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Tuzson Bence 
országgyűlési 

képviselő 
felidézte 

államalapító 
Szent István 

király hagyatékát

A város polgármesterével együtt ünnepeltek az 
önkormányzat képviselői és a meghívott vendégek

ÁllamalapítÁsunkat idén is lélekemelő, az összetartozÁs szÁlait erősítő, évszÁzadokon Átívelő 
nemzeti értékeinket felvonultató színes programokkal ünnepelte dunakeszi apraja-nagyja. legna-
gyobb nemzeti ünnepünk előestéjén a dunakeszi művészek Xviii. nyÁri tÁrlata nyitotta a vÁrosi ren-
dezvények sorÁt, melynek ünnepi méltósÁgÁt augusztus 20-Án délelőtt a szent mihÁly templomban 
tartott szentmise, és az új kenyér megÁldÁsa emelte. este, a dózsa györgy főtéren az ünnepi beszé-
det a nagy sikerrel bemutatott jÁnos vitéz című daljÁték követte, melynek mesebeli tündérorszÁgÁt 
színpompÁs tűzijÁték rajzolta fel dunakeszi égboltjÁra. 

Szent István napján már a 
késő délutáni, kora esti órák-
ban családok, baráti társasá-
gok, az ünneplő dunakeszi-

ek sokasága társalgott a város leg-
újabb, legkedveltebb közösségi terén, 
a tavaly újjávarázsolt Dózsa György 
főtéren. A zenekedvelők százainak 
szeretetteljes érdeklődése övezte a 
Városháza előtti díszkút mellett a 
Dunakeszi Fúvószenekar műsorát, 
melynek művészei gyönyörűen szó-
laltatták meg hangszereiket Tóth Fe-
renc karnagy vezényletével. 

A hatalmas tér este nyolc órára 
zsúfolásig megtelt az ünneplő du-
nakesziekkel, akik együtt énekelték 
a Himnuszt az önkormányzat által 
szervezett ünnepség szónokával, Tu-
zson Bence országgyűlési képviselő-
vel, Dióssi Csaba polgármesterrel, a 
városi önkormányzat képviselőivel.   

- A közösségben élő ember erő-
sebb a családjában és településében, 
de az ország és a nemzet is erősebb, 
ha közösségben él. Ezt ismerte fel, a 
megmaradás feltételét és fontosságát 
Géza fejedelem és Szent István – fo-
galmazott ünnepi beszédében Tu-
zson Bence, aki a település 800 éves 
múltjára utalva arra is felhívta az 
ünneplő közösség figyelmét, hogy a 
város ne csak egy határok által körbe 

zárt emberek csoportja legyen, ha-
nem közösséggé is váljon, mert fenn-
maradását minden esetben a közös-
ség biztosította. 

A választókerület országgyűlé-
si képviselője hangsúlyozta: a meg-
maradás azért is fontos, mert amit 
Szent István hozott létre, az mara-
dandó alkotás. Maradandó alko-
tás az állam, amelyben élünk és bi-
zonyos intézkedései még ma is köz-
vetlen hatással vannak az ember 
életére. – Gondoljunk csak a betű-
re, a latin betűkre, a megyékre vagy 
a törvényekre. A latin nyelvű írás 
azért terjedt el az országban, mert 
Szent István király az ország sze-
kerét nyugati irányba fordította. A 
megye több mint egy közigazgatási 
egység, mindannyian tulajdonságo-
kat is párosítunk hozzá. Magyaror-
szágnak korábban nem voltak tör-
vényei, Szent István alkotta meg az 
első törvénykönyvet, amely saját, 
magyar törvénykezést indított el – 
sorolta a példákat Tuzson Bence. 
Mint mondta, Magyarország úgy 
vált a nyugati civilizáció részévé, 
hogy meg tudott maradni sajátosan 
magyarnak, de sajátosan európaivá 
is vált egyben. Ez a civilizáció évez-
redek óta él, de a civilizációs küzde-
lemnek mindig áldozatai is vannak. 

A jelenkor politikája a jövő történelme

A közösség megtartó erejét hangsúlyozta 
ünnepi beszédében Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Dunakeszi 
Fúvószenekar 



5Dunakeszi Polgár

Nekünk, magyaroknak mindig arra 
kell gondolni, amit Szent István ta-
nított nekünk, hogy elsősorban a 
megmaradásban képesek legyünk 
gondolkodni. 

