban edző diákok 
végre megfelelő körülmények között űzhe-
tik a sportágat.

Április végén, május elején a DMRV több 
olyan javítást végzett a körzetben, amely 
az útburkolat bontásával járt. A vízszolgál-
tató alvállalkozója június 26-án elvégezte 
az útjavítási munkálatokat a Fő út 134 előtt 
és az Elemér utcában.

Értesítést kaptam, hogy a Pest Megyei 
Közgyűlés Megyei Értéktár Bizottsága a 
megyei értékek közé vette fel a körzetünk-
ben lévő Késő-római kikötőerődöt. Gratulá-
lok a múzeum tulajdonosának és az azt se-
gítő alapítvány tagjainak!

Ebben a hónapban is tovább folytató-
dott az újszülött babacsomagok kiszállítá-
sa. Diána, Baranka, Zsófia, Boglárka és Bol-
dizsár kapott csomagot. Isten éltesse őket!

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet képviselője

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Nagyon szépen köszönöm a 
sok beérkezett véleményt és ja-
vaslatot, melyet Lukácsi Bálint 
Együtt-PM által delegált listás 
képviselő, /Fillér utca 34./, által 
javasolt parkolási rend módosí-
tással kapcsolatban kaptam.  

Ezek megerősítették azt a vé-
leményemet, hogy nem lenne 
szerencsés ez a változtatás, s a 
véleményt alkotók szinte egy-
hangúan elutasítják, és rossz öt-
letnek tartják ezt a javaslatot.  
Fontos volt tehát, hogy mielőtt 
döntene a bizottság, kérdez-
zük meg az ott érintett lakók vé-
leményét, hogy megalapozott 
döntés születhessen! A jövőben 
is ahogy eddig, kikérem a véle-
ményüket a hasonló esetekben, 
mert ez segíti a képviselői mun-

kámat! Emellett sok egyéb jó ja-
vaslatot is kaptam ezen véle-
ménykérés kapcsán, amelyeket 
természetesen, ha megvalósít-

hatók az illetékesek felé továb-
bítok!

Megkezdődtek a nyári felújí-
tási munkálatok, melyekről a 

következő képviselői beszámo-
lóban bővebben is hírt adok, de 
már tapasztalhatóak az iskolá-
ban és óvodáinkban is.

Sajnos a nagy meleg, több 
olyan gondot is okoz, melyre job-
ban oda kell figyelni, kérek ezért 
mindenkit, hogy fokozottan 
ügyeljenek az autósok, vakációzó 
gyermekeinkre és az idősekre is! 

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
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körzeti képvi  selőink jelentik
Május és június hónapban több, 
a választókörzetünket érintő fon-
tos fejlesztés fejeződött be és 
számos beruházás most kezdő-
dik, illetve már folyamatban van. 

Megépült a gyártelepi vasút-
állomás Tábor utca - P+R parko-
ló járdaszakasza mentén a teljes 
védőkerítés, így megszűnt a vas-
útállomás szabálytalan megkö-
zelítésének balesetveszélyes le-
hetőségével együtt a vasúti töl-
tés rongálása és a töltés köveinek 
az új kerékpárútra történő felhor-
dása is. Sajnálatos, hogy az új ke-
rítést az aluljáró felőli végénél va-
laki már megrongálta.

A befejezéséhez közeledik a 
Fazekas Mihály Általános iskola 
hat tantermes bővítése, és a szün-
idő alatt megtörténik az iskola „B” 
épületében található mosdók fel-

újítása, valamint három tanterem 
padlóburkolatának felújítása és 
az „A” épület tetőjavítása.

A Piros Óvodában a nyári idő-
szakban kerül sor az udvaron ke-
resztül vezető szennyvízcsatorna 
cseréjére, továbbá a „Forfa” épü-
let vizesblokkjainak, valamint a 
főépület felnőtt mosdóinak fel-
újítására. 

A gyártelepi aluljárót 2015. jú-
lius 15. napjától előre láthatóan 
egy hónapra lezárják a gépjármű-
forgalom elől, mivel az útburkolat 
olyan mértékben elhasználódott, 
hogy annak további javítgatá-
sa értelmetlen, ezért a teljes asz-
faltburkolat cseréjét határozta el 
a város vezetése. Javítani szüksé-
ges továbbá a csapadékvíz elve-
zető csatorna megsüllyedt rácso-
zatát is, amelyet nagy teherbírá-

sú, de hosszú kötési idejű bazalt-
beton felhasználásával végeznek 
el a szakemberek. Többek között 
ez is indokolja az aluljáró hosz-
szabb idejű lezárását, amely – a 
rendőrségi szakmai vélemény is-
meretében – csak teljes útlezá-
rással valósítható meg biztonsá-
gosan.

Reményeim szerint még a nyár 
folyamán sor kerülhet a gyár-
telepi P+R parkolóban kialakí-
tott virágágyások beültetésé-
re, valamint a hiányzó közvilágí-
tás kiépítésére a Klapka utcában 
Kosztolányi Dezső utca vonalá-
ig. A választókörzet közútjain a 
lakosság kérésére számos sza-
kaszon sebességkorlátozás be-
vezetésére teszek javaslatot, 
amelynek részleteiről a vonat-
kozó képviselő-testületi döntést 

követően fogok beszámolni. 
Észrevételeiket, javaslataikat vá-
rom a következő elérhetősége-
ken:

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

Megújul 
a Jézus Szíve templom

Szépen halad a gyártelepi Jézus 
Szíve Templom felújítása. Hosz-
szas előkészítést követően el-
kezdődött és látványosan halad-
nak a munkálatok. Felállványoz-
ták a templom harangtornyát és 
a homlokzatot. A templomi kö-
zösség szervezésében és finan-
szírozásával, az Önkormányzat 
anyagi támogatásával megújul 
a templom külső homlokzata, a 
harangtorony fémborítása, va-
lamint a tetőszerkezet. A felújí-
tási munkák közben sok olyan, 
előre nem látható probléma is 
felmerül, melyet nem lehet egy 
későbbi időpontban elvégezni, 
csak most. Ezért előfordulhatnak 
időbeli csúszások. Információ-
im szerint, ennek ellenére a kivi-
telező tartani tudja a kitűzött ha-
táridőt.
Megújult a Vasút utcai épület
Az előző hírlevelemben a Vasút 
utcai épület felújításáról adott 
írásomban nem emeltem ki kel-
lő képen a támogatás miként-
jét. A birkózóknak és az asztali-
teniszezőknek otthont adó épü-
let felújítása pályázat útján a Ma-

gyar Asztalitenisz Szövetség és 
az Önkormányzat közösen járult 
hozzá a megszépült épület kivi-
telezéséhez. A felújítás során az 
épület nyílászáróit cserélték ki, 
valamint a homlokzat hőszigete-
lést is kapott. Ezáltal a sportolók 
komfortosabb körülmények kö-
zött sportolhatnak. 
Béke utcai aluljáró felújítása
Gyártelepi aluljáró vízelvezető 
rácsa régóta problémát jelent az 
arra közlekedőknek. A vízelveze-
tő rács olyan mértékben elhasz-
nálódott, hogy javítása már nem 
lehetséges ezért a cseréje szük-
séges. Az egy nap alatt elkészü-
lő, ugyanakkor egyáltalán nem 
tartós aszfalt javítások soroza-
ta után, a burkolat felső rétegé-
nek marása és újra szőnyegezé-
se vált szükségessé, amely egy 
sokkal tartósabb megoldást fog 
eredményezni. A rács melletti 
burkolat tartósságának biztosítá-
sa miatt 1-1 m-es szakasz bazalt 
betonnal lesz kiépítve. A bazalt-
beton tulajdonsága, hogy a szi-
lárdulási ideje jóval több, mint 
az aszfalté, viszont sokkal na-
gyobb teherbírású, így tartósabb 
is. A rács beépítésére vonatkozó 

munkavégzés után, a bazalt be-
ton esetében még további két 
hét a szilárdulási idő, ezért a le-
zárás nem oldható fel. Így lesz 
olyan időszak, amikor bár tény-
leges munka nem zajlik, még-
sem lehet a forgalmat átengedni 
az érintett szakaszon. A rendőr-
ség közlekedési és közbiztonsá-
gi osztályának szakértői vélemé-
nye alapján a beruházás teljes le-
zárást igényel. A Lakosságszol-
gálati Osztály a buszközlekedést 
is ennek megfelelően szervezi 
át, az autósoknak pedig azt ta-
nácsolja, hogy a vasúti felüljá-
ró mellett az északi városrészen 
lévő Sólyom utcai átjárót is ve-
gyék igénybe.

A városvezetés tisztában van 
azzal, hogy ez a felújítás a város 
közlekedését jelentősen akadá-
lyozza, ugyanakkor a szakmai 
észrevételeken túl a lakossági 
panaszok is azt mutatják, hogy 
szükséges egy tartós, stabil meg-
oldást találni. A beruházás 2015. 
július 15 – 2015. augusztus 15. kö-
zötti időszakra lett meghatároz-
va, hogy a tanítási szünet, illetve 
szabadságok idejének végére el-
készüljön.

Ezúton is kérem és előre is kö-
szönöm az arra járók és a környé-
ken lakók, megértését és türelmét.

Intézményi felújítások
A körzetünkben rengeteg 

óvoda, iskola található, amelyek 
nagy részében zajlik, vagy hama-
rosan megkezdődik a nyári intéz-
ményi felújítás.

Ezekről bővebben az augusz-
tusi számban fogok beszámol-
ni, de néhány példát említe-
nék: Eszterlánc Óvodában festé-
sek, belső ajtócserék, János utcai 
óvodában festés, mosdók javítá-
sa, Szent István iskolában eresz-
csatorna javítás, szertár rendbe-
tétele, Bárdos Iskola (Iskola sé-
tány) padlójavítások, játszóudvar 
kialakítása, sportpálya felújítás, 
valamint az iskola Fő út 143. alat-
ti épületében is szép játszóud-
var lesz. De lesznek felújítások a 
gimnáziumban és a szociális el-
látást biztosító intézményekben 
is, ezekről, mint említettem, a kö-
vetkező számban fogok számot 
adni.

 Észrevételeiket az alábbi cím-
re küldjék!
E-mail: joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim!

tisztelt választókörzeti lakosok!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Júniusi beszámolóm óta öröm-
mel tapasztaltam, hogy a Ját-
szóház Óvodában a műfüves 
labdarúgó pálya a korábban 
tervezett határidő előtt már el-
készült a gyermekek nagy örö-
mére. Gyorsan és jó minőség-
ben adták az építők az óvoda 
legújabb fejlesztését, aminek 
mindannyian örülünk. 

A Szent István Park 
játszóeszközparkja egy új má-
szókával gazdagodott a kézi-
labda pálya mellett, melyet a 
nagyobb gyerekek élvezettel 
hódítanak meg, másznak fel a 
„hegycsúcsra”.  Azt érzékelem, 
a fiatalokhoz hasonlóan a szü-
lők is jónéven vették, hogy a 
park újabb hasznos eszközzel 
gyarapodott. A körzet képvi-
selőjeként jó érzéssel tapasz-
talom, hogy az itt élő lakókö-
zösség tagjai a Szent István 
Parkot kulturált és biztonsá-
gos közösségi térnek tekintik, 
ahol örömmel töltik szabad-
idejüket. 

A városi piac jövőjét érin-
tő kérdéssel jómagam is sokat 
foglalkoztam az utóbbi idő-
ben, mert az önkormányzat 
vezetőihez hasonlóan azt sze-
retném, hogy Dunakeszi rang-
jához méltó, a város polgárai-
nak igényeit kielégítő piacunk 
legyen. Az már bizonyossá 
vált, hogy a Jézus Szíve temp-
lom környezetében terve-
zett termelői piac nem valósul 
meg, ami azt is jelenti, hogy a 
Barátság úti piac sorsát mie-
lőbb rendezni kell. Én két alter-
natívát látok: a piac jelenlegi 
tulajdonosai elfogadják az ön-
kormányzat rendkívül kedve-
ző ajánlatát, melynek létrejöt-
te érdekében dr. Kováts Sebes-
tyén képviselőtársam mindent 
elkövet. Amennyiben ez az el-
képzelés nem talál támogatás-
ra, akkor az önkormányzat a 
Szent István Park déli részen, a 
jelenlegi piac mellett – a keres-
kedők igényeinek függvényé-
ben - több ütemben felépített 
egy új vásárcsarnokot. 

E lap hasábjain is megerősí-

tem, hogy a Fő út dunai olda-
lán – a Kegyeleti Parktól a város 
déli határánál lévő körforgal-
mi csomópontig – viacolorral 
burkolt új járda épül még eb-
ben az évben. 

Képviselői tevékenységem 
meghatározó része a város 
nemzetközi kapcsolatainak 
szervezése, irányítása is, mely-
nek keretében az elmúlt idő-
szakban is számos nagy sike-
rű programot valósítottunk 
meg. Legfrissebb élményün-
ket örömmel osztom meg ol-
vasóinkkal, hogy a Kőrösi Cso-
ma Sándor Iskolában műkö-
dő néptánc csoport tagjai és 
a Radnóti Gimnázium Rokka 
néptánc csoportját alkotó fi-
atalok két autóbusszal utaz-
tak erdélyi testvérvárosunkba, 
Székelykeresztúrra, ahol nagy 
sikerrel szerepeltek a több év-
tizedes hagyományokkal ren-
delkező Sóskúti néptánc fesz-
tiválon. 

Több mint félévtizedes 
együttműködést ápol a Rad-
nóti Gimnázium angol nyelvi 
tagozata lengyel testvérváros-
unk, Stary Sacz iskoláinak ta-
nulóival, akik családjainál jú-
niusban öt napot töltöttek el 
diákjaink. A közös nyelv ezút-
tal is az angol volt, amit jól be-
szélnek tanulóink. Viszonzás-
ként ősszel mi látjuk vendégül 
a lengyel és székelykeresztúri 
barátainkat programjainkon. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

tartalmas időszak van mögöttünk

Tisztelt Lakótársaim!
Remélem, örömmel fedezték fel 
a Toldi-Dombliget lakóparkban 
élő nyugdíjas és nem nyugdí-
jas lakótársaim, hogy június utol-
só és július első napjaiban a télen 
eltűnt pad helyére, az árnyékot 
adó nagy fa alá nem egy, hanem 
két pad került, s közéjük egy sze-
métgyűjtő is. Az előző pad a ku-
tyaürülék gyűjtő mellett volt, ami 
kellemetlen szagot árasztott. A 
két új pad ettől messzebb került. 
Ezen a helyen gyakran találkoz-
tak, beszélgettek, saját készítésű 
süteménnyel kínálták meg egy-
mást nagymamák és kismamák. 
Amióta eltűnt a pad, nem tudtak 
leülni, s ez akadálya lett a beszél-
getéseknek. Most már két pad 
van, s lesz egy asztal is, ami még 
barátságosabbá teszi ezeket a 
„összejöveteleket”. A fű eléggé 
kikopott azon a területen, fogom 
kezdeményezni, hogy pótolják a 
foghijakat.