A napjainkban zajló migrációra 
is utalva, az ünnepi szónok így fo-
galmazott: - A ma is zajló civilizáci-
ós konfliktusok hatása az, hogy em-
berek százezrei, milliói elindulnak 
Európa felé. Nagyon sok olyan em-
ber érkezik hozzánk, akik nem hor-
dozzák ezt az európai civilizációt. 
Kérdésként vetődik fel, hogy mi mit 
tehetünk ebben a helyzetben, mi az, 
amire oda kell figyelnünk. S ekkor 
ismét érdemes odafigyelnünk Szent 
István királyunkra, aki a megma-
radást tartotta a legfontosabbnak. 
Ez nem azt jelenti, hogy Magyaror-
szágnak mindenki előtt be kell zár-
nia kapuját. Mindenkinek segítsé-
get kell nyújtani, aki közvetlenül 
veszélyben van, azokat be kell fo-
gadni, de segíteni kell őket abban 
is, hogy a veszély elmúltával vissza-
térjenek saját hazájukba. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy minden-

féle embercsempész bandáknak be 
kellene dőlnünk, akik emberek ez-
reit és millióit tévesztik meg hamis 
ígéretekkel. 

- Nekünk a megmaradásra, saját 
országunkra, Magyarországra kell 
koncentrálnunk. Ez volt Magyar-
ország politikája mindig, s amikor 
nem ezt a politikát követtük, mindig 
sorstragédia lett belőle. A megma-
radás a jelen politikája és a történel-
münk is. A jelenkor politikája a jövő 
történelme lesz. S mi azt szeretnénk, 
ha ez a történelem magyar történe-
lem lenne – zárta ünnepi gondolata-
it Tuzson Bence.

A város országgyűlési képviselő-
je után elismert művészeké és helyi 
művészeti csoportoké volt a színpad, 
akik nagy sikerrel mutatták be Pető-
fi Sándor János vitéz című, Kacsóh 
Pongrácz zenéjével méltán híres dal-
játékát. A közel két órás monstre 
produkció egy pillanatra sem hagy-
ta lankadni a közönség érdeklődé-
sét, hiszen a nagyszerűen megfor-
mált hősök, Jancsi és Juliska, és a 
többiek mind-mind felidézték gyer-
mekkorunk óta csodált remekmű 
magával ragadó történetét. A látvá-
nyos díszletnek, a gyönyörű jelme-
zeknek, a nagyszerű alakításoknak 
köszönhetően maradandó élmény-
ben volt részünk a Sziget Színház, 
a Váci Szimfonikus Zenekar, az Et 
vie DanCe Tánccsoport tagjainak, a 
Koncertfúvósoknak, a néptáncosok-
nak köszönhetően. Az előadást ren-
dezte Pintér Tibor, karmester Far-
kas Pál, vezérkarnagy Gyombolai 
Bálint, táncművészeti vezető Nagy-
né Szőllösi Márta és Tóth Zoltán volt.  

Az előadás végén percekig zúgott 
a művészek alakítását elismerő hálás 
közönség tapsa, melyet beragyogott 
a színpompás tűzijáték államalapítá-
sunk ünnepén. 

Vetési Imre
Fotó: Vörös István

Váci Szimfonikus Zenekar
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a tervezett augusztus 15-ei hatÁridő előtt, négy nappal korÁbban adtÁk Át a forgalomnak a felújí-
tott gyÁrtelepi vasúti aluljÁrót, melyben kicserélték a vízelvezető rÁcsot, aminek mindkét oldala 
nagyszilÁrdsÁgú bazaltbeton burkolatot kapott. az aluljÁrót és a hozzÁ csatlakozó két utca össze-
kötő szakaszÁt újraaszfaltoztÁk – tudtuk meg frankÁné molnÁr judittól, a dunakeszi polgÁrmeste-
ri hivatal lakossÁgszolgÁlati osztÁly csoportvezetőjétől.

hat új tanteremmel, megújult belső térrel és nagyobb méretű étkezővel vÁrja a tanév kezdetét a 
fazekas mihÁly német nyelvoktató nemzetiségi ÁltalÁnos iskola. mint lapunknak dióssi csaba, a vÁ-
ros polgÁrmestere elmondta, az új épületszÁrnyban szintenként 2-2 tantermet alakítottak ki tÁgas, 
nagy üvegfelületű lépcsőhÁzzal és a szükséges mosdókkal együtt. ezzel együtt az iskola bejÁrata is 
az új, radnóti miklós utca felőli épületrészbe került Át. ezen részen a korÁbbi kerítés helyén lépcső, 
leülős lépcsősor és a mozgÁskorlÁtozottak közlekedését segítő rÁmpa került kialakítÁsra. 

Mint azt korábban megírtuk, 
az utóbbi években gyakran 
ismétlődő problémát jelen-

tett, hogy folyamatosan keletkezett ká-
tyú a város egyik legnagyobb forgal-
mú közúti aluljárójában, melyen na-
ponta közel ezer autó halad át, aminek 
következtében elodázhatatlanná vált a 
felújítás.

Az aluljáró közel egy hónapos le-
zárását a felújítás során alkalmazott 
technológia tette szükségessé. - A víz-
elvezetőrács melletti burkolat tartós-
ságának biztosítása érdekében 1-1 mé-
teres szakasz bazaltbetonnal került ki-
építésre, melynek sokkal nagyobb a 
teherbírása, mint az aszfalté, ám leg-

alább két hét a szilárdulási ideje. A be-
épített polimer betonrácsra tíz év ga-
ranciát vállalt a vállalkozó – mondta 
Frankáné Molnár Judit.

- Már jóval a munkálatok megkez-
dése előtt széles körben tájékoztattuk a 
lakosságot, hogy emiatt lesz olyan idő-
szak, amikor nem végeznek munkát a 
területem, ám a forgalmat mégsem le-
het átengedni az aluljárón. Szerencsére 
a közlekedők döntő többsége pozitívan 
viszonyult a helyzethez, mivel a meg-
süllyedt rács korábban sok kellemet-
lenséget okozott az autósoknak, akik 
közül jó néhányan szorgalmazták az 
átjáró felújítását - húzta alá. 

A hivatal műszaki osztályának cso-
portvezetője nem kívánta kommentál-
ni azokat a negatív, minden szakmai 
információt, és tényeket nélkülöző be-
jegyzéseket, melyek a közösségi olda-
lakon jelentek meg a felújítási munká-
latok idejét és intenzitását bírálva.  

Azt viszont örömmel állapítot-
ta meg, hogy a nyári szabadságolások 
idejére időzített lezárás a tervszerű elő-
készítésnek, az intenzív kommuniká-
ciónak köszönhetően nem okozott tor-
lódást a város közlekedésében. – Talán 
egyedül a 2. számú főútba csatlakozó 
Sólyom utcánál volt némi fennakadás, 
de ezen a helyzeten is segített az új for-

galmi rendet szabályozó táblák kihe-
lyezése. Az autósok gyorsan igazod-
tak az új közlekedési helyzethez, akik 
megértéssel viselték az átmeneti idő-
szakot, amiért ezúton mondunk kö-
szönetet nekik – hangzott a szakember 
elismerő szava.

Frankáné Molnár Judit elmondta; a 
nagy szilárdságú bazaltbetonnal kör-
befogott új vízelvezetőrács beépíté-
se mellett a Béke úti gyalogos átjáróig, 
valamint a Klapka utcai becsatlakozá-
sig új aszfaltot kapott az úttest. 

A beruházás összege körülbelül 8 
millió forint, melyet teljes egészében a 
városi önkormányzat finanszíroz.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

A földszinti bejáratnál a diá-
kokat tágas, nagy üvegfelü-
letű reprezentatív fogadótér 

várja, mely az igényes belsőépíté-
szi munkát dicséri. A város polgár-
mestere arról is tájékoztatást adott, 
hogy az iskola étkezője a bővítést 
követően immár több mint 200 
négyzetméteres területet foglal el, 

melyet újrafestettek és új burkolat-
tal is elláttak. Szintén a nyári átala-
kítási munkák eredményeként az is-
kola és a tornatermi épületet össze-
kötő folyosóhoz csatlakozóan egy 
kisebb épületbővítményt is elkészí-
tettek. S hogy ne csak az iskola bel-
ső részeiről essen szó, Dióssi Csaba 
még azt is elmondta Dunakeszi Pol-

gárnak, hogy az iskolai rész épüle-
tének tetőfedésének cseréjére is ké-
szül. Az új tanév kezdetén a kibő-
vült és megszépült oktatási intéz-
mény nevében is megújulva, mint 
Dunakeszi Fazekas Mihály Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
köszönti az érkező diákokat.

Fotó: KesziPress

Megújult a gyártelepi aluljáró

Tanévkezdésre bővült és meg    szépült a Fazekas iskola

A betonrácsra tíz év garanciát vállalt a kivitelező

Megújult 
a gyalog-

átkelőhely is
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Szabó József, a körzet 
önkormányzati képviselője 

örömmel fogadta a munkálatok 
kezdetét 

dunakeszi vÁros önkormÁnyzata régóta szerette volna felújítani a betegellÁtÁsban kiemelt szere-
pet betöltő szakorvosi rendelőintézet épületét, melyre most nyílik lehetőség vÁrosi és mintegy 150 
millió forint pÁlyÁzati forrÁsból. 

A kormány által kiírt pályázaton 
150 millió forint uniós forrást 
nyert Dunakeszi, melyből el-

végzik az épület külső hőszigetelését, a 
teljes nyílászáró cserét. Bár a pályázat-
ban nem szerepel, de az önkormány-
zat saját forrásból korszerűre cseréli az 
épület palával borított tető héjazatát is. 

- Örömmel adok hírt egy olyan in-
tézmény épületének felújításáról, 
amely a választókörzetemben találha-
tó, de városunk egészének szempont-
jából is kiemelt jelentőségű, hiszen 
külsőleg megújul a Fő úton a Szakor-
vosi Rendelőintézet, ezzel is hozzájá-
rulva Dunakeszi építészeti arculatá-
nak javításához – mondta a Szabó Jó-
zsef, a 3. számú körzet önkormányza-
ti képviselője.