A Zerkovitz Béla és a IV. Béla 
utca lakói évek óta folyamato-
san jelzik, hogy nagy az átmenő 
forgalom, ráadásul a gépkocsik a 
megengedettnél jóval nagyobb 
sebességgel haladnak ezen az 
útszakaszon. Hiába helyezett ki 
az Önkormányzat először fadé-
zsákat, melyeket később beton 
kútgyűrűkre cserélt, a forgalom 
csillapítása céljából, az intézke-
dés nem hozta meg a várt ered-
ményt. Az elmúlt hetekben egy 
alkalommal a rendőrség egyik 
képviselőjével magunk is meg-
győződhettünk a panasz jogos-
ságáról. Olyan megoldást kere-
sünk, amely nem azt fogja ered-

ményezni, hogy más utcákra te-
relődik át a forgalom.

A Huszka Jenő utca elején, az 
újonnan felépült házak lakói pa-
naszkodnak, hogy nagy a por a 
környékükön. Azt tanácsoltam, 
hogy fűmaggal vessék be a te-
rületet. Szilárd burkolatot sem-
miképpen sem javaslok, mert 
az esővíz nem tud elszivárog-
ni. Azon a területen tavaly ép-
pen eleget szenvedtek a lakók a 
felgyúlt esővíz miatt. Egyébként 
közterületen bármilyen munká-
latot csak az Önkormányzat en-
gedélyével és az általuk engedé-
lyezett tervek alapján lehet vé-
gezni. Mindenkinek azt tanácso-
lom, hogy a közterületet érintő 
tervekkel forduljanak az önkor-
mányzathoz.

Ugyancsak örömmel nyug-
tázták a Szent Margit-Huszka 
Jenő utca sarkán, a Toldi cseme-
ge bolttal szemben lakók, hogy 
az évek alatt elgazosodott, tönk-
re ment árok helyén új szikkasz-
tót alakított ki az Önkormány-
zat, mely a korábbival szemben 
az esővíz elnyelését jobban meg 
tudja oldani. Az új árok szép, esz-
tétikus és jóval nagyobb, mint az 
előző volt. Bízunk benne, hogy a 
funkcióját tekintve is tökéletesen 
fog működni.

Ezúttal is köszönöm a szóbeli 
és írásbeli jelzéseket, észrevétele-
ket. Kérem, hogy ezután is keres-
senek meg minden, közösségün-
ket érintő kérdéssel

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

A 9. számú választókerület hírei
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Számos mellékút van, ami aszfaltozásra vár

Fontos szerepe van a kamerának 

Júniusban történtekről

 - A Gyártelepi aluljáró rekonstrukciója so-
rán a vízelvezető rács cseréje és a mellet-
te lévő burkolat marása, majd szőnyege-
zése 07.15-08.15-e között fog lezajlani. A 
technológiai eljárásról bővebben a XIII. 
évf. 72 sz. hírlevél mellékletében olvas-
hattak.  

- Az új temető főbb útvonalai le van-
nak aszfaltozva, de a mellék útvonala-
kat homok s föld fedi. Egy kiadós esőzés 
után még másnap is sár van. Az előzőek 
megszüntetése érdekében 2 előterjesz-
tést nyújtottam be, melyben az elképze-
lésem, hogy a mellékútvonalakat is szi-
lárdburkolattal lássuk el. A 07.30-i Pénz-
ügyi, Jogi Bizottság ülésére kértem a be-
terjesztést.

- Anno a Közbeszerzési Bizottság tag-
jaként is jó gondolatnak tartottam a tér-
figyelő kamerák kihelyezését. Jelentős 
mértékben visszaszorítja a bűncselekmé-
nyeket, lakásbetörés, gépkocsi lopás, erő-
szakos bűncselekményeket. A jelenlegi 
megkeresésem a kisgyermekek érdeké-
ben történt. Egy példával élve a Béke úti 
játszótérre gondolva, ahol esténként ösz-
szegyűlnek a fiatalok. Próbálják jól érez-
ni magukat, amivel nincs is semmi gond, 
addig a pillanatig míg el nem hagyják a 
játszóteret. A gond az, hogy maguk után 
hagyják és a homokozóba dobják a ciga-

retta csikket, az üres sörös dobozokat, 
pálinkás üvegeket. Sőt, az egyik édes-
anya egy fotót is készített, amit e-mail-
ben átküldött (a homokozóban egy óv-
szer volt látható). A térfigyelő kamerákat 
rendszeresen visszanézik. Nem a kama-
szok személyén, hanem azon van a hang-
súly, hogy előre lehet tudni mely idő-
pontban várhatók újra a téren. Gyakoribb 
ellenőrzést kértem a rendőrség és a pol-
gárőrség részéről, figyelmeztessék a fia-
talokat, próbáljanak kulturáltabban, nor-
málisabban viselkedni.

- Áprilisban 15 folyamatban lévő ügy-
ben érdeklődtem, melyből az eltelt idő 
alatt 2 esetben (forgalombiztonsági tü-
kör, szemétgyűjtők kihelyezése) meg-
oldás született. A fennálló 13 probléma 
megoldása végett ismét benyújtottam 
egy kérvényt (részletesen a hírlevélben 
tájékoztattam a körzet lakóit).

- Ismételten benyújtottam kérelmet 4 
csapadékvíz elvezetéses ügyben.

- A Klapka u. 45. ingatlan tulajdonosa 
jelezte, hogy háza előtt a tavalyi aszfalto-
zás felpúposodott a meleg hatására, me-
lyet a helyszínen látottak igazoltak. A ga-
ranciális munkálatok helyreállítását kér-
tem írásban.

- Több árok takarítását a Közüzemisek 
elvégeztek időközben.

- KRESZ tábla helyreállítását a Rákóczi 
út 74. előtt a kérés másnapján elvégezte 
a Közüzemi dolgozója.

- Csapadékvíz elvezetés problémáját 
jelezte a Batthyány u 12. számú ingatlan 
tulajdonosa. Megoldásként a 2013-as el-
képzelésemet fenntartom; kizárólag ab-
ban az esetben szűnhet meg az ingatlan 
előtti csapadékvíz elvezetésének gondja, 
ha a Kossuth L. u. csatorna rendszerének 
kialakítása megtörténik.

- Megsüllyedt az aszfalt a Rákóczi út 21. 
előtt, ahol ősszel 2 db szikkasztókút épí-
tése történt. A garanciális munkálat el-
végzését kértem az osztályon. Pár nappal 
később a helyszín beszakadt, melynek 
helyreállítását 72 órán belül elvégezték.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan kértem 
intézkedést a MÁV felé a gaz levágásával 
kapcsolatban a Klapka u. elejétől (zsákut-
ca) a Gyártelepi aluljáróig.

- A csatornarendszer tisztítását a Dugo-
nics u.-ban a Csatornázási Üzem dolgozói 
elvégezték. 

- Kutyapiszok tárolók kihelyezése szük-
séges a Klapka-Zalán-Bródy u. találkozá-
sánál, melyek érdekében írásban fordul-
tam az osztályvezető asszonyhoz. 

- Szintén írásban érdeklődtem 5 folya-
matban lévő ügyben: - 2 esetben csapa-
dékvíz elvezetés - járdaépítési hozzájáru-
lás időpontja - 5 címen KRESZ táblák hely-
reállítása - 6 helyen utca névtáblák pót-
lása. 

- Hunyadi u. 55-57. előtt megsüllyedt az 
út, melynek helyreállítását kértem

- Forgalombiztonsági tükör kihelyezé-
sének (a múlt havi bizottsági ülésen meg-
szavaztak), és a viacolor kiszállításának 
időpontjáról kérdeztem Manhalder Zol-
tánnét. Utóbbi érdekében a szükséges 
paramétereket továbbítottam a Közüze-
mi vezetősége felé.

Üdvözlettel: Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet 

képviselője 

RENDELETEK
Az új Rendelet cíMe:  dunAkeszi váRos önkoRMányzAtA képviselő-testületének 
18/2015. (vii.06.) önkoRMányzAti Rendelete Az önkoRMányzAti vAGyon hAsznosítá-
sánAk, hAsználAtánAk és foRGAlMánAk RendjéRől szóló önkoRMányzAti Rendelet 
MódosításáRól
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körzeti 
képviselőink jelentik

Radnóti Henrik (balról) képviselőtársamtól eltérően ítélem meg 
az éjjeli menedékhely létesítésének szükségességét 

Az alábbiakban Dunakeszi 7-es 
számú választókörzetében a köz-
elmúlt említésre érdemes esemé-
nyeiről kívánok beszámolni a Du-
nakeszi Polgár olvasóinak.

Változatlanul örömmel tapasz-
talható a tavaly év végén elké-
szült D. Ordass Lajos park élénk 
látogatottsága, többféle funkció-
jának aktív kihasználtsága. Az el-
múlt hetekben a Dunakeszi Köz-
üzemi Kft.-nek köszönhetően a 
park Sport utca felőli bejáratától 
nem messze kihelyezték azokat a 
mobil mellékhelyiségeket, ame-
lyeket lakossági igényként továb-
bítottam pár hónapja az illetéke-
sek felé. Mire ezen sorok napvilá-
got látnak, talán már meg is kez-
dődött a sportpálya talajának 
szükségszerű – részben garanci-
ális, korábban beharangozott – 
felújítása, amely várhatóan egy-
két hetet vesz majd igénybe.

A Fóti út 43. szám alatti tiszti la-
kótelepen élők közül néhány la-
kóval, a társasház közös képvise-
lőjével való beszélgetéseim, no 
és helyszíni tapasztalataim alap-
ján alakult ki a jogos igény a ját-
szótér és a Karinthy Frigyes utca 
menti járda felújítására. A járda 
renoválását az ezen ciklust érin-
tő városi infrastrukturális fejlesz-
tési célok között már tavaly év 
vége – az új testület megalakulá-
sa – óta szerepeltetjük. Lévén az 
ott lakók számára a minél koráb-
bi megvalósulás – ki nincs így ez-
zel? – lenne az ideális, megkezd-
tem az ezt célzó egyeztetéseket 
az arra illetékesekkel. A helyszín 
műszaki felmérését július köze-
pére kértem a Lakosságszolgála-
ti Osztálytól.

Alsón apró-cseprő pozitívu-
mok történtek a helyiek által 
megfogalmazott és/vagy álta-
lam észleltek folyamatos igényei 
alapján. Így cserélték ki a meg-
rongálódott reteszt a játszótér 
kapuján, s javították ki a bejárat 
előtti, rendkívül balesetveszélyes 
aknafedőt. A Muskátli utca ele-
jén, annak is a Zsófia utcáig tartó 
jobb oldali szakaszán még a ta-

vasz végére sikerült elérnem a te-
rület megtisztítását előbb az ott 
szabálytalanul felhalmozott gu-
miköpenyektől, majd a gaztól. 
Ezen az útszakaszon zúzott kő 
leterítését, és két pad, valamint 
szemétgyűjtő telepítését kezde-

ményeztem. A klubház – jelen-
leg csak a védőnői szolgálat ál-
tal használt, augusztustól pedig 
már az eredeti terveknek megfe-
lelően a Dunakeszi Alsói Polgár-
őr Egyesülettel közösen igénybe 
vett – emeleti irodájába két zár-
ható szekrény beszerzését kezde-
ményeztem, amelyben mindkét 
szervezet biztonságban tudhatja 
értékes és védett használati tár-
gyait. A kisebb-nagyobb hangu-
latjavító intézkedéseket ezúton 
is köszönöm az azokat szolgálta-
tóknak!

Nagyon régóta várt, általam 
közel két évvel ezelőtt kezde-
ményezett, sajnos természe-
ténél fogva hosszadalmasnak 
ígérkező jogi lépésről döntött a 
kö-zelmúltban a képviselő-tes-
tület: a Muskátli utca és a Karoli-
na utca kereszteződésében lévő 
régi közért épülete sorsának 
rendezésére indított jogi eljá-
rást a tulajdonviszonyok rende-
zésére az önkormányzat. A cél, 
hogy a településrész központjá-
ban található terület a helyi kö-
zösség érdekeit kiszolgáló funk-

ciót láthasson majd el a jövő-
ben, hosszú távon. Szintén a te-
rület rendezése iránti érthető 
helyi igényünk alapján történt 
hatósági intézkedés június vé-
gén az alsói vasútállomás mel-
letti, hajdanán autómosónak 

tervezett két épülettel kapcso-
latosan.

Megtiszteltetve tettem ele-
get Chikán Katalin evangélikus 
lelkésznő meghívásának június 
utolsó péntek délutánján: a gödi 
és a dunakeszi evangélikus gyü-
lekezet játszott egymással kispá-
lyás futballmérkőzést a D. Ordass 
Lajos evangélikus püspökről el-
evezett park sportpályáján, ame-
lyen – véleményem szerint elfo-
gulatlan, igazságos – játékveze-
tésem mellett a „vendég” gödiek 
egy kifejezetten jó színvonalú, iz-
galmas mérkőzésen 1–0-ra nyer-
tek. A találkozó után az MLSZ Pest 
megyei igazgatójaként egy-egy 
focilabdát ajándékoztam a csa-
patoknak, akik láthatóan örültek 
a játékszernek.

A júniusi ülésen Radnóti Hen-
rik képviselőtársam nevéhez fű-
ződő előterjesztés került a képvi-
selő-testület elé. A javaslat éjjeli 
menedékhely létesítését szorgal-
mazza a Kincsem utca elején lévő 
vöröskeresztes épületben. Mivel 
a témával külön, kellő terjede-
lemben is foglalkozik a Dunakeszi 

Polgár ezen kiadása, ezért e he-
lyütt csak annyit: az elképzelés-
ről feltétlenül meg kell kérdezni 
a környéken lakók véleményét, az 
ezzel kapcsolatos munkálatokat 
megkezdtem. Sokat elárul, hogy 
noha még alig jutott el informá-
ció a közvéleményhez a balolda-
li frakció által benyújtott ezen öt-
letről, máris rengeteg lakótársam 
keresett fel kétségbeesetten, a ja-
vasolt hajléktalanszállót elutasító 
meggyőződésével.

Ami a közeljövőt illeti: szept-
ember 19-én, szombaton dél-
után immár a 3. Dunakeszi 
Alcsófesztivál, alsói lecsófőző ver-
senyre kerül sor Alsón. Segítőim-
mel megkezdtük a szervezési elő-
készületeket – idén is mindent el-
követünk a színes, közösség-ösz-
szekovácsoló programok, a jó 
hangulat megvalósításáért.

Lakótársaim megtisztelő javas-
latait, észrevételeit változatlanul 
folyamatosan várom ismert elér-
hetőségeimen: benko.tamas.du-
nakeszi@gmail.com; +36 20 41 91 
533.

Benkő Tamás, a 7. számú 
körzet képviselője

hírek a 7. számú körzetből

Dr. Guba Ágnes, 
Dunakeszi alsó 

háziorvosa 2015. 07. 15-től 
üzemorvosként is dolgozik. 

Rendelő: 2120 Dunakeszi, 
Muskátli u. 2., 

Tel.: 27/342-890, 70/251-95-47. 
Cégeknek igény szerinti helyszínen. 

"Vidéki" árak.

Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás 5 m2 felett háztól házig 
1000 FT/m2. Tel.: 06-30-296-1771
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„Vigyázz, Kész, Pénz!” Ez pedig már egy 
játékos vetélkedősorozat mottója, melyet 
a K&H Bank immár ötödik éve rendezett 
meg általános iskolás tanulók részére abból 
a célból, hogy négy kategóriában, az elsős-
től a nyolcadikosig, korcsoportoknak meg-
felelően, megismerkedhessenek a gyere-
kek a pénz világával. A mostani versenyre a 
Dunakeszi Szent István Általános Iskola is 
benevezett első-második osztályos kategó-
riában kilenc 3-3- fős csapattal. S számukra 
nem várt siker született.

– Nagy figyelmet fordítunk a tehetség-
gondozásra, s ennek keretében igyekszünk 
különböző versenyeken elindítani tanuló-
inkat – mondta Laczkovich Krisztina igaz-
gató asszony. – Felfigyeltünk erre az érde-
kesnek és izgalmasnak ígérkező banki já-
tékra, és nem csalódtunk. Múlt év októ-
berében internetes feladatok megoldásával 
kezdődött. A honlapjukon látható volt egy 
vidám kis rajzfilm pénzügyi ismeretekről, 
ehhez is kapcsolódtak feladatok. A sikeres 
csapatoknak idén tavasszal regionális dön-
tőket, majd középdöntőt rendeztek. A mi 
régiónkból az egyik csapatunk ezt meg-
nyerte, túljutottak a középdöntőn is, így jo-
got szereztek az országos döntőn való sze-
replésre.         

–Az osztályomból öt csapattal neveztem 

be, a kolléganőm néggyel – folytatta Palkó-
né Pekár Erika, a II. b. osztályfőnöke. – Na-
gyon izgalmas és érdekes volt az egész fo-
lyamat. A gyerekek megismerkedtek a pénz 
világával, meglátogattuk a dunakeszi bank-
fiókot, ahol a vezető megmutatta a techni-
kai eszközöket, elmondta a mindennapi 
munkát és még a széfbe is benézhettünk. 
Azt már menet közben tudtuk meg, hogy 
az országból 1667 csapat, összesen 6800 
diák nevezett be, a mi kategóriánkban 216 
csapat indult el. A regionális győzelem után 
már nagy volt az izgalom az áprilisi közép-

döntőn, ahonnan nagy örömünkre bejutot-
tunk a június nyolcadiki döntőbe, ahol kor-
osztályonként nyolc-nyolc csapat állt, pon-
tosabban ült a rajthoz. Itt már nehezebb, de 
nem megoldhatatlan feladatok voltak, hi-
szen a tét sem volt kicsi. S az eredmény-
hirdetésnél nagy örömünkre és büszkesé-
günkre a képzeletbeli dobogó második fo-
kára állhatott fel csapatunk.

És akkor áruljuk el a kis versenyzők neve-
it: Takács Zsófia, akinek kedvenc tantárgya a 
történelem, és anyukája is segített a felkészü-
lésben. Békési Blanka, ő a matematikát ked-
veli, szabadidejében Vácra jár egy modern 
tánc stúdióba. Kadosa Zsombor a testneve-
lést részesíti előnyben, az önvédelmi harc-
művészet híve, a dzsiu dzsicu fogásaival is-
merkedik egy káposztásmegyeri egyesü-
letben, de úszni is szeret. S ami nagyon lé-
nyeges: mindhárman kitűnő tanulók. Nagy 
élmény volt számukra ez a különleges kalan-
dozás a pénz világában, s ezentúl már más 
szemmel néznek egy bankkártyára.

Mi volt a nyeremény? Az oklevél mellé 
kaptak egy-egy szuper rollert, díjat kapott a 
tanítónő s az iskolának nyertek 250 000 fo-
rintos könyvutalványt, amit természetesen 
könyvtárfejlesztésre költenek majd el. 

Katona M. István
A szerző felvétele

A korábbi években is le-
hetőség nyílt arra, hogy 
nyaranta ebédet kapja-

nak a rászoruló gyerekek. Két 
éve 48, a múlt évben 65 kisko-
rú részesült ebben a szolgál-
tatásban, tudtuk meg Molnár 
Petrától, a Polgármesteri Hiva-
tal Lakosságszolgálati Osztálya 
szociális csoportjának vezető-
jétől. – A kormány, mint köz-
tudott, kiemelt figyelmet for-
dít a gyermekszegénység enyhí-
tésére. Előzetes testületi döntés 
született arról, hogy az Önkor-
mányzatnak szándékában áll a 
gyermekétkeztetés lebonyolítá-
sa és a pályázat benyújtása az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának. Ez megtörtént és a 
miniszter döntött arról, hogy 
országosan mely település mi-
lyen összegben kap támogatást. 

Ennek köszönhető, hogy a pá-
lyázatunk eredményeként júni-
us 8-án megkaptuk a korábbi-
nál jóval nagyobb, 170-es keret-
számra a támogatást. A gyors 
munka eredményeként június 
16-án elindulhatott az étkezte-
tés, amely augusztus 28-ig tart. 
Azt fontos tudni, hogy ez kizá-
rólag a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesü-
lőket érinti, ők jutnak hozzá a 
napi meleg ebédhez. 

Az étkeztetés előkészítése, 
gyakorlati lebonyolítása a Hu-
mán Szolgáltató Központ Gyer-

mekjóléti Központjának a fel-
adata – mondta kérdésünkre 
Papp Krisztina szakmai vezető. 
– A gyerekek ugyanazt a válto-
zatos menüt kapják, amit taní-
tási időben az iskolákban. Az 
alapanyagot a SODEXO MA-
GYARORSZÁG KFT. biztosít-
ja. Júniusban a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban főzték az ebé-
det s ott is lehetett átvenni egy-
egy családgondozó munkatár-
sunk jelenlétében. Júliusban a 
Bárdos Lajos Általános Iskola 
konyhája a soros, augusztusban 
ismét a gimnáziumban készül 
az ebéd. A 170 gyermek kivá-
lasztása a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Központban meglévő 
nyilvántartás alapján a rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményezettek köréből tör-
tént. Munkatársaink ezekkel 

a családokkal napi szintű kap-
csolatban állnak, élethelyzetü-
ket mi ismerjük a legjobban. 
Nagyon örülünk, hogy ilyen 
sok gyermeknek tudjuk biztosí-
tani a mindennapi ebédet. Ez-
zel a kerettel le tudjuk fedni az 
igényeket – tájékoztatta lapun-
kat a szakmai vezető.

Katona M. István
A szerző felvételei

oly koRbAn élünk, AMikoR nAGyRészt A pénzRől, A bAnkRól szól Az életünk. odA éRkezik A fizetés, A nyuGdíj, Minden 
eGyéb jáRAndósáG. leGinkább káRtyávAl jutunk hozzá A szükséGes összeGhez, sok esetben ezzel is fizetünk. hA elvész, 
nAGy Gond, hA hAMis káRtyávAl „lenyúlják” A pénzünket, ez tRAGédiA is lehet. szóvAl: pénz, pénz, pénz!

váRosunkbAn évek ótA nAGy fiGyelMet foRdít Az önkoRMányzAt A nehéz köRülMények között élő GyeRMekes 
csAládok életMinőséGének jAvításáRA. ennek eGyik öRvendetes példájA, hoGy Az idei szünidőben 170 GyeRek nApi 
eGyszeRi MeleG ételhez juthAt hozzá. 

KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN

A MINDENNAPI EBÉD

Takács Zsófia, Kadosa Zsombor, 
Palkóné Pekár Erika oszt. főnök, Békési Blanka

Molnár Petra csoportvezető 
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A hajléktalanok ellátásáról 
jogszabályi kötelezettségének 

eleget téve gondoskodik 
a Városi Önkormányzat

- Szakemberek és társszervek bevonásával 
végzett vizsgálódásaink során arra a megállapí-
tásra jutottunk, hogy 40-45 hajléktalan él Du-
nakeszin, akik ellátásáról törvényi kötelezettsé-
gének eleget téve gondoskodik a Városi Önkor-
mányzat. A Verseny utca 12. szám alatt biztosítja 
a nappali melegedőt és egy fővárosi egyesülettel 
kötött szerződés alapján az éjjeli menedékhelyet 
– tájékoztatott Radnóti Henrik, akivel a nappa-
li melegedő mellett elterülő ligetes parkban be-
szélgettünk. - Itt a melegedőben reggel nyolctól 
délután négyig tartózkodhatnak a hajléktalanok, 
akik számára biztosított a fürdési és mosási lehe-
tőség, reggelit és ebédet kapnak – mutat a Vörös-
kereszt felügyelete alatt működő épületre. 

- Jómagam is megerősítem azt a tényt – ami-
re Radnóti Henrik képviselőtársam is utalt -, 
hogy Dunakeszi Város Önkormányzata je-
lenleg is maximálisan eleget tesz a hajléktalan 
sorsú emberek ellátásával kapcsolatos törvényi 
kötelezettségeinek.  Ebből következik, hogy je-
len pillanatban nincsen olyan feladat, amely-
nek az ellátására megoldást kellene találnunk – 
jelentette ki határozottan Benkő Tamás, a kör-
zet képviselője, aki türelmesen hallgatta képvi-
selőtársa érveléseit.

Beszélgetésünk során és a Telekeszi TV-
nek adott interjúban is megerősítette Radnó-
ti Henrik, hogy a város évek óta fizet a buda-

pesti éjjeli menedékhelyért, melyet a képvise-
lő és a szolgáltatást biztosító egyesület közlése 
szerint nem minden hajléktalan vesz igénybe.  
– A gondot az jelenti, hogy nem Dunakeszin, 
hanem Budapesten van az éjjeli menedékhely. 
Az oda-vissza út problémás egy utcán élő em-
bernek. De tény, hogy a szerződés egy pontja 
azt határozta meg, hogy az egyesület kijön ide 
minden nap, és ezeket az embereket be is vi-
szi, majd visszahozza. A szakemberek vélemé-
nye szerint, akkor lenne hatékony a megoldás, 
ha a városon belül működne az éjjeli menedék-
hely. Ezzel lehetne motiválni a szabadban élő-
ket - fejtette ki véleményét Radnóti Henrik, aki 
– többek között – ezért javasolja, hogy a Ver-
seny utcai nappali melegedőt bővítse ki éjjeli 
menedékhellyel a város. 

A képviselő úgy ítéli meg, hogy az épület 
részleges funkcióváltásával -, melynek egy har-
madában a nappali melegedő, kétharmadában 
pedig a városi könyvtár raktárbázisa működik 
– ki lehetne alakítani egy éjjeli menedékhelyet, 
melyet az előterjesztésben is javasolnak: „Az ed-
digi raktárhelyiség funkciójának megváltoz-
tatásával - csekély beruházással - mintegy 120 
nm-es több, különálló, szállásra, tisztálkodás-
ra, mosásra, és étkezésre is alkalmas helyiség.”

Bár a képviselő csekély beruházásról be-
szél, némi utánajárással kiderítettük, hogy 
komoly előírások vonatkoznak egy éjjeli me-
nedékhely kialakítására. Szükség van pl. 
akadálymentesítésre, külön helyiségekre: 
az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálko-
dásra, az étel melegítésére, étkezésre, a be-
tegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre 
szolgáló helyiségeket, személyenként 4 m2-
et számolva. Molnár Petra, a Polgármesteri 
Hivatal szociális csoportvezetője elmondta, 
hogy a környékbeli városban dolgozó kollé-
gák beszámoltak arról, hogy az éjjeli mene-
dékhely Dunakeszin történő beindításához 
szükséges – jogszabály szerinti – minimum-
feltételek (tárgyi és személyi) költségei biz-
tosítása mellett egyéb járulékos kiadások-
kal is számolni kell, valamint a tervezett 
épület alkalmassá tétele a feladat ellátásá-
ra egyéb költségeket is generálhat pl.: tűz-
jelző-rendszer kiépítése, az épület akadály-
mentessé tétele. Az éjjeli menedékhely lakói 
nem rendeltetésének megfelelően használják 
az épületet, a berendezési tárgyakat, gyak-
ran előfordul rongálás, valamint konflik-
tus az ellátottak között, és jellemzőek a fo-

lyamatos higiéniai problémák. Az éjjeli me-
nedékhelyre sajátos funkciót betöltő szerepe 
miatt (nehéz munkakörülmények) rendkívül 
nehéz munkavállalót találni. A csoportveze-
tő megerősítette azt a tényt, hogy a hajlék-
talanok számára az éjjeli menedékhely szo-
ciális szolgáltatás ellátási szerződés alapján 
évek óta biztosított 20 fő számára.  Hozzá-
tette: nagyon fontos elmondani, hogy min-
den szociális szolgáltatás kizárólag csak ön-
kéntes alapon vehető igénybe, kényszeríteni 
az ellátás igénybevételére senkit nem lehet.

Az ellátás biztosítása 
nem köthető lakcímkártyához

Radnóti Henrik szerint azonban mégis 
szükséges itt, Dunakeszin egy éjjeli menedék-
hely kialakítása. - Ez lenne a logikus, hiszen 
egy helyen lenne minden, ráadásul az épület 
mögött van munkaképességűeket foglalkoz-
tató kert, ahol munkát is lehetne biztosítani 
a hajléktalanoknak. Utcáról a munka világá-
ba program keretében a Belügyminisztérium 
kiemelten kezeli a közfoglalkoztatás tervezé-
se folyamatában a hátrányos helyzetű munka-
vállalók minél nagyobb számban történő be-
vonását, így a hajléktalanokat is. (A Közüzemi 
Nonprofit Kft. már évek óta foglalkoztat olyan 
hajléktalanokat, akik képesek együttműködni. 
a szerk.) Egyébként van egy költségtakarékos-
sági érv is amellett, hogy ne máshol, hanem a 
Verseny utcai épületben hozzuk létre a mene-
dékhelyet. Ugyanis ha egy épületen belül mű-
ködik a nappali és az éjjeli menedékhely, ke-
vesebb alkalmazottal működtethető – jelentet-
te ki Radnóti Henrik, aki az előterjesztésben 
úgy prognosztizálja, hogy 20 férőhelyes nap-
pali melegedő és 25 férőhelyes éjjeli menedék-
hely működtetése 16 millió 655 ezer forint nor-
matív bevételt, a működési költségek várható-
an 32,5 millió forintot jelentenének. 

Arra a felvetésünkre, nem tartanak attól a 
veszélytől, hogy az éjjeli menedékhely meg-
nyitásával a Budapestről kiszoruló hajléktala-
nok lépnék el Dunakeszit, így reagált Radnóti 
Henrik: - A dunakeszi éjjeli menedékhely csak 
a Dunakeszi települési kártyával rendelkező 
hajléktalanokat fogadhatná. 

A jogszabályban azonban az alábbi hivatko-
zás található: „ezen ellátások igénybevételekor 
feltételként nem köthető ki lakcím vagy utolsó 
lakcím szerinti területi illetékesség." 