- Dunakeszi Város Önkormányzata 
150 millió forint keretösszegű támoga-
tást nyert a Szakorvosi Rendelőintézet 
energetikai korszerűsítésére. A beru-
házás keretében sor kerül a nyílászá-
rók cseréjére, a külső falak hőszigete-
lésére, valamint a meglévő tetőszerke-
zet hőszigetelésére. A felújítás során 
az épület elöregedett palatetejének és 
az azbeszt szerkezeti elemek cseréje is 
megvalósul. Mivel az Önkormányzat 
célja az intézmény szolgáltatási szín-
vonalának növelése, amely csak több-
let helyigénnyel valósítható meg, ezért 
egyúttal a tetőtér beépítésére is sor ke-

rül – sorolta a megvalósuló fejlesztése-
ket Szabó József.

- Úgy gondolom, hogy ez a beruhá-
zás, amely az épület teljes korszerűsí-
tését célozza meg, nem csak a 3. számú 
választókörzet és a város, hanem Du-
nakeszi környező településeinek min-
den lakója számára az egészségügyi 
szolgáltatás körülményeinek javulá-
sát eredményezi – jelentette ki a város-
atya. 

A nyílászárók cseréjével a felújítá-
si munkálatok augusztus 14-én meg-

kezdődtek a rendelőintézetben, me-
lyek várhatóan október 31-ig tartanak. 
Dr. Pál Miklós igazgató közleményé-
ben azt írja; céljuk, hogy - az épület-
ben végzett munkálatok idején a bete-
gek ellátása folyamatos legyen, de en-
nek ellenére elfordulhat, hogy lesznek 
rendelések, melyek helye és ideje meg-
változik. „Egyes ellátások néhány na-
pos szüneteltetése is előfordulhat. A 
rendelések aktuális működéséről tá-
jékozódhatnak honlapunkról – www.
dkszakrend.hu – és a 27-341-600-as te-
lefonszámon vagy személyesen.”

Az igazgató-főorvos a munkálatok 
miatt elforduló esetleges fennakadá-
sokért, kellemetlenségekért a betegek 
megértését kéri annak reményében, 
hogy novembertől egy szebb, megújult 
környezetben állhatnak rendelkezé-
sükre. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Megkezdődött a szakorvosi 
rendelőintézet felújítása

Tanévkezdésre bővült és meg    szépült a Fazekas iskola
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Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.

Bejelentés érkezett hozzám a 
Kiserdő utca 15. szám alól, mi-
szerint a közterületen lévő hárs-
fák tetvesek és már beszennye-
zik a kertben lévő növényeket is. 
Felvettem a kapcsolatot a Köz-
üzemi Kft-vel, és a város zöldfe-
lületeit kezelő vállalkozóval, aki 
néhány nap alatt lepermetez-
te a fát, megoldva ezzel a prob-
lémát. Lakossági kérésre július 
10-én elkerült az a sittanyag az 
Északi utca Aulich utca sarkáról, 
amely hosszú ideje csúfította 
már a környezetet, és amelynek 
eredetét nem sikerült pontosan 
kideríteni. Köszönöm az érintet-

tek együttműködését.
Július végén lakossági kérésre 

két közlekedésbiztonsági tükör is 
kihelyezésre került a körzetben. 
Az egyiket az Északi utca nagy 
kanyarulatába, a másikat a Kato-
nadombsorra, a DMRV átemelő-
jéhez telepítette az Önkormány-
zat. Remélhetőleg biztonságo-
sabbak lesznek tőlük útjaink.

Július 16-án a polgármester 
úrral, a képviselő-testület né-
hány tagjával és a tervezőkkel 
műszaki bejárás volt a terve-
zett Fő úti járda nyomvonalán. 
Mint ismeretes az Önkormány-
zat díszburkolatos járdát épít a 
Fő út két oldalán, amely érinti a 
körzetünket is. Terveink szerint 
a fejlesztéssel rendezettebb, 

egységesebb és zöldebb képet 
mutat majd a Fő út. 

Augusztus 5-én megbeszé-
lésen voltam több Duna sori 
lakossal a jegyző úrnál a terü-
let több problémáját illetően. 
Szóba kerültek a nyári parkolási 
gondok és a behajtani tilos táb-
la körüli anomáliák, valamint a 
terület köztisztasági és fejlesz-
tési kérdései is. Remélhetőleg 
több területen előrehaladás 
fog történni a közeljövőben.

Még a tavasz folyamán kére-
lem érkezett hozzám az Észa-
ki u. 29. számból, miszerint az 
ott lakó járdát építene, amely-
hez az Önkormányzat hozzájá-
rulását kéri. Júliusban elkészült 
a viacolor járda, amelyhez az 

önkormányzat térkővel és sze-
géllyel járult hozzá. A hónap 
folyamán a Kisfaludy u. 31. alól 
is érkezett ilyen megkeresés, a 
burkolat kiutalása folyamatban 
van. Amennyiben járdaépítési 
igénye lenne, kérem jelezze fe-
lém, az Önkormányzat az építő-
anyagot biztosítja hozzá. 

Lassan közeledik az ősz, így 
akinek faültetési igénye van az 
is jelentkezzen! Az faültetésre 
október végén, november ele-
jén fog sor kerülni.