A képviselő-testület 2015. jAnuáR 29-i ülésen AzzAl bíztA MeG RAdnóti henRik és dR. kováts sebestyén önkoRMányzAti 
képviselőket, hoGy A táRsszeRveket és A helyi közintézMényeket bevonvA MéRjék fel A dunAkeszin élő hAjléktAlAn 
szeMélyek helyzetét. A váRosAtyák MunkájukRól, A felMéRés tApAsztAlAtAiRól A képviselő-testület június 26-Ai ülésén 
száMoltAk be. A dokuMentuMbAn eRedetileG jAvAslAtként szeRepelt, hoGy A váRos szAbAd teRületein élő MinteGy 40 
hAjléktAlAn életköRülMényeinek jAvításA éRdekében létesítsen éjjeli Menedékhelyet A veRseny utcA 12. száM AlAtt 
lévő vöRöskeResztes nAppAli MeleGedő bővítéseként Az önkoRMányzAt. A testületi ülésen AzonbAn kováts sebestyén 
jelezte, hoGy A döntés előtt szükséGes ezt A kéRdést köRültekintőbben MeGvizsGálni.

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK
az éjjeli menedékhely építéséről
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A konkrét esetet, mely arra indította 
a város önkormányzatát, hogy mó-
dosítson a szabályzaton, Passa Gá-

bor ismertette a Dunakeszi Polgárral. Mint 
azt a város főépítészétől megtudtuk, még az 
elmúlt évben építési engedélyi kérelem ér-
kezett a Pozsony utcából, ahol egy nagyfe-
szültségű vezeték halad át. A rendezési terv-
ben az ELMÜ kérésére a védősáv feltünteté-
se szerepelt, viszont szintén a rendezési terv 
5 méteres előkertet írt elő az adott építési 
övezetben. Így ellentmondás állt fenn, mert 
a védősáv az érintett ingatlan előrészéből 
13 méteres szakaszt érintett, s a tulajdonos 
kénytelen lett volna ide építeni a lakóépüle-
tét, betartva az 5 méteres előkertre vonat-
kozó előírásokat. Egészségügyi okokra és a 
tervező javaslatára hivatkozva azonban nem 
volt hajlandó a védőtávolságon belülre épí-
teni a lakóingatlant, az ELMÜ viszont kéré-
sük ellenére sem adott részükre olyan nyi-
latkozatot, hogy lakóépületet nem lehet ide 
építeni. Az építtető ekkor fordult az önkor-
mányzathoz, hogy segítsen a kialakult hely-
zetben. Ezt követően az előkertek kérdését a 
város vezetése felülvizsgálta, s úgy módosí-
tották, hogy figyelembe lehet venni az adott 
ingatlan környezethez viszonyított adottsá-
gait, az 5 méteres előkerttől indokolt eset-
ben el lehet térni, így az érintett ingatlannál 
is tekintetbe lehet venni az elektromos háló-
zat miatti védőtávolságot. 

A módosított szabályozás nemcsak az 
érintett ingatlanra vonatkozik, hanem egy 
generális szabályozás. Így ha valaki épí-
tési engedélykérelemmel fordul a város-
ban olyan területről, amely védőtávolság-
gal érintett, figyelembe lehet venni a kéré-
sét, nem szeretne az önkormányzat senkit 
jogszabályokra hivatkozva arra kényszeríte-
ni, hogy védőtávolságon belül lakóingatlant 
építsen. Ezzel együtt azonban a hátsó kert-
re vonatkozóan is vannak előírások, ame-
lyeket figyelembe kell venni: ennek mérete 
továbbra is kötött, ami minimum 6, maxi-
mum 15 méter lehet, így a hátsó szomszéd 
épületéhez nem kerülhet túl közel egy új la-
kóépület. 

A város főépítésze hangsúlyozta, hogy a 
képviselő-testület a rendezési terv felülvizs-
gálata során figyelembe vette a lakossági igé-
nyeket is, azokat márciusban el is fogadták, 

így hatályba lépett. A jelen módosítás egyik 
mozgatórugója a vezetékjog figyelembe vé-
tele az engedélyezés során, de azon ingatla-
nok tekintetében, ahol annak formája, a telek 
adottságai miatt nehézségbe ütközik az elő-
kert mértének betartása, ott is lehetőség le-
gyen esetleges eltérésre, betartva természete-
sen a jogszabályi előírásokat és az illeszkedés 
szabályait.

A Pozsonyi utcai ingatlan tulajdono-
sa lapunknak úgy nyilatkozott, hogy anno 
az építési engedélyüket a Pest Megyei Kor-
mányhivatal azzal utasította el, hogy nem 
tartották be a helyi építési szabályzatban 
előírt 5 méteres előkertet, holott 13 méter 
vezetékjog a tulajdoni lapra is rá van ve-
zetve. Mint mondta, a hátsó kertre előírt 6 
méteres távolság betartásra került. A Kor-
mányhivatal a beadott fellebbezésüket az-
zal fogadta el, hogy az előkertre vonatkozó 
5 métert mindenképp be kell tartani (maga-
sabb szintű, ezt felülíró jogsazbály hiányá-
ban). Ekkor már nem nyújtottak be továb-
bi fellebbezést, hanem elálltak az építkezés-
től és jelezték a problémát az önkormány-
zat felé, az építési szabályzatot módosítsák 
annak érdekében, hogy senki más ne járjon 
úgy, ahogyan ők. Ezzel sokaknak segítettek, 
bár ők már elálltak az építkezéstől. S hogy 
akkor ezt mégis miért tették? – Mert jónak 
lenni jó – hangsúlyozta a Pozsonyi utcai te-
lek tulajdonosa.

(Vetési)

eGy építtető kálváRiájánAk következMényeként dunAkeszin ez év MáRciu-
sábAn úGy Módosították Az építési szAbályzAtot, hoGy Az előkeRt MéRetéRe 
kötelezően előíRt öt MéteRtől el lehet téRni AbbAn Az esetben, hA Az inGAt-
lAn nAGyfeszültséGű vezeték védősávjábA keRülne vAGy A telek teRepviszo-
nyAi AlApján ez indokolt.

Senki ne kényszerüljön elektromos vezeték 
védőtávolságába építkezni

Dunakeszin módosult 
az előkertekre vonatkozó előírás

Benkő Tamást a körzet lakói a hír hallatán 
azonnal felkeresték, akik félelmüket fejezték 
ki, leginkább a Dunakeszire érkező várható 
hajléktalanszám növekedéssel kapcsolatban. 

A vasútállomás közelsége szinte evidens-
sé teszi, hogy a fővárosban tapasztalható hely-
hiány, és az érintett személyek közötti gyakori 
„háborúk” miatt Budapestről is jó néhány haj-
léktalan érkezne Dunakeszire.

A tervezett éjjeli menedékhelytől 
kőhajításnyira van az új bölcsőde

Benkő Tamás képviselő még hozzátette: - 
Radnóti Henrik képviselő úr személyéhez kö-
tődő előterjesztés megvalósításával kapcsolat-
ban – amely szerint a Verseny utca 12. szám 
alatti ingatlanban alakítson ki a város éjjeli 
menedékhelyet a hajlék nélküli dunakeszi sze-
mélyek számára – az a határozott álláspontom, 
hogy az elképzelésről meg kell kérdezni a kör-
nyéken lakókat. Radnóti úr által javasolt épü-
letrésztől alig egy kőhajításnyira van a közel-
múltban épült új bölcsőde, annak szomszéd-
ságában pedig egy óvoda, míg a közelben egy 
alsó tagozatos általános iskola működik – mu-
tatta be a környezetet Benkő Tamás.

  
Benkő Tamás: Ki kell kérnünk 

a környéken élő emberek 
véleményét 

A körzet képviselője külön hangsúlyozta: az 
ott élők – köztük a kisgyermekes szülők, vala-
mint a város más területeiről gyermeküket ezek-
be az intézményekbe járató édesanyák, édesapák 
– véleményét figyelembe kell venni a kérdés el-
döntéséhez. - Az elmúlt napokban több lakótár-
sam fejtette ki azon aggályát, hogy - a jelenleg is 
működő nappali menedék után - az éjjeli mene-
dékhely megvalósításával immár 24 órás, folya-
matos szolgáltatást nyújtana az épület. Ez pedig 
azt jelentené, hogy sok hajléktalan itt és a közeli 
D. Ordass Lajos parkban ütné fel tanyáját, amely 
nagyon közkedvelt a dunakesziek körében – 
emelte ki Benkó Tamás, aki érveit rémisztő buda-
pesti példákkal támasztotta alá. – Az itt élők ért-
hetően félnek attól, ha a Verseny utca 12-ben ál-
landósul, éjjel-nappalivá válik a hajléktalanok el-
látása, akkor fennáll majd a veszélye annak, hogy 
hajléktalanok lepik el a szép új, sok-sok kisgyer-
mekes családok által látogatott parkot. 

Benkő Tamás nagy nyomatékkal hangsú-
lyozta: - Az önkormányzat szolidáris a ne-
héz körülmények között élő emberekkel, de 
azt mindenkinek be kell látnia, hogy a város-
ban sehol nem építhetünk úgy éjjeli menedék-
helyet, hogy előtte ne kérnénk ki a környéken 
élők véleményét. 

A két képviselő abban egyetértett; az elkö-
vetkező hetek feladata lesz, hogy egy széles 
körű, tényekre épülő, a valós helyzetet bemu-
tató tájékoztatás keretében megismerjék a la-
kosság véleménye mellett a rendőrség, a helyi 
polgárőrség tapasztalatait. 

Vetési Imre
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Múzeumok éjszakája - a DunArtban

Peti Sándor 
egyesületi elnök 

nyitotta meg 
a tartalmas 

programok sorát

Két közkedvelt 
művész, Babják 

Annamária és 
Vincze József

A Fő úti Galéria fogadóte-
rét és ikertermeit megtöl-
tötték a művészet barátai, 
akiket Peti Sándor egye-

sületi elnök, a jó házigazda kedves-
ségével és szellemességével köszön-
tött az éjszakába nyúló programok 
felvezetésekor. A nagy érdeklődés-
sel kísért rendezvény Babják Anna-
mária és Vincze József előadóművé-
szek igényesen összeállított és magas 
színvonalon tolmácsolt verses-zenés 
műsorával indult el „hódító útjára”, 
amely a művészetek gazdagságával 
és elgondolkodtató élményével aján-
dékozta meg a résztvevőket.

Palásti Renáta és Dusza Tibor idő-
szaki kiállítását a számos nemzetközi 
díjjal büszkélkedő Halász Géza kari-
katurista, a MÚOSZ karikatúra szak-
osztály elnöke, a DunArt tagja nyitot-

ta meg, aki hosszú évek óta kíváncsi 
érdeklődéssel követi a két alkotótárs 
művészetének kiteljesedését.

- A kiállítást nem karikaturis-
taként, hanem művésztársként, a 
DunArt Egyesület egyik tagjaként 
nyitom meg, mellőzve a karikatúrá-
imból ismert fanyar humort – kezd-
te megnyitóját. - Palásti Renátát és 
Dusza Tibort régen ismerem. Olyan 
régen, amikor még elképzelni sem 
tudtam, hogy valaha Dunakeszin fo-
gok élni, együtt alkotni a DunArt-
ban, sőt az akkor éppen nyíregyhá-
zi főiskolás Palásti Renáta sem tudta, 
hogy egyszer éppen ebben a város-
ban tanít majd gyerekeket rajzolni-
festeni. Mindkettejükkel Mártélyon, 
a Hódmezővásárhely melletti kis 
falu Holt-Tisza parti képzőművész 
táborában ismerkedtem meg. Ab-
ban a táborban engem is festőnek is-
mertek, nem karikaturistának... Ab-
ban a csodálatos természeti környe-
zetben mindenki sokkal gyorsabban 
válik művésszé. A színek és formák 
adják magukat, csak oda kell tenni a 
vászonra. Így tettünk mindannyian: 
a természetfestő Renáta, a városi fes-
tő Tibi, és én is, aki máskor fekete-fe-
hér karikatúrákat rajzolok, és mind a 
többiek. Bár csak oda kellett tenni a 
vászonra, valamennyien másképpen 
tettük oda, ugyanaz a táj mindenki-
nek másképp hagyott lenyomatot az 
agyában és a vásznon. Mindannyian 

kísérleteztünk, s nem is a táj hű visz-
szaadása, sokkal inkább lelkünk ál-
lapotának, élményünknek megjele-
nítése volt látható ezeken a festmé-
nyeken – avatott be az alkotás „vívó-
dó” folyamatába.

Halász Géza szerint az „értékvál-
ságban és értékváltásban szenve-
dő korunkban a művészek egy része 
avantgard, forradalmár, új utakat ke-
res, megoldásokat a kor problémáira, 
kritizál, meghökkent vagy pukkaszt. 
Más részük oldani akarja életünk 
napi küzdelmeit, fáradságait, lakha-
tóbbá, szebbé tenni, díszíteni kör-
nyezetünket, lakásunkat. Ezt akar-
ja Renáta is, és Tibi is.” – emelte ki 
a művész, aki megnyitó beszédét így 
zárta: - Találkozni kell néha a szép-
pel, a jóval! Haza is lehet vinni, hi-
szen a lakásunk dísze lehet egy-egy 
szép (és igazán megfizethető) kép.”

A tárlat megnyitója után vetítet-
ték le Huszárik Zoltán Elégia című, 
1965-ben készült, számos hazai és 
nemzetközi díjjal jutalmazott film-
jét, melynek látványa, képkockákba 
tömörített társadalmi kritikája mély 
érzelmi hatást váltott ki a bemutatót 
követő kerekasztal beszélgetés részt-
vevőiben…

Az „érzelmi hullámvasúton uta-
zók” csak hosszú szünet után tudtak 
„átszállni” egy könnyedebb, jó han-
gulatú programra, a padlástérfotó-
zásra, melyet Patyus Ferenc fotómű-
vész vezetett. 

Az óra mutatói már majdnem ösz-
szeölelkeztek éjfélkor, amikor a Mú-
zeumok éjszakája előestjének prog-
ramjai véget értek a DunArt Galéri-
ában.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A dunAkeszin élő képzőMűvészek többséGét AlkotóközösséGében tudó dunARt képzőMűvészeti eGyesület Az idei 
MúzeuMok éjszAkájA oRszáGos – s eGyben váRosi – Rendezvény soRozAt előestéjén, június 19-én két kiváló festő-
Művész, pAlásti RenátA és duszA tiboR képeiből Rendezett kiállításánAk, huszáRik zoltán, eléGiA cíMű filMjének 
MeGtekintéséRe MAjd keRekAsztAl beszélGetésRe invitáltA Az éRdeklődőket.
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Emlékek, pillanatok, hangulatok 
- Vikker Zsuzsi fotóin

A művelődési intézmény 
a Múzeumok éjszaká-
ja küldetéséhez méltóan 
rangos és rendkívül szín-

vonalas programmal rukkolt ki. A 
zsúfolásig telt terem a nyári meleg-
től és a Dunakeszi Jazz Club négy 
kiváló zenészészének vérpezsdítő 
játékától pillanatok alatt felforróso-
dott.

A „tubadúrok” örömzenéje után 
dr. Kováts Sebestyén, a körzet ön-
kormányzati képviselője megha-
tódottan szólt arról, hogy város-
atyaként első alkalommal nyithat 
meg egy olyan nívós tárlatot, mint 
Vikker Zsuzsi fotográfus kiállítá-
sa. Elismeréssel beszélt a város ze-
nei, művészeti, kulturális életéről, 
amely – mint mondta - nagy örömöt 
jelent az önkormányzat számára. – 
A képviselő-testület lehetőségei sze-
rint igyekszik minden támogatást 
megadni Dunakeszi kulturális éle-
tének kiteljesedéséhez – hangoztat-
ta a képviselő, aki jó érzéssel látja, 

hogy egyre több tehetséges lakója 
van a városnak.