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Tisztelt lakótelepi polgárok! A 
nyári forróságban sem állt le 
az élet a körzetünkben, hiszen 
a nyári időszak lehetőséget ad 
az intézményeinkben a szüksé-
ges javításokra, fejlesztésekre. 
A parkjaink és tereink is állan-
dó karbantartást igényelnek, ta-
pasztalatom, s az Önök vissza-
jelzései alapján ezek folyamato-
san zajlanak is! Végre elkészült a 
vasút alatti átjáró útjavítása is, 
a közlekedési rend is visszaáll 
megszokott menetére.

Már folyik az előkészítése an-
nak a programnak, amely ismét 
egy új sportágat vezet be  az is-
koláinkba a testnevelés órákon 
belül, s ez a Judo lehet majd 
a negyedik osztályokban. En-
nek egyik fontos lépéseként a 
Sportigazgatóság 120 db új  bir-
kózó szőnyeget vásárolt, me-
lyek majd az iskolai órákon lesz-

nek használhatók, s ezek most 
a  Kőrösi iskolában kerültek el-
helyezésre a program kezdeté-
ig. Ez az iskola, mely a Lakóte-

lep Szívében található, az egyik 
fontos bázisa ennek a sportág-
nak már jó néhány éve.

Több olyan témában is tár-

gyaltam a nyár folyamán, mely 
fontos lehet a körzetünk életé-
ben, így a piac kérdésével, már 
a képviselő-testület is foglalko-
zott, de a lakótelepi közterü-
let felügyelő ügyében is ered-
ményes megbeszéléseket foly-
tattam, folytatok. A járda épí-
tési program a Lakótelep Szívét 
érintő területeit is bejártuk a 
polgármester úrral, képviselők-
kel, és szakemberekkel közösen, 
s a Fő út mellett hamarosan lát-
ványos változások jelzik majd, 
munkánk eredményét remé-
nyeim szerint.

Továbbra is várom jelzéseiket, 
észrevételeiket, javaslataikat a 
megszokott elérhetőségeimen, 
s köszönöm az eddigi nagyon 
sok segítséget munkámhoz!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A Lakótelep szíve

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
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Béke utcai aluljáró felújítása
Gyártelepi aluljáró vízelvezető 
rácsa régóta problémát jelent 
az arra közlekedőknek. A vízel-
vezető rács olyan mértékben 
elhasználódott, hogy javítása 
már nem volt lehetséges ezért 
a cseréje vált szükségessé. Az 
egy nap alatt elkészülő, ugyan-
akkor egyáltalán nem tartós 
aszfalt javítások sorozata után, 

a burkolat felső rétegének ma-
rása és újra szőnyegezése tör-
tént meg, amely reményeink 
szerint sokkal tartósabb meg-
oldást eredményezett. A hosz-
szú várakozásnak végére érve, 
határidőre elkészült az aluljáró 
felújítása, így az arra járók ismét 
használhatják.
Ezúton is köszönöm az arra já-
rók és a környéken lakók, meg-
értését és türelmét.

Megújul a Humán Szolgálta-
tó Központ épülete

Jelentős beruházás keretében 
megújul a Humán Szolgáltató 
Központ épülete is. Felújításra 
és korszerűsítésre kerülnek az 
elavult vizesblokkok. Megtörté-
nik a kopott szakadozott pad-
lóburkolatok cseréje az irodák-
ban, folyosókon, valamint az in-
terjú szobákban. A kihasználat-
lan raktárhelyiségből további 

interjú szobát alakítanak ki. Ez-
által az intézményben a felso-
rolt munkák következtében a 
jövőben az ügyfelekkel foglal-
kozó munkatársak a földszin-
ten lesznek elhelyezve, meg-
könnyítve ezzel a hatékony 
és gyors munkavégzésüket. A 
gazdasági feladatokat ellátó 
munkatársak az emeleti irodák-
ban nyugodtabb körülmények 
között végezhetik feladatukat. 
Mindez mindenki számára a 
munkakörülmények javulását 
és a színvonalasabb feladatellá-
tást eredményezi elsősorban az 
ügyfelek érdekében.

Egyéb munkálatok
Lakossági észrevételek alapján 
jeleztem a Lakosságszolgálati 
Osztály felé, hogy a Béke utca 
és a Fő út kereszteződésének 
átalakítása következtében bur-
kolatlan földterület alakult ki, 

amely gazosodás miatt rontot-
ta a településképet. Ennek ren-
dezése megtörtént részben vi-
rágágyás, részben füvesítés ki-
alakításával.
Szintén lakossági észrevétel 
alapján kerül sor a Március 15. 
téren található rendkívüli mér-
tékben elhasználódott faszer-
kezetű pergola felújítására. A 
Lakosságszolgálati Osztály ve-
zetőjének tájékoztatása alap-
ján a kivitelezés megrendelése 
megtörtént. A munkálatok ál-
lásáról a legközelebbi hírleve-
lemben adok tájékoztatást.

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

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim!

fókuszban a közlekedési problémák felszámolása
Az elmúlt években hozzám be-
érkezett autós közlekedésszer-
vezéssel kapcsolatos javasla-
tokat  a városvezetés országos 
szintre emelte. Az egyik fontos 
lakossági kezdeményezés az 
M2 autóút Dunakeszi-Fót le-
hajtóját érinti. Mint ismeretes, 
a délutáni csúcsforgalomban 
sokszor előfordul, hogy Buda-
pest felől a lehajtónál olyan 
mértékben feltorlódik a for-
galom, hogy az út külső sáv-
jában is állnak az autók. A tor-
lódás mellett kényszermegol-
dásként az autósok a lehajtón 
két sávot is kialakítanak, a le-
hajtó végén pedig a balra ka-
nyarodás és az egyenes hala-
dás egyaránt balesetveszélyes. 
Megoldás lehet egy körforga-
lom kialakítása a lehajtó vé-
gén. A másik kérés - ami a Ha-
tár útiakat érinti a leginkább - 
hogy a Kossuth Lajos utcáról is 
fel lehessen hajtani az M2 au-
tóútra. Ezáltal a nagy lakópar-
kok - Toldi, Dombliget, Tóváros 
- lakosai nem a Fóti út és Tol-

di utca közötti kis utcákat ven-
nék igénybe az M2 megköze-
lítéséhez, hanem lakóhelyük-
höz közel, közvetlenül tud-
nának csatlakozni az M2-höz. 
Mindkét témában egyetért a 
városvezetés a lakosokkal. Az 
M2 napirenden lévő bővíté-
si tervéhez kapcsolódóan te-
hát elküldtük a javaslatainkat, 
miszerint a lehajtónál épüljön 
körforgalom, és a Kossuth ut-
cánál Budapest felé alakítsa-
nak ki egy felhajtót. Amint van 
előrelépés a kezdeményezése-
ket illetően, be fogok számol-
ni róla. 

A másik nagy projekt, amely-
ről rendszeres beszámolót ígér-
tem, az alagligeti új általános is-
kola.

Ezzel kapcsolatban több for-
rásból kértem tájékoztatást. A 
városi főépítész beszámoló-
ja szerint elkészült a település-
szerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat módosításának do-
kumentációja. Augusztus utol-
só hetében megkapjuk a vég-

ső szakmai véleményt az Állami 
Főépítésztől, ennek birtokában 
a képviselőtestület a módosí-
tást elfogadhatja. Ezt követően 
szeptemberben várhatóan el-
indul a telekalakítási eljárás és 
az építési engedélyezés. Ezek 
lezárását követően kezdődhet 
meg az építkezés, amelynek 
várható időtartama legalább 6 
hónap. 

A kerületemben lakó szü-
lőktől az iskola várható szako-
sodása kapcsán is kapok kér-
déseket. A KLIK tankerületi 
igazgatójától azt az informáci-
ót kaptam, hogy jelenleg vizs-
gálják az új iskolaépület fel-
adatellátásba való bevonásá-
nak legoptimálisabb módját. 
Az ezzel kapcsolatos döntésre 
valamikor a 2015/2016-os tan-
év során, de vélhetőleg még 
a 2016. áprilisi első osztályos 
beiratkozások előtt meg fog 
születni.

Amint arról már több fóru-
mon beszámoltam, a városi 
képviselőtestület megbízása 

alapján június 1-től ismét a vá-
rosi közösségi közlekedésért fe-
lelős önkormányzati biztosként 
is dolgozom. Az új menetrend 
koncepció augusztus 31-ig ké-
szül el, ezt követi majd a szol-
gáltatói pályázat kiírása. Az új 
menetrend várhatóan 2016. ja-
nuár 1-től lép életbe. 

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

Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

 képviselője



10 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Július 16-án volt egy nagyon 
fontos tájékoztató, melynek 
keretében az érintett önkor-
mányzati képviselők a polgár-
mester úrral és a Fő út új ar-
culatát kidolgozó mérnökkel 
közösen járták végig a várost 
észak-dél irányban átszelő 
közlekedési út mindkét olda-
lát. A konzultáció jó alkalmat 
kínált arra is, hogy a terület 
képviselőjeként elmondjuk ja-
vaslatainkat, a lakók korábban 
jelzett észrevételeit, melye-
ket a terv kimunkálása során 
hasznosíthatnak a szakembe-
rek. Én két dolgot fogalmaz-
tam meg igényként: egyrészt 
javasoltam, a Felső Tabánban 
lévő lépcsőt úgy építsék át, 
hogy télen is balesetmente-
sen közlekedhessenek rajta. 
Másrészt azt kértem, hogy a 
Fő út mellett, a Barátság ele-
jén – a „Gombáknál” – lévő 
járda felújítását is tervezzék 
be a megvalósítandó felada-
tok közé. Örömmel mondha-
tom, hogy ígéretet kaptam a 
felújításokra, melyek egy ré-
sze reményeim szerint még 
ebben az évben elkészül. Ösz-
szességében úgy ítélem meg 
– a tervezőtől hallott infor-
mációk alapján -, hogy hama-
rosan egy látványosan meg-
újult, járdával felújított, újabb 
parkolókkal bővített, zöldfe-
lületekkel megszépült arcu-
latával „köszönt” majd ránk a 
Fő út.   