Dr. Kováts Sebestyén Vikker Zsu-
zsi fotóiról és a képpé merevített té-
mák feldolgozásáról elmondta: - 
Nagyon sok közel áll a szívemhez. 
Különösen a szőlő, a bor, a Balaton 
és környezete, ahol gyermekkoro-
mat töltöttem. Nekünk is volt sző-
lőnk, mondhatni a szőlőtőkék kö-
zött nőttem fel, ezért nagyon meg-
ható látni ezeket a gyönyörű ké-
peket – mondta elérzékenyülve a 
képviselő, aki szeretettel gratulált 
Vikker Zsuzsi alkotói tevékenysé-
géhez, a kiállított fotókhoz.

A „tubadúrok” – mint Harango-
zó Katalin fogalmazott – mámo-
rító játékát követően a fotográfus 

régi kedves barátja, Bradács Tibor, 
a Fosters Klub vezetője zenész ba-
rátjával, Horváth Attilával közösen, 
kedves hangulatú mondatok közre-
adásával köszöntötte a kiállító mű-
vésznőt. Bradács Tibor barátsága a 
nyolcvanas évek elején kezdődött 
az építész házaspárral – Vikker At-
tilával és feleségével, Zsuzsival -, 
amikor friss diplomával a zsebük-
ben Dunakeszin kezdték el szakmai 
karrierjüket.

– Az építész házaspár annyira ko-
molyan vette hivatását, hogy azzal 
két gyermekét is „megfertőzte”, akik 
ma már szüleik nyomdokaiba lép-
tek – mondta elismerően barátairól 
Bradács Tibor, aki mint fogalmazott: 
a kiállítást nem szakemberként, ha-
nem több évtizedes barátként nyitja 
meg, amely nagy megtiszteltetés és 
öröm számára. – Azt viszont bátran 
állítom, hogy az a sok millió színes 
pontocska, amiket te ezekre a papír-
lapokra álmodtál: azok az örömöt és 
a szépségét jelentik nekem – jelentet-
te ki Bradács Tibor.

– Emlékeket, pillanatokat, han-
gulatokat örökítesz meg és adod 
át mások örömére, szórakozására, 
búslakodására – attól függően, hogy 
milyen hangulatban nézik őket - 

fordult a fotográfus felé Horváth 
Attila. - Ahogyan egy dal is mást je-
lent, ha szomorú vagy örömteli han-
gulatban hallgatják. A te művésze-
tednek is ugyanaz a lényege: vala-
mit próbáljunk tovább adni abból, 
amit láttunk, átéreztünk. És ezt te 
nagyon szépen műveled! – mondta 
a népszerű zenész. 

A program - a kiállítás megnyitá-
sa után - a Fosters Udvar teraszán 
folytatódott, ahol először a Dunake-
szi Jazz Zenekar zenélt az érdeklő-
dő közönségnek, majd a 4 th Street 
Band játszott Szent Iván éjszakáján.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

MáR hARAnGozó kAtAlin üdvözlő szAvAi is Azt enGedték sejtetni – Aki jó éjszAkát kívánvA köszön-
tötte A nAGyéRdeMűt -, hoGy különleGes élMény váR AzokRA, Akik június 20-án este ellátoGAttAk A 
józsef AttilA Művelődési központbA. A pRoGRAM eGyediséGe, és AnnAk vARázsA, hoGy MeGisMétel-
hetetlen, évente csAk eGyszeR élvezheti A közönséG, sokAk száMáRA hAtott csábítóAn.

Az élet "nagy 
pillanatait" 
megörökítő 
képek vonzották 
az érdeklődőket

Vikker Zsuzsi még méltatása közben is "dolgozott"
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Tartalmas 
programokkal 
telik a diákok 

nyári vakációja 

Ha nyár, akkor tábor
isMét hAnGos GyeRekkAcAGás, vidáM zsivAj töltötte MeG június 29-től A dunAkeszi GyeRMeküdülő teRü-
letét. kezdetét vette Az iMMáR tízedik évébe lépő, AuGusztus 14-iG tARtó „ép testben ép lélekkel” Mottó-
jú  szAbAdidős táboR, Melyhez A feltételeket idén is A dunAkeszi önkoRMányzAt biztosítottA. 

A szünidőt sokféleképpen lehet 
eltölteni. Családi környezet-
ben üdüléssel, léha semmit-

tevéssel, de az a 162 gyerek, aki első 
nap érkezett, s várhatóan hasonló 
létszámban érkezik a nyolc turnus 
ideje alatt, tartalmas élmények soka-
ságával lesz gazdagabb. 

Az idei szezonra is sokféle progra-
mot állított össze Roska Péter, a gye-
rekek kedvelt Péter bácsija. Nagy ta-
pasztalattal bír, hiszen kezdettől ő 
felügyeli a táboréletet, sokak régi is-
merőseként, s az újonnan érkezet-
teknek rövid idő alatt kedvelt tanár 
bácsijaként. 

Alapvetően a vidám kikapcsoló-
dást, rengeteg játékot, sportolást je-
lenti az ittlét, ami már önmagá-
ban nagyszerű időtöltés. Ám a tá-
bor munkáját nagymértékben segítő 
tíz pedagógus – akik a város iskolá-
iból érkeztek – nagyon sok közössé-
gi elfoglaltságot tervezett. Kézműves 

foglalkozások, csoportos vetélkedők, 
hétvégi Ki Mit Tud? megméretteté-
sek teszik tartalmassá a mindenna-
pokat.

Mindezeken túl érdekes kirán-
dulásokat terveznek. A célállomá-
sok között szerepel a tabajdi Mezít-
lábas park, a nőtincsi Seholsziget, a 
katalinpusztai Kirándulóközpont, a 
szentendrei Napórásház és még so-
rolhatnánk a fakultatív lehetőséget. 

A helyben szórakozni vágyókat 
a népszerű lovas kocsikázás mel-
lett Huzella Péter, a Görömbő Kom-
pánia Horti Zoltán vezetésével, a 
Cakkumpakk Színház előadásai 
mulattatják majd. Ezek mellett vé-
gignézhettek kelta és római kori ha-
gyományőrző harci bemutatót, meg-
látogatják a szomszédos Római Ki-
kötői Erődmúzeumot, és várhatóan 
lehetőség lesz sárkányhajózásra is. 
Meglepetésként pedig megtanulhat-
ják az érdeklődők a legújabb világdi-
vatot, a Zumba táncot.    

Már javában szólt a tábori disc 
jockey műsora, amikor megérkezett 
Dióssi Csaba polgármester és Sza-
bóné Ónodi Valéria, a Humán Szol-
gáltató Központnak önkormányzati 
biztosként a vezetője, aki – szeretet-
tel köszöntve a gyerekeket – megnyi-
tottnak nyilvánította a szabadidős 
tábort. A polgármester elégedet-
ten szólt arról, hogy idén is változa-
tos programkínálat teszi gazdaggá 
az itt töltött napokat. Kérdésünkre 
elmondta, hogy tapasztalatai szerint 
ez a szünidei tábor jóval tartalma-
sabb, mint sok hasonló nyári foglal-

koztató. S külön köszönetet mondott 
a tartalmas időtöltést biztosító peda-
gógusoknak.

Végezetül néhány közhasznú in-
formáció. A táborba menet közben 
is be lehet iratkozni. Előzetes infor-
mációt a táborvezetőtől lehet kapni 
a roskapeter@gmail.com e-mailcí-
men, vagy a 06-20-911-8365-ös tele-
fonszámon. A tábor eszközhasznála-
ti díja heti 3000 Ft, a kedvezmény-
ben részesülők számára ugyanez 
1500 Ft. A háromszori étkezés – me-
lyet a SODEXO MAGYARORSZÁG 
KFT. biztosít – napi 615 Ft-ba kerül, 
ez a kedvezmény mértékében csök-
kenhet. Fontos kérése a táborveze-
tőnek, hogy azok a szülők, akik elő-
zetesen jelentkeztek, ám mégis vala-
milyen oknál fogva mégsem küldik 
gyermeküket a táborba, ezt a tényt 
feltétlen jelezzék! 

A tábor reggeli elérhetőségét illet-
ve a délutáni hazautazást a városi in-
gyenes buszjárattal biztosítják.

Katona M. István
A szerző felvételei
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A régi ikonokkal együtt lép fel 
a Királydombon a legendás rockoperában 

Noha a pihenés sem lenne ellenére – a ren-
geteg munka miatt rá is férne egy hosz-
szabb szabadság – Feke Pál a mos-
tani nyarat is munkával tölti. Rá-
adásul a szabadtéri előadások 

mellett ezúttal a zenekarával is járja az orszá-
got. A népszerű színész-énekes azonban idén 
egy nagy dobásra készül: augusztus 18-án és 
19-én ismét a Királydombon mutatják be 
az István a király rockoperát, amely 
1983-as, napra 32 évvel ezelőtti 
premier után visszatér a „bölcső-
jébe”.

„Számomra ez az előadás lesz 
a nyár csúcspontja, hiszen az ős-
bemutató helyszínén, a régi legen-
dák, ikonok társaságában visszük 
színpadra a művet. Istvánt immár 
sokadszorra alakítja Varga Miklós, 
Tordát, a táltost ismét Deák Bill Gyu-
la tolmácsolásában hallhatja majd a 
közönség, és Nagy Feró énekli ismét 
Laborc szerepét. Persze mellettük ott 
lesznek a mai korosztály képviselői 
is, mint például Keresztes Ildikó, Si-
mon Boglárka, Radics Gigi vagy ép-
pen jómagam” – fogalmazott Feke 
Pál.

Adott a kérdés, ha István szere-
pét Varga Miklós „visszavette”, ak-
kor a korábban mindig az államala-
pítót játszó színész-énekes most kinek a 
bőrébe bújik bele.

„Ezúttal Koppányt alakítom majd, ami szintén na-
gyon izgalmas színészi és énekesi feladat lesz a szá-

momra” – árulta el.
A próbák már zajlanak, és mire eljön az au-

gusztusi két előadás, bizony kéthónapos ke-
mény munka lesz már a szereplők háta mögött.  
„A mostani Istvánt Novák Péter állítja színpadra, 
amely egy színházi előadás és egy koncert élmé-
nyét adja majd a közönségnek, mert annak ellené-

re, hogy ismét a Királydombon lesz az előadás, 
az eredeti, 1983-as bemutatót nem lehet rep-

rodukálni” – tette hozzá Feke Pál.
Ám a mindennapjaiban Koppány 
mellett a már említett koncertek, va-

lamint a jövő májusában, a Papp 
László Sportarénában bemutatan-
dó Shrek musical is egyre többet 
van jelen.

„Rövidesen megkezdődnek az 
előkészületi munkálatok, a musical 

lemezfelvétele. Izgatottan várom ezt a fel-
adatot is, hiszen a főhőst, Shreket alakítom 
majd a darabban” – ecsetelte a színész-éne-
kes.

A fentiek ismeretében nem csoda, hogy 
megint szeptemberben vagy esetleg októ-
berben tud majd elmenni egy hosszabb 
pihenésre. Bár ahogy elárulta, ez sem 
lesz egyszerű, mert akkor már kezdődik 
a kőszínházi szezon, ahol szokás szerint 
számtalan szerepben láthatjuk majd 
viszont Feke Pált.

- molnár -

AhoGy Azt eddiG is MeGszokhAttuk, feke pál ezen A nyáRon seM A pihenést helyezi előtéRbe. Már 
jAvábAn pRóbál Az idei szAbAdtéRi szezon leGnAGyobb dobásáRA, Az AuGusztus 18-án és 19-én is-
Mét A kiRálydoMbon beMutAtAndó istván A kiRályRA. A színész-énekes ezúttAl A lázAdó koppány 
bőRébe bújik.

FEKE PÁL: Istvánból Koppány
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Újabb nagy siker kapujában az ifjú hölgyek

Az Adventi AdoMánydoboz Akció MintájáRA tAvAly útjá-
RA indult Az iskolAkezdő csoMAG Gyűjtése, szétosztásA.

A tavalyi akció rend-
kívül sikeres volt, több 
száz iskolatáskát tud-

tunk szétosztani, a csalá-
dok visszajelzéseiből pedig 
azt láttuk, jó helyre kerültek 
az adományok. Nem véletlen, 
hiszen a karácsonyi ünnepek 
mellett, az iskolakezdés szin-
tén megterhelő időszak a csa-
ládok számára. Fontosnak tar-
tom, hogy a rászoruló csalá-
dok ne csak évente egyszer kap-
janak segítséget, hanem más 
időszakban is gondoljunk rájuk. 
Bízom benne, hogy az adomán-
yokkal most is nagy örömet fo-
gunk szerezni a szülőknek és 
gyerekeknek egyaránt.

Elsősorban füzeteket, írószer-
eket, tolltartókat, iskolatáskákat, 
tornazsákokat és minden egyéb 
olyan eszközt várunk, amely-
ekre az iskolában szükségük 
lehet a diákoknak.

Kérem, hogy adományát au-
gusztus 7-ig juttassa el a Du-
nakeszi Programirodába (Pol-
gármesteri Hivatal, Dunakeszi, 
Fő út 25.), vagy a június 14-ig a 
Humán Szolgáltató Központ-
ba (Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinsz-
ky u 32.) 

Köszönöm, hogy Ön is csatla-
kozik az akcióhoz!

Szabó József
Társadalmi kapcsola-

tokért felelős tanácsnok

Újfent nagy fába vágják a fej-
széjüket a Farkas Ferenc 

Művészeti iskola Et-Vie Danse 
moderntánc együttesének nö-
vendékei. A tavaly Dunakeszin 
augusztus 20-án nagy sikert ara-
tó István a király után ezúttal a 
János vitézt viszik színre a Sziget 

Színház művészeivel közösen. A 
látványos előadásban minden-
ki biztos lehet, ugyanis az Et-Vie 
Danse Formation tagjai reme-
kül szerepeltek a június 25-28. 
között Balatonfüreden megren-
dezett VI. Látványtánc Európa 
Bajnokságon. 
„Ha táncolunk – szavak nélkül 
a test, a lélek, az érzékek nyelvén 
beszélünk, szabadon, együtt lé-
legezve és egymásban bízva.”

Nem véletlenül állítják ma-
gukról mindezt a Farkas Ferenc 
Művészeti iskola Et-Vie Danse 
moderntánc együttesének nö-
vendékei. Dunakeszi lakossá-
ga tavaly augusztus 20-án, az 
új Fő tér átadásakor rendezett 
programsorozat keretein be-
lül nagy sikert aratott az István 
a király rockopera bemutatójá-
val. A június 25-28. között Ba-
latonfüreden megrendezett VI. 
Látványtánc Európa Bajnoksá-
gon 891 produkcióból 8 az Et-
Vie Danse Táncegyüttesé volt, 

és modern balett csoport kate-
góriában aranyérmet szerzett, a 
2007-es Eurovíziós dalfesztivál 
győztes dala ihlette Destiny ko-
reográfiájával. A „B” kategóri-
ában a kisebbek ezüstöt szerez-
tek Winter című koreográfiájuk-
kal és 5. helyezést a Múzsákkal, 
művészi látványtánc formáció-
ban, míg „A”kategóriában a „na-
gyok” szintén másodikok lettek 
a Vihar és a Masquarade című 
produkciójukkal egyaránt, for-
mációban és csoportban.