Nagy örömömre szolgál, de 
ennél is fontosabb; a Szent Ist-
ván park környezetében élő 
kisgyermekes szülők nálam is 
jobban örülnek, hogy gyer-
mekeik számára nagy élményt 
jelent a nemrég átadott ját-
szóeszköz „birtokba vétele”. 

Hónapról hónapra újabb és 
újabb kedvező visszajelzést 
kapok a születésfák akciósoro-
zatunkról, melyben mind töb-
ben szeretnének részt ven-
ni. Szinte kivétel nélkül vala-
mennyi családban -, melyeket 

gyermekük születése alkalmá-
ból az önkormányzat által fel-
ajánlott Babacsomaggal lá-
togattam meg – jelezték igé-
nyüket, hogy az ő gyermekük 
nevét is írjuk fel a születésfák 
mellett elhelyezett emléktáb-
lára. A körzetemben 2015-ben 
született gyermekek neveit 
2016 tavaszán elültetett szüle-
tésfa melletti táblára írjuk fel. 
Ezúton is tájékoztatom az ér-
deklődőket, hogy igényüket a 
kz@dkrmg.sulinet.hu címre ír-
hatják meg. 

A lakótelepen lévő piac-
cal kapcsolatban sajnálattal 
kell közölnöm, hogy minden 
jel szerint – az önkormányzat 
legnagyobb erőfeszítése elle-
nére sincs – előrelépés. A kör-
zet önkormányzati képviselő-
jeként külön sajnálom, hogy 
nem sikerült a piac tulajdo-
nosainak képviselőjével meg-
állapodni. A kialakult hely-
zet ismeretében a képviselő-
testület úgy döntött, hogy új 
helyszínen, három lépcsőben 
felépíti a városi piacot. Első-
ként egy őstermelői részt ala-
kít ki, majd később ezt fedet-
té formálja, míg harmadik lép-
csőként – ha erre meglesz a 
Dunakesziek igénye – vásár-
csarnokká fejleszti az önkor-
mányzat.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

új helyen épülhet 
az új piac

Tisztelt Lakótársaim!
A Közüzemi Kft. a Toldi-
Dombliget lakópark egyik sze-
lektív gyűjtő szigetét áthelyez-
te a Zerkovitz Béla utca elejéről 
a Kossuth utcára, az Eszterházy 
Pál utca magasságába. Egyúttal 
csökkentették a gyűjtő konténe-
rek számát, mivel a lakóparkban 
a háztól történő szelektív gyűj-
tést bevezették, ezért csak egy-
egy üveg, papír és műanyag szá-
mára helyeztek ki gyűjtőt. Gon-
doskodtak a takarásról is, kerítést 
tettek a papírgyűjtőhöz. Ha szük-
séges, lakossági igényre még na-
gyobb takarást is biztosítanak. 

A Zerkovitz Béla és a Bárdos La-
jos utca lakói hosszú ideje — jo-
gosan! — kifogásolták a szelektív 
gyűjtők körüli fenntarthatatlan 
állapotokat. Több alkalommal ír-
tam erről a Dunakeszi Polgárban 
és a Képviselői Hírekben is, kérve 
az embereket, hogy a csak oda le-
rakható hulladékot helyezzék el. 
Mint kiderült, Fótról hordták ide 
rendszeresen a bútort, a háztar-
tási gépeket és egyéb szemetet. 
A Közterület fenntartókhoz érke-
zett bejelentések nyomán a köz-
terület felügyelő több alkalom-
mal megállította, igazoltatta — 
és meg is  büntette  —  a szeme-
tet kirakó autóst, így derült fény 
az áldatlan állapot okára. Ez a kö-
rülmény is indokolta a szelektív 
gyűjtők áthelyezését. Ide már va-
lóban csak a Toldi-Dombliget la-
kói helyezik el a hulladékot.

A Zerkovitz Béla utca – Kos-

suth utca sarkán hamarosan kis-
gép kölcsönző nyílik. A szelektív 
gyűjtők áthelyezését ez is indo-
kolja, az üzlet tulajdonosa ren-
dezte a környezetet, parkolókat 
alakított ki.