- Egyéniben két érmet sze-
reztek a tanítványaim.  Hodossy 
Petra a második, Kónya Tímea 
a harmadik, míg Vándor Eszter 
szóló koreográfiájával a 6. he-
lyen végzett a kontinensviada-
lon. Nagyon büszke vagyok a ta-
nítványaimra, hiszen valameny-
nyien megjelenítették azt a fényt 
és érzést, ami bennük él, ami 
ott van minden jóban és min-
den olyan különlegesen szép és 
megismételhetetlen pillanat-
ban, mint az a nap – jelentette ki  
Nagyné Szöllösi Márta művésze-
ti vezető. 

Mindenesetre augusztus 20-
án ismét élőben gyönyörködhet 
tánctudásukban Dunakeszi la-
kossága, ugyanis a tavalyi István 
a király sikere után ezúttal a Já-
nos vitéz kerül bemutatásra.

- Őszintén reméljük, hogy au-
gusztus 20-án a Fő téren elő-
adásra kerülő János vitéz pro-
dukcióban megint sikerül ismét 
felejthetetlen élményt és örömöt 
szerezni a közönségnek. Tavaly 
nyolcezren látták az István a ki-
rályt, és bízom abban, idén sem 
lesznek kevesebben – mondta a 
művészeti vezető.

Nem titok, a városban egyre 

ISKOLAKEZDŐ 
adománygyűjtő akció

Dunakeszit hódoltatná János vitéz 
több sikeres dologból szeretné-
nek hagyományt teremteni, így 
kerül sor a Sziget Színházzal kö-
zös produkció bemutatására.

- A János vitézt már játsz-
sza a színház, és a lányok a szi-
getszentmiklósi két fellépés al-

kalmából már szerepeltek is a 
darabban. Ők tizenhatan a falu 
népének néptáncát, a francia ki-
rályi udvar modern táncát, va-
lamint a Tündérország balettjét 
adták elő, és a Dunakeszin tar-
tandó előadáson a legkisebb cso-
portunk is színpadra lép, és a kis 
alsósaink Kukorica Jancsi bá-
ránykáit alakítják majd – nyilat-
kozta Nagyné Szöllösi Márta.

Nem titok, az idei bemutató-
val kapcsolatban a Honfogla-

lás is felmerült, ám Dióssi Csa-
ba polgármester úrral közösen 
született a döntés a János vitéz-
ről, ugyanis úgy vélik, ez a mű is 
alkalmas arra, hogy magasztos 
gondolatokat közvetítsen az em-
berek számára.

- Egy nagyon érdekes reklá-
mot eszeltünk ki a bemutató-
val kapcsolatban, ugyanis au-
gusztus 15-én minden nagyobb 
bevásárlóközpontnál táncos 
flashmobot tartunk a francia 
királylány dalával, hogy minél 
több embert kíváncsivá tegyünk 
– árulta el a Farkas Ferenc Mű-
vészeti iskola Et-Vie Danse mo-
derntánc együttesének művé-
szeti vezetője.

- molnár -
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N yÁ RI  S ZüNE T
Kedves Látogatóink!

A VOKE József Attila Művelődési Központ július 27. és augusztus 21. között zárva tart. 
Ez idő alatt a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. sz. fiókkönyvtára 

sem fogad látogatókat.
Ebben az időszakban az egyetlen nyilvános programunk az augusztus 19-én 19 órakor 

nyíló Dunakeszi Művészek XVIII. Nyári Tárlata, 
amelyre szeretettel várunk mindenkit!       VOKE JAMK

A januárban alakult 
„DUNA ÖSSZEFŰZ” 
Dunakeszi Nemzetiségi 

Klub 2015. június 13-án tartotta 
félévzáró rendezvényét. A Csa-
ládi Napon a tikkasztó meleg 
ellenére is jól éreztük magun-
kat. A rendezvényen képvisel-
tette magát a bolgár és örmény 
nemzetiség is. Az ebédfőzés is 
jó hangulatban zajlott, - bográ-
csos krumplipaprikás – majd az 
azt követő römipartiban pró-
bált „harcolni” mindenki az el-
sőségért. A strandröplabdát és 
a strandfocit már nem szorgal-
mazták sokan, hiszen a 32 fok-
ban a tűző napon nemigen volt 
senkinek sem kedve mozog-

ni. Helyette az árnyékban elfo-
gyasztott hűsítők játszottak fon-
tos szerepet a szombat hasznos 
időtöltésében.

A Klub következő, nyá-
ri szünet utáni első összejö-
vetele szeptemberben, a DU-
NAKESZI FESZT keretein be-
lül lesz, ahol sátrunkban vá-
runk minden kedves tagot és 
érdeklődőt. Bővebb, friss in-
formációt mindenki megtalál a 
dunakesziklub.uw.hu oldalon. 

Sikeres nyaralást és ehhez jó 
időt kívánunk.

Éberling József, szervező
A Duna Összefűz 
Nemzetiség Klub

Az egész kis történet a 
Dunakeszi Civilek Ba-
ráti Köre által szervezett 

jótékonysági esttel kezdődött, 
ahová Skripeczky István meg-
hívta Vidnyánszky Attilát is, a 
Nemzeti Színház igazgatóját. A 
dunakesziek szolidaritása a ne-
héz helyzetben lévő kárpátaljai-
ak iránt arra késztette az igazga-
tó urat, hogy valamiképpen ő is 
megköszönje a szervezők mun-
káját. Ezért ajánlott föl 80 szín-
házjegyet a Nemzeti Színház 
Körhinta című előadására.

Skripeczky tanár úr ebből 40 
jegyet a gimnázium tanulóinak 
ajánlott fel, és még azt is meg-
szervezte, hogy a városi busszal, 
teljesen ingyen utazhassunk be 
a színházba. (Köszönjük ezt a 
lehetőséget Dióssi Csaba pol-
gármester úrnak, nagyon meg-
könnyítette ezzel a kísérő taná-
rok dolgát.) 

Az érdeklődő tanulókat, el-
sősorban a magyar fakultáció-
sokat hívtuk az előadásra. Más-
nap saját tanítványaimmal meg 

is beszéltük, kinek hogy tetszett 
a produkció. Az egyértelműen 
pozitív összbenyomást is érzé-
keltetve helyettem szóljon a to-
vábbiakban Bán Tamás 9. osz-
tályos tanuló néhány gondola-
ta: „Számomra a Nemzeti Szín-
ház Körhinta című előadása 
nagyon különleges élmény volt. 
Én nem láttam a filmet, így ez 
volt az első találkozásom a mű-
vel.  Nagyon tetszett a sok nép-
dal, népi játék feldolgozása, aho-
gyan azok az előadásban szere-
peltek, hiszen sokat segítettek a 
nézőnek abban, hogy minél in-
kább tudjon azonosulni a kor-
ral, amelyben a történet játszó-
dik, és természetesen az egyes 
szereplők hangulatával, érzése-
ivel.”

Köszönjük az élményt, kö-
szönjük az ajándékba kapott 
színházjegyeket, köszönjük a 
Dunakeszi Civilek Baráti Köré-
nek a szervezést!   

Bereczné Csillag Mária, 
a gimnázium tanára

A Duna „összefűz”Ajándék az ajándékozásért



22 Dunakeszi Polgár

„Játsszunk színházat” - Az idén is fergeteges 
előadással zárult a Babják Színjátszó tábor

A bAbják színjátszó stúdió, Melynek neve feltehetően Minden színjátszás iRánt éRdeklődő GyeRek és 
felnőtt száMáRA isMeRősen csenG dunAkeszin, A hAGyoMányoknAk MeGfelelően, Az idei tAnévet is szín-
játszó táboRRAl záRtA. A józsef AttilA Művelődési központ éGisze AlAtt Működő stúdió 2001 őszén kezd-
te MeG Működését bAbják AnnAMáRiA színMűvésznő vezetésével.

A táborra az idén június 29. és jú-
lius 3. között került sor, és a ko-
rábbi évekhez hasonlóan, ez-

úttal is a művelődési központ színház-
termében megrendezett, sikeres vizs-
gaelőadással zárult. A színészpalánták 
ezúttal Lázár Ervin: A négyszögle-
tű kerek erdő c. örökzöld mesejátékát 
vitték színre. A Kossuth-díjas író gyö-
nyörű gyermekregényének öt kis epi-
zódját az elfogadásról és a szeretet ere-
jéről. 

Babják Annamária színművésznő-
vel beszélgettünk.

- Beszélgetésünk elején említette, 
hogy a színjátszó és a kézműves tá-
bor párhuzamosan tartotta foglalko-
zásait, sőt a kézműveskedő gyerekek 
maguk is a színjáték részesei lettek…

- A színjátszó táborhoz most már 
harmadik éve csatlakozott a kézmű-
ves tábor, Ceglédi Gabriella vezetésé-
vel, és a foglalkozások között spon-
tán alakult ki az „átjárás”. A gyere-
kek egy része ugyanis szeretett vol-
na bekapcsolódni a színjátszásba, a 
színjátszósok pedig örömmel rajzol-
tak, segédkeztek a díszletek elkészí-
tésében. A mostani záró előadás „élő 
díszletei” is a kézműves gyerekek kö-
zül kerültek ki, de nekik köszönhet-
jük a csodálatos papír fák és virágok 
megalkotását is. 

- Hogyan épült fel a tábor prog-
ram-terve?

- Hétfőn csapatépítő játékokkal 
kezdtünk, hogy megismerjük egy-
mást, és igazi csapattá kovácsolód-
junk, hiszen a közösségi élmény az 
egyik legfontosabb szépsége a szín-
játszásnak. Aztán felolvastam a ki-
választott epizódokat, majd kiosz-
tottam a szerepeket. A gyerekek 
másnapra szinte meg is tanulták a 
maguk szerepeit, így elkezdődhetett 
a színpadi játék, a darab színrevite-
le, amit a csütörtöki, majd a pénte-
ki jelmezes főpróba követett. A ta-
nulás és a „kemény munka” szünete-
iben igyekeztem sok vidám játékkal 
levezetni a fáradtságukat. A gyere-
kek ezúttal is nagyon komolyan vet-
ték a játékot, és hatalmas odaadás-
sal készültek - a rekkenő hőség elle-
nére is - a péntek délutáni fellépésre. 
Ennek a munkának egy fantasztikus 

előadás lett a gyümölcse, de azt hi-
szem, a produktum mellett, legalább 
ennyire fontos volt a játékosság, az az 
élmény, amit a közös alkotás öröme 
adott.

A siker kapcsán természetesen 
nem hagyhatjuk ki a művelődési 
központ munkatársait sem, akik nél-
kül nem álmodhattuk volna színre a 
Négyszögletű Kerek Erdőt. Ezért sze-
retnék köszönetet mondani Csoma 
Attila igazgató úrnak, valamint Ceg-
lédi Gabriellának, Mangol Tamásnak 
és Vörös Istvánnak, akik gondoskod-
tak a színpadi élményhez elengedhe-
tetlen látvány, fény és hangtechniká-
ról. Külön köszönöm a szülők segít-
ségét a jelmezek elkészítésében. 

Maczkay Zsaklin
Fotó: Babják Stúdió
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Határok nélküli kóborlás a Felvidéken 
Thököly és Rákóczi nyomában
A kuRuc MozGAloM és Rákóczi hAbsbuRG ellenes szAbAdsáGhARcA A Xvii. százAd véGi és A Xviii. százAd eleji MA-
GyAR töRténeleM fájdAlMAsAn szép időszAkA. A véGül kudARcbA fullAdó két nAGy töRténelMi vállAlkozás kiinduló 
pontjA A töRténelMi MAGyARoRszáG felvidéknek nevezett teRülete, iRányítóik csAládjAinAk száRMAzási helye volt. 

Ide látogatott el a dunakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola ötven hetedik osztályos di-
ákja, hogy kísérő tanáraikkal és szállásadó-

idegenvezetőjük szakavatott és felkészült irányí-
tásával bejárja a két fejedelem életútjának né-
hány jelentős állomását. Jártunk természetesen 
Késmárkon, Borsiban és Kassán, vagyis Thökö-
ly és Rákóczi születési és nyughelyén. Felemelő 
érzés volt, amikor a Himnusz eléneklésével és 
az itthonról hozott koszorúk elhelyezésével ró-
hattuk le tiszteletünket sírjaiknál és emléktáb-
láiknál. 

De a történeti emlékhelyek felkeresésén túl 
a térség természeti szépségeire is rácsodálkoz-
tunk.  Hegyi túrával próbáltuk bevenni Murány 
várát, dideregtünk és ámuldoztunk a Dobsinai 
jégbarlangban, s - kissé ázottan - végül kitalál-
tunk a Szádelői völgyből is. Szepes vára pedig a 
várlátogatások közül marad különösen emléke-
zetes számunkra.

Az ötnapos kirándulás során a bázisunk egy 
teljesen magyar nyelvű kis faluban Jabloncán 
volt. Itt nemcsak a sűrű napi programok okozta 

fáradtságot pihenhettük ki, hanem házigazdá-
ink még bográcsban és kemencében készült  fi-
nom vacsorával is vártak bennünket.

Mindenhol roppant kedves és előzékeny fo-
gadtatásban volt részünk. Lelkesen, türelmesen, 
sőt olykor humorosan kalauzoltak végig magyar 
nyelvű vezetőink a különböző kiállításokon. De 
a kedvünkért nyitották ki a betléri kastély lezárt 
földszintjét, vagy a késmárki templomot, ahová 
épp ebédidőben érkeztünk. S barátságos kiszol-
gálásban volt részünk azokon az elárusító helye-
ken is, ahol nem beszéltek magyarul.

Jól éreztük magunkat, erről tanúskodnak a 
napi programokról készült naplóbejegyzések, 
amelyek persze minden alkalommal a lényeget 
ragadták meg az adott nap eseményeiből: „Rozs-
nyón közös fotót készítettünk Kossuth Lajossal”, 
vagy „Lőcsén együtt ebédeltünk a főtéren a ga-
lambokkal”. Az utolsó estén pedig egy tréfás ve-
télkedőn mértük le, hogy ki, mit őrzött meg az 
emlékezetében.

Elutaztunk Podolinba is, Németh Kálmán fóti 
fafaragó mester szülőhelyére. Ezzel a látogatás-

sal próbáltunk jelképesen hidat húzni saját je-
lenlegi szűkebb lakóhelyünk és egy a térben és 
időben egyaránt távoli világ közé, hogy mind-
annyian megéljük és megértsük: a határok le-
bonthatók. 

Hiszen ezt a felejthetetlen kirándulást is egy 
olyan pályázatnak köszönhettük, melynek címe: 
Határtalanul. 

Tószegi Attila, 
kísérő tanár
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Tibi családja, Szűcs Lajos és Pécsi Ildikó társaságában

Erdei Zsolt a sportoló hölgyek "védelmében" 

Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott 
a példaértékű összefogásért

Négy éven belül két-
szer műtötték meg a 
29-szeres magyar baj-

nok, az atlantai olimpián sze-
replő, az 1997-es fedett pályás 
párizsi világbajnokságon 8. he-
lyen végzett sportembert, aki a 
legsúlyosabb kórral vívja gigá-
szi küzdelmét. Tibor aktív ver-
senyzői pályafutása után edző-
ként a fiataloknak igyekszik át-
adni tudását, a sport, a nemes 
versengés iránti hallatlan alá-
zatát. Hosszú évek óta a Du-
nakeszi Tenisz Klubban oktat-
ja a felnövekvő fiatalok százait, 
akik szüleikkel, barátaikkal, is-
mert, egykori élversenyzőkkel, 
válogatott játékosokkal együtt 
sportoltak, hogy az „élményért 
felajánlott adományaikkal” se-
gítsék Tibor rehabilitációjának 
költségeit.

Délelőtt 10 órakor Miló Viki 
vezényelte a közös bemelegítést, 
hogy kicsik és nagyok együtt 
hangolódjanak rá a kora dél-
utánig tartó sportprogramok-
ra, melyek nem mindennapi él-
ményt jelentettek sokak számá-
ra. Öröm volt látni, hogy a profi 
világbajnok ökölvívó Erdei Zsolt 
milyen szeretettel és odaadás-
sal „kesztyűzött” a felcseperedő 

3-4 éves kis csöppségekkel, aki 
szívmelengetőnek nevezte, hogy 
az emberek összefognak Ordina 
Tiborért. A honi tenisz egykori 
kiválóságai, Sávolt Attila és Kuti 
Kis Rita mellett a közkedvelt 
műsorvezető, Sebestyén Balázs 
és a Magyar Atlétikai Szövetség 
elnöke, Gyulai Miklós órákon át 
fogadta „ellenfeleit” a vörös sa-
lakon, akik sorban álltak, hogy 
elmondhassák, legalább egy já-
ték időtartamáig teniszezhet-
tek valamelyik neves személyi-
séggel.

Természetesen az atlétika je-
les egyéniségei is ott voltak a 
Magyarság pályáján Vaszi Tün-
dével az élen, de órákon át pat-
togott a labda az asztalitenisze-
zők sátrában, ahol a 17-szeres 
magyar bajnok Lindner Ádám-
tól és Fazekas Pétertől leshet-
ték el a finomságokat, a pör-
getés vagy nyesés trükkjeit. Az 
egész napos programot színesí-
tette Őry Klári aerobic bemuta-
tója, és a Gergely Kata nevével 
fémjelzett lovaglás is.

A műfüves labdarúgó pályát 
ellepték a sportág ifjú szerel-
mesei, akik együtt játszhattak 
és mérhették össze 11-es rugó 
tehetségüket – többek között - 

a hosszú évekig Spanyolország-
ban idegenlégióskodó Vaducz 
Krisztiánnal. De sokan voltak, 
akik a magyar labdarúgás két 
legendájától, az olimpiai baj-
nok Szűcs Lajostól, és a má-
sik fradistától, Nyilasi Tibor-
tól kérhettek értékes autogra-
mokat. Szűcs Lajos feleségével, 
a Kossuth-díjas Pécsi Ildikóval 
töltött el több órát Dunakeszin, 
hogy személyes jelenlétükkel és 
bíztató szavaikkal járuljanak 
hozzá Tibi felépüléséhez.

– Természetesnek tartom – 

noha egy másik sportágban bi-
zonyított -, hogy a nehéz hely-
zetbe került egykori sporto-
lót támogatjuk a felépüléshez 
vezető úton. Sportbarátok va-
gyunk! – jelentette ki lapunk-
nak Szűcs Lajos, aki elmond-
ta; amikor ő aktív játékos volt, 
egymás versenyeire, mérkő-
zéseire elmentek, drukkoltak 
sportolótársuk sikeréért. – Ne-
kem az a fantasztikus dolog -, 
hiszen, ha az ember elmegy va-
lahová, ajándékot ad – hogy fu-
ramód, most én kaptam – osz-

MeGhAtó pillAnAtok, szívszoRító ölelkezések, optiMizMussAl telített MondAtok, eRőt közvetítő bARáti kézfoGá-
sok sokAsáGánAk lehettünk tAnúi június 27-én A  MAGyARsáG spoRttelepén. eGykoRi veRsenyzőtáRsAk, seGítő job-
bot nyújtó spoRtbARátok, isMeRt és népszeRű spoRtkiválósáGok Mellett kossuth-díjAs színésznő, közkedvelt Mű-
soRvezető jött el, hoGy Aktív közReMűködésével hozzájáRuljon Az eGykoRi kiváló háRMAs- és távoluGRó AtlétA, 
OrDina TibOr opeRáció utáni felépülését táMoGAtó jótékonysáGi csAládi spoRtnAp sikeRéhez. A eseMényen, AMe-
lyet Az önkoRMányzAt és A dunAkeszi teniszklub szeRvezett, több százAn vettek Részt, vAlAMint RenGetek céG, 
MAGánszeMély táMoGAttA.

 Közel 2 millió forint adománnyal segítik Ordina Tibor gyógyulását

Példaértékű összefogás egy sportemberért
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Sebestyén Balázs az első hívó 
szóra önzetlenül vállalta 

a jótékony célú sportolást

Temesvári István, 
Penyák Erika, Erdei Zsolt

totta meg örömét Pécsi Ildikó. 
– Végignéztem a Tibiről ké-
szített filmet, és most döbben-
tem rá, hogy milyen fantaszti-
kus ember. Válogatott korában 
„futtából” ismertem, hiszen 
belenéztem egy-egy verse-
nyébe, de ilyen koncentráltan 
még soha láttam az ő pályafu-
tását. Nagyon boldog vagyok, 
hogy itt lehetek, és bízom ben-
ne, a Jóisten minden angyalá-
val mellette áll! – adott han-

got reményének a Kossuth-dí-
jas színművésznő.

A város évszázados egyesü-
lete, a Dunakeszi Kinizsi kö-
zössége egy emberként fogott 
össze, hogy segítsen egy kivá-
ló sportemberen. A szponzo-
rok nagyvonalúságának kö-
szönhetően az adományként 
felkínált szedvicsek, üdítőita-
lok, ásványvizek és gyümölcs 
értékesítéséből származó bevé-
telekkel járultak hozzá az akció 
sikeréhez. – Emellett sátrakkal, 
padokkal, asztalokkal segítet-
tük a szervezők munkáját – 
mondta Temesvári István egye-
sületi elnök, aki külön hangsú-
lyozta a sportolók összefogásá-

nak jelentőségét, a bajbajutott 
társuk anyagi és erkölcsi támo-
gatásának fontosságát.  

-  Boldog vagyok, hogy ilyen 
sokan, ennyi régi jó barátom 
eljött. Itt vannak velem, segí-
tenek elindulni a gyógyulás-
hoz vezető úton – fogalmazott 
Tibor, akit családja óvó szere-
tettel vett körül. – Sajnos még 
nem értem el az út közepéig 
sem, de remélem, szeptember-
ben már a teniszpályán lehe-
tek – jelentette ki a nagyszerű 
sportember, akit májusban im-
már másodszor műtötték meg 
a 2004-ben diagnosztizált agy-
daganattal.

Ebben bízik Kovács Kokó Ist-
ván, Béres Alexandra, Balzsai 
Károly, Zsiga Imre is, akik 
videoüzenetben kívántak mi-
előbbi felépülést Tibornak.

Mielőtt a város polgármestere 
bejelentette volna, hogy mennyi 
pénz gyűlt össze, előtte, a jó-
tékonysági sportnap egyik fő-
szervezője, és ötletgazdája Bo-
gyó Tamás, a Dunakeszi Tenisz 
Klub vezetőedzője, és felesége, 
Oláh Anita meglepetésként át-
adták Tibornak a Chelsea ve-
zetőedzője, José Mourinho ál-
tal dedikált fényképalbumot, és 
John Terry levelét.

Bogyó Tamás köszönetet 
mondott a résztvevőknek, illet-
ve a városi önkormányzatnak a 
rendezvényhez nyújtott támo-
gatásért, majd Dióssi Csaba el-
ismerő szavai közepette jelen-
tette be, hogy a jótékonysági 
sportnap résztvevői 1.857.000 
forint adománnyal támogat-
ták Ordina Tibor gyógykezelé-
sét. – Azt hiszem, a pénznél is 
többet jelent, hogy ennyien itt 
vannak, kifejezik szeretetüket, 
ami lelkiekben nagyon sokat 
jelent Tibornak. Az ő nevében 
is köszönöm az összefogást, a 
szervezők munkáját – mond-
ta a város polgármestere, aki jó 
egészséget kívánva átadta a kö-
zel kétmillió forintot Dunake-
szi kitüntetett sportolójának.

Ordina Tibor elcsukló han-
gon fejezte ki köszönetét a 
sportnap résztvevőinek, a szer-
vezésben kiemelt szerepet vál-
laló sógornőjének, Penyák Eri-
kának, és a Bogyó házaspárnak. 
– Köszönöm mindenkinek, és 
azt remélem ennek jövőre nem 
lesz aktualitása – mondta a nap 
főszereplője, akit körbeölelt az 
emberek szeretete.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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50 milliós fejlesztés az önkormányzat és a szövetség összefogása révén

Dióssi Csaba, Schmidt Gábor, Rasztotzky János

- Öröm számunkra, hogy egy nagy 
álom, egy szép terv első szakasza va-
lóra vált, hiszen vízparti városként 
évek óta azt dédelgetjük, hogy nyis-
sunk a Duna felé – mondta a polgár-
mester. – Az álomból másfél éve lett 
megvalósítható terv, melynek kitelje-
sedését nagyban elősegítette dr. Ábra-
hám Attila, a szövetség akkori főtit-
kára. A szövetség és az önkormányzat 
összefogásának eredményeként – me-
lyet megalapoztak a klubban sporto-
ló fiatalok kimagasló eredményei és 
az edzők szakmai munkája – sike-
rült felépítenünk ezt a modern csó-
nakházat, amely az utánpótlás-ne-
velés bázisaként szolgálja a klub ver-
senyzőit – hallhattuk Dióssi Csabától. 
A polgármester bejelentette; a fejlesz-
tés következő ütemében a lakossági 
igények alapján a tömegsport kereté-
ben evező-kajakozó dunakesziek és a 
sárkányhajózás művelői számára egy 
parkosított, kulturált környezettel 
övezett csónakházat építenek.  

- De az igazán nagy álmunk, hogy 
a vízi sporttelep mellett a Duna ma-
gyarországi szakaszának legjobb 
strandját alakítsuk ki – vázolta fel 
a jövő nagy feladatát Dióssi Csa-
ba, aki nem hagyott kétséget a fe-
lől, hogy sikerrel veszik ezt az aka-
dályt is. Befejezésül köszönetet mon-
dott a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ségnek a beruházáshoz nyújtott 25 
millió forintos támogatásért, a lelkes 
sportrajongónknak, akik saját mun-
kájukkal, javaslataikkal vették ki ré-
szüket a csónakház felépítéséből. A 
versenyzőknek, az edzőknek továb-
bi sok sikert kívánt. 

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak- 
Kenu Szövetség főtitkára arról be-
szélt, hogy az összefogásnak kö-
szönhetően méltó helyen folytat-
hatják felkészülésüket a sikeres klub 
versenyzői, edzői. A pénzügyi for-
rás biztosítása annak is köszönhető, 
hogy a kormány 2013-ban a kiemelt 
sportágak közé emelte a kajak-ke-
nu sportágat is – mondta a főtitkár, 
aki szerint példaértékű az olimpi-
ai sportágban Dunakeszin megva-
lósított fejlesztés, melyet reménye-
ik szerint számos település követ or-

szágszerte.  – Az utóbbi időben je-
lentősen gyarapodott a sportág, ma 
már 143 tagszervezete van a szövet-
ségnek, köztük az önök eredményes 
klubja - emelte ki Schmidt Gábor. – 
A sportágban végzett munka szín-
vonalát nagyszerűen példázza a Ba-
kuban rendezett Európai Játékokon 
aratott újabb magyar kajak-kenu di-
adal. Mi lettünk a legeredményesebb 
nemzet, hiszen az olimpiai verseny-
számokban kilenc érmet, köztük öt 
aranyérmet nyertek sportolóink – 
mondta reményteljes büszkeséggel. 

A főtitkár köszönetet mondott 
az önkormányzatnak közös tervük 
megvalósításához nyújtott támoga-
tásért, s egyben gratulált a dunake-
szi sportolók sikereihez. A sportve-
zető ígéretet tett arra, hogy a kor-
mány által elindított – 2020-ig tartó 
– infrastruktúra fejlesztési program-
ban segítik az önkormányzat további 
terveinek megvalósítását is.  

Rasztotzky János klubelnök sze-
mélyes élményét megosztva elmond-
ta: „A győzelem íze belengte a lelke-
met! Mert győzelem ez a javából!” – 
utalt a szövetség, az önkormányzat 
és a szülők a példás összefogására. 
– A klubban hetven-nyolcvan fiatal 
sportol, akik közül naponta legalább 
ötven megfordul ebben a csodálatos 
létesítményben. Csoda történt ve-
lünk! Köszönjük! – mondta a kivá-
ló sportember. 

A beszédek után a nemzeti szalag 
átvágásával Schmidt Gábor, Dióssi 
Csaba, Rasztotzky János felavatta a 
Duna-parti új csónakházat, melyet 
örömmel vettek birtokba a város ifjú 
sportolói.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Felavatták a kajak klub új csónakházát 

A honi kAjAk utánpótlás-nevelés eGyik felleGváRA, A száMtAlAn koRosztályos viláG- és euRópA bAjnoki cíMMel és 
eGyéb RAnGos eRedMényekkel büszkélkedő dunAkeszi diák és szAbAdidő kAjAk club veRsenyzői A váRosi önkoR-
MányzAt és A MAGyAR kAjAk-kenu szövetséG összefoGásánAk köszönhetően június véGétől eGy Rendkívül ModeRn 
csónAkházbA tehették át főhAdiszállásukAt. Az 50 Millió foRintból MeGvAlósított új létesítMény A dunA-pARtRA 
teRvezett önkoRMányzAti fejlesztések első üteMében épült fel – jelentette be Az ünnepélyes AvAtón dióssi csAbA 
polGáRMesteR.
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A Horze Hendikep győztes triója (balról) 
mellett Vonczem Gabriella és Kalkó József

Óriási érdeklődés övezte a 93. Ma-
gyar Galopp Derbyt, melynek fu-
tamára zsúfolásig megtelt a hatal-

mas lelátó a szurkolók ezreivel. A 2400 mé-
teres távon nagyon lassan indult a futam. 
Dall'Armi nehezen állt be a startgépbe. A 
14 millió összdíjazású versenyen a lelátó-
val szemközti oldalon már tisztán veze-
tett Dall'Armi és elment a többiektől, csak 
Sonrisa próbált a nyomába eredni. Mögöt-
tük Báthory hozta a többi lovat. Az utolsó 
kanyarra érve még nagyobb lett Dall'Armi 
előnye, de Quelindo elkezdte a zárkózást és 

a célegyenesre érve már a nyakában volt. 
Megkapó és Miss Turpan is közeledtek. A 
célhoz érve már könnyen vezetet Quelindo 
és szép győzelmet aratott. Második helyért 
nagy küzdelem alakult ki, amiből Megka-
pó jött ki nyertesként, míg harmadik Miss 
Turpan lett.

A nap egyik leglátványosabb futama, a 
HORZE - FEGENTRI-NŐI AMATŐR-
VERSENY HENDIKEP versenye volt, 
melynek főtámogatója a Dunakeszin mű-
ködő Horze Áruház.  

Győzelmet a Telivér Farm Istálló hódí-
totta el az Alagon tréningezett Botrány-
hős kiváló futásának és a nyergében nagy-
szerűen versenyző amerikai Joséphine 
Chininek köszönhetően. A győztes páros 
trénere, Tormási Gyula volt.

A díjakat Kalkó József, az áruház igazga-
tója és Vonczem Gabriella, az Alagon élő 
kiváló szakújságíró, jó nevű amatőr lovas, 
a Magyar Galopp Amatőrlovasok Egyesü-
lete jeles személyisége adta át.  

A nemzetközi mezőny hölgy tagjai látvá-
nyos küzdelem döntötték el a végső sorren-
det: Aptitude sokáig elől volt, mögötte elő-
ször Sasheverő, majd Cassioneia, Sariyah 

és Botrányhős helyezkedtek. Botrányhős a 
célhoz közeledve átvette a vezetést és kitar-
tott végig. Aptitude elfáradt, a célban Just 
Mambo és Sariyah küzdött a második he-
lyért, amiből előbbi volt jobb. Qmisz ne-
gyedik, Aptitude ötödik lett.

V. I.
Fotó: KesziPress

Quelindo nyerte a 93. Magyar Derbyt
Az álModó istálló szüRkéje, Quelindo (jARoslAv línek) őRizte MeG A veRetlenséGét, Miután MeGnyeRte A 93. MAGyAR 
deRbyt. MeGkApó (jiRí pAlík) és Miss tuRpAn (dAnny bRock) lettek A helyezettek.
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- Az ötnapos napos versenyen 
erős szél uralkodott, a táv pe-
dig, amit teljesíteni kellett: Ba-
latonfüred – Siófok – Tihany 
- Balatonfüred – Siófok- Bala-
tonfüreden volt. Az abszolút 
kategóriában, huszonkilencen 
indultak és itt mi a 9. helyen fu-
tottunk be – újságolta a Duna-
keszin élő sportember. 

- Az Európa-bajnokság után 
egy hónappal, június 27-én raj-
tolt el a Fehér Szalag vitorlá-
zó verseny 150 indulóval, me-
lyen a klasszikus 25-ös osztály-
ban sikerült megszereznem az 
aranyérmet – mondta büszkén 
Rozner Tamás, aki Balatonfü-
red – Balatonkenese – Siófok 

– Tihany – Balatonfüred ver-
senytávon valamennyi riváli-
sát megelőzve elsőként halad át 
a képzeletbeli célszalagon.

Kép és szöveg: 
Solymosi László 

Vitorlázás: 
Rozner Tamás kettős sikere
dániA, svájc, svédoRszáG, lenGyeloRszáG, szlovéniA, 
ukRAjnA és hAzánk Részvételével Május véGén baLa-
tonfüReden Rendezték MeG első AlkAloMMAl, Az oRc 
euRópA-bAjnoksáGot – tudtuk MeG RozneR tAMástól, Aki 
táRsAivAl A jolle 25-ös kAteGóRiábAn A 2. helyen futott 
be. A csApAt tAGjAi: RozneR tAMás koRMányos, RozneR ni-
kolettA, fARkAs feRenc, siMon benjAMin Ruben.

2015. június 1. Benedek András – Szikora Eszter
2015. június 13. Horváth Péter – Tóth Szilvia Katalin
2015. június 13. Maszlik Norbert – Fórián Zsanett
2015. június 13. Ujvári Krisztián Gábor – Vörös Alexandra

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

2015. június hónapban 

házasságot kötöttek
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ASZTALITENISZ ATLÉTIKA

dunAkeszi AsztAliteniszezői évek ótA kitűnő eRedMé-
nyeket éRnek el, MelyekRől bARtinAi péteR szAkosztály-
vezetővel beszélGetek.

A dunAkeszi vAsutAs Atlétái soRRA szállítják A jobb-
nál jobb eRedMényeket. A fiAtAl veRsenyzők Az elMúlt 
hónApbAn is sikeResen szeRepeltek.

A férfiak bajnokságot 
nyertek, a nők befejezték

Arany: Rády, 
ezüst: Szilvás, bronz: Eszes

- Férfi csapatunk első alkalom-
mal indult a Pest megyei felnőtt 
B csoport bajnokságában és re-
mek eredménnyel aranyérmes 
lett – tájékoztatott a szakosz-
tályvezető. - A női csapat 2012-
2013. évi bajnokságban az NB 
I/B-ben szerepelt, a következő 
bajnokságban a Szuper ligában 
indult. A 2014-2015. évi baj-
nokságban az Extra Ligájában 
játszottak a lányok. Ősszel jól 
kezdtek, az első három fordu-
lóban győztek, de sajnos a ta-
vaszi szereplés rosszabbul sike-
rült, de így is a 6. helyen végzett 
csapatunk. A legeredménye-

sebb versenyzőnk Dr. Fest Ág-
nes volt. A 2015-2016. évi baj-
nokságban nem indítunk női 
csapatot, a férfiak viszont ősz-
szel indulnak a bajnokságban – 
mondta Bartinai Péter, aki ak-
tualitásként arról tájékoztatott, 
hogy nagyon népszerű a nyá-
ri tábor: - Az idén is egy hó-
napos táborunkban közel hat-
van versenyző vesz részt, Lind-
ner Ádám vezetőedző irányítá-
sával, akinek a munkáját olyan 
kiváló edzők segítik, mint Dr. 
Fest Ágnes, Farkas Péter, Wag-
ner Viktor.
  S. L.

A 19 éves Rády Zoltán 
(képünkön) az első 

Magyar bajnoki arany-
érmet serdülőként, 2010-
ben nyerte 300 mé-
teres gátfutásban. 
Most május 27-én, 
Miskolcon az U 23 
aluliak Országos 
Bajnokságán 110 
méteres gátfutásban 
lett aranyérmes, de 
milyen körülmények 
között.

- A bemelegítésnél 
az egyik atléta elém 
lépett és én repül-
tem négy métert, így 
ráestem a futópályára – mond-
ta Zoltán. - Medencecsontom-
ütöttem meg, harminc perc-
re rá kellett indulni a 110 mé-
teres gátfutásban. Nagyon szo-
ros küzdelemben, hat századdal 
előztem meg a kecskeméti Moh-
ácsi Somát, akivel már több-
ször találkoztam ezen a távon. 
Öröm volt számomra, amikor 
az edzőm, Maracskó Pál adta át 
az aranyérmet. U 23 éves kor-
osztályban ez volt az első orszá-
gos bajnoki címem. A 400 mé-
teren és 400 méter gáton nem 
tudtam elindulni a baleset mi-
att – mondta a fiatal tehetség.

A 19 éves Szilvás Bence nem 
régen nyerte meg korosztályá-
ban a diákolimpia országos 
döntőjét, távolugrásban, aki az 

Országos junior bajnok-
ság miskolci döntőjében 
ezüstérmet nyert hármas-
ugrásban. - Másnap a tá-

volugrás bemelegíté-
sénél sérülést szen-
vedtem, ezért nem 
tudtam elindulni, 
ami nagyon bán-

tott, mert az eredmé-
nyeket látva, biztosan 
meg tudtam volna 
nyerni, mivel a győz-
tes csak 6.72-öt ugrott 
és ennél én többet tu-
dok – kesergett Bence. 

A 16 éves Eszes Dá-
niel május 20-án, Zala-

egerszegen az Ifjúsági Országos 
bajnokságon 110 méteres gátfu-
tásban bronzérmes lett.

- Az első magyar bajnoki cí-
met 2012-ben serdülőként nyer-
tem négy próbában - meséli Dá-
niel. - Most a 110 méteres gátfu-
tásban idősebbek között indul-
tam és végig meg tudtam tartani 
a harmadik helyemet. Kiváló időt 
futottam, hiszen 14.47-es egyé-
ni csúccsal értem célba. Érdekes-
ség volt, hogy a nyolcas döntő-
ben a másik dunakeszi verseny-
ző Lovistyék Bálint is indult és 7. 
helyen ért végzett. Jövőre is eb-
ben a korosztályban indulhatok 
és remélem eredményemmel elő-
re léphetek - bizakodott.

Fotó, szöveg: 
Solymosi László

KölTöZTETéS,  
MINDENNEMű 

áruFuVAroZáS, 
AuTÓSZállíTáS  

éS MENTéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

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

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
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Az összes spoRtolást beMeleGítéssel kellene kezdeni, sokAn tudják 
A beMeleGítés fontossáGát, AzonbAn neM foRdítAnAk Rá kellő hAnG-
súlyt, pediG éRdeMes. A hAvontA MeGjelenő cikksoRozAt Az eGészsé-
Ges életMód és A spoRt AlApjAivAl foGlAlkozik.

bemelegítés fontossága 1. rész

Felkészíteni a szervezetet a sportolásra
A biztonságos edzéshez bemelegítés kell, 
ugyanis ez készíti fel a szervezetet a terhe-
lésre, miközben azt nem fárasztja el túlsá-
gosan. Ráadásul a bemelegítéssel előkészí-
tett izom nehezebben sérül és jobb lesz a 
teljesítménye is.
A szervezet nyugalmi állapotban a teljesí-
tőképesség csak közel egyharmadát hasz-
nálja ki, értelemszerűen a szív ilyenkor rit-
kábban húzódik össze, a vérkeringés is kis-
mértékű, az izmok, ízületek csak csekély 
mozgás kiterjedésűek, merevek. A fentiek-
ből tehát az vonható le hogy ebben az ál-
lapotban a szervezetet nem lehet nagyon 
megedzeni károsodás nélkül.

Következmények
Szélsőséges esetben a kimaradt bemelegí-
tés után szalagok, izomrostok szakadhat-
nak vagy húzódások jöhetnek létre. Más 
esetben oldalszúrás, légző görcsök alakul-
hatnak ki. 

Mi történik bemelegítés közben
A bemelegítés közben a szervezet energia-
felhasználása fokozatosan nő, kialakul az 
izmok „üzemfok” hőmérséklete, kitágul-
nak a hajszálerek, légzés, szívműködés fo-
kozódik. Növekszik a szervezet oxigén fel-
vétele, szállítása valamint megkezdődik 
az ízületek folyadéktermelése, ami lecsök-
kenti a sérülések nagy részének esélyét. To-

vábbá a test hőszabályozása és hűtése a ve-
rejtékezés megindul, ilyenkor pedig hely-
reáll a hőegyensúly.

A bemelegítés célja:
• Sérülések elkerülése
• Oldalszúrás elkerülése
• Ízületek folyadéktartalmának nö-
velése
• Testhőmérséklet „üzemfokra” eme-
lése
• Pszichés ráhangolódás 

Juhász Ádám, 
Fitness Akadémiát végző 

Sportoktató (Testépítés-Fitness) 

FITTEN, EGÉSZSÉGESEN

Overdose pályája csúcsán 2009-ben Alagon 
az akkori trénerével, Ribárszki Sándorral

2009-ben Overdose saját koráb-
bi pályacsúcsát megdöntve nyerte 
Christophe Soumillon-nal a nyer-
gében a budapesti Kincsem Park-
ban megrendezett hétmillió forin-
tos OTP-Hungária Nagydíjat. 
Az 52,6 mp-es lefutási idő a nye-
retlen kétévesként, mi több, élete 
első versenyében futott 58,0 mp-es 
pályacsúcsot búcsúztatta. A hely-
színen 16 millió Ft feletti értékben 
kötöttek fogadásokat a versenyre - 

adta hírül a pannoniaoverdose.hu 
OVERDOSE-t Alagon fogják el-
temetni, mellyel kapcsolatban bő-
vebb információval lapunk nyom-
dába adásáig (július 10.) a tréning-
telep vezetője sem tudott szolgál-
ni, mivel a szervezők ez idáig őt 
sem tájékoztatták. Az eseményről 
hírt adunk az augusztusi lapszá-
munkban.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Asztalitenisz:
Felnőtt női extra liga: 6.
Pest megyei B csoportos felnőtt 

bajnokság: 1.
Kézilabda:
U 12 évesek gyermek bajnoksá-

ga, fiú csapata: 1.
Kántor Anita junior női kézilab-

da csapata Pest megyei bajnokság-
ban: 3.

Dunakeszi Kinizsi női junior csa-
pata a Pest megyei bajnokságban: 6.

Dunakeszi Kinizsi felnőtt férfi 

csapata a Pest megyei bajnokság-
ban: 12., az ifjúsági csapat ezüst-
érmes.

Labdarúgás
Pest megyei II. osztály nyuga-

ti csoportjában a felnőtt csapat: 5.
Az ifjúsági csapat 4. helyen vég-

zett.
Sakk
Pest megyei I. osztályú bajnok-

ságban Dunakeszi Kinizsi férfi 
sakkcsapata ezüstérmes lett.

(Solymosi)

A nagy múltú Bp. Vasas SC má-
jus 31-én rendezett közgyű-

lésén első alkalommal adták át az 
Életmű-díjat, melyet olyan szemé-
lyiségnek ítéltek oda, aki kimagas-
ló teljesítményével járult hozzá a 
klub sikereihez. 

Az első Életmű-díjat a 93 éves 
Rozner Győző vehette át a közgyű-
lésen Markovics László elnöktől. 

- Jól esett, hogy elismerték a Va-
sasnál eltöltött 27 évet, melyből 

10 évig a Vasas szakmai elnök-
helyettese voltam – mondta du-
nakeszi otthonában Győző bácsi, 
aki ezúttal is felidézte, hogy a 60-
as években volt a csúcson a labda-
rúgó csapat, amely 1967-ben meg-
nyerte a híres Santos csapata előtt 
a Hexagonál tornát Brazíliában.

Szívből gratulálunk Győző bá-
csi!

 Solymosi László

ELMENT  OVERDOSE! Csapatbajnokságok eredménycsokra

Életmű-díj Rozner Győzőnek

sAjtóéRtesülés szeRint A neMzetközi híRű telivéR, A néMet sAjtó 
áltAl MAGyAR csodAlónAk is nevezett oveRdose július 1-jén, szeR-
dA délután háRoMneGyed hAtkoR, 10 éves koRábAn eGy néMetoR-
száGi tenyésztelepen súlyos beteGséG következtében elpusztult. 

A 2014-2015. évi csApAtbAjnoksáG soRán két ARAny, két 
ezüst és eGy bRonzhelyezés született.



Rigips Rimano Plus 20kg:
2690 Ft* (134.5 Ft/kg)

* a készlet erejéig

Rév festék KISÁRUHÁZ

Vasárnap délelőtt is 
nyitva!