Szeretném felhívni a lakosság 
figyelmét, hogy az utcákra tele-
pített növényzet ismét elburján-
zott, helyenként a kerítés és a nö-
vények között annyi hely sincs a 
járdán, hogy egy ember el tudjon 
menni. A fák, bokrok lombja sok 
helyen annyira belóg az úttestre 
is, hogy akadályozza a kukásau-
tók haladását is. A másik problé-
ma, hogy a fák termése (pl. vér-
szilva) a járdára, az úttestre le-
hullik, az arra járók széttapossák, 
mely nemcsak szennyezi az utat, 
hanem balesetveszélyes is, bár-
ki könnyen elcsúszhat rajta. Ké-
rem, hogy a kedves lakótársak el-
lenőrizzék az ingatlanuk előtti te-
rületet, s ha szükséges metsszék 
meg a fákat, bokrokat, illetve ta-
karítsák el a lehullott termést. 
Kerüljük el azt a korábban kifo-
gásolt helyzetet, amikor a Köz-
terület fenntartó dolgozói met-
szették meg az útban lévő nö-
vényzetet.

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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körzeti képvi  selőink jelentik

A helyszínen látottak igazolják, hogy szükség van 
a gazdátlan terület  takarítására

A kánikula sem állíthatja meg a munkálatokat

A Báthory u.-i buszmegálló, ill. 
közvetlen mellette a megsüly-
lyedt úttest, valamint fentebb 
a tűzcsap körül megsüllyedt 
aszfalt helyreállítása továbbra 
is szükséges. Örömömre szol-
gált, hogy egyúttal a hibák 
helyreállítását Frankáné Mol-
nár Judit csoportvezető asz-
szony is igazolt a közös hely-
színi szemle során. Az előzőek 
végett Erdész Zoltán a város al-
polgármesterének intézkedé-
sét kértem, aki Dunakeszi csa-
padékvíz elvezetés megoldá-
sáért kijelölt felelőse. 

- Tábor u. 54. – Csuri Cseme-
ge – előtt keletkezett kátyú és 
a szegélyek pótlása a jelzést 
követően két héttel megtör-
tént

- Kossuth köz végében az 5. 
szikkasztókút mellett besza-
kadt a viacolor. A helyreállí-
tást a Megyeri Kovács Kft. dol-
gozója végezte el. 

- A Kossuth L. u.-ban a Bá-
thory és Királyhágó u. közöt-
ti részen a szegélyek melletti 
gaz eltakarítása egyelőre vá-
rat magára

- 07.15-én megkezdődtek 
a Gyártelepi aluljáró munká-
latai, melynek befejezését 
08.15-ére ígérte a kivitelező. 
Az aluljáróban végzett mun-
kálatok remélhetően az el-
következő évtizedben nem 

okoznak gondot, melyet vé-
gül 08.11-e hajnalban adtak 
át a forgalomnak (2005 óta 
évente hol az egyik, hol a má-
sik oldal javítását kellett elvé-
gezni a keresztrácsos víznye-
lőnek). A Béke útról bevezető 
rövid szakasz és a Klapka ut-
cai oldalon a Kádár u. találko-
zásától a szőnyegezés is meg-
történt    

- Csőtörés volt a Batthyány u. 
5. előtt 07.16-án. Morvai János 
a DMRV kirendeltség vezetője 
érdeklődésemre tájékoztatott, 
hogy az eredeti állapot helyre-
állítását elvégzik, mely időköz-
ben meg is történt.

 - Klapka u-i vasút mentén 
a MÁV dolgozói a gaz levágá-
sát megkezdték, ezt követően 
3 nappal később a munkálato-
kat be is fejezték    

- Az útvonal felfestéseket 
az Út Őr Kft. a körzet számos 
pontján elvégezte

- A körzeti ellenőrzés so-
rán a következő árkok tisztí-
tására volt szükség, mely ké-
rést a Közüzemi Kft. munka-
társai teljesítettek: - a Király 
- Zápolya - a Bajza-József  - a 
Krúdy-József sarok, - Kálmán-
Rákóczi találkozásánál (4 db 
árok) - a Vasvári Pál-Rákóczi 
2 db árok – a Bajtárs-Rákóczi 
sarok - a Vadász u. 2/A előtt – 
Rákóczi-Királyhágó sarok 

- A Hunyadi u. 55-57. és fen-
tebb a 77. előtti (Kati Bolt) út-
hiba helyreállítást ismételten 
jeleztem, mely munkálatok 
utóbbi címen kevésbé sikerül-
tek, mivel más hibából adódó-
an az út beszakadt.  Jelenleg 
egy kikerülő bak hívja fel a fi-
gyelmet a veszélyre. 

- A kátyúk megszünteté-
se a Görgey u. 3 és 5 sz. előtt 
szintén a Közüzemiseknek kö-
szönhető. 

- Kényszervágás, takarí-
tás kérelme az elhanyagolt és 
gazdátlan Görgey u. 5. ingat-
lan területén szükséges, me-
lyet az osztályvezető asszony 
felé jeleztem.  

- A körzet ellenőrzése alkal-
mával a Görgey u. 18. tulajdo-
nosa 4 db díszfa kérelme vé-
gett keresett meg, melyet to-
vábbítottam az illetékesek 
felé.  

- Járdaépítés hozzájárulá-

sa miatt kérte segítségemet 
a Klapka u. 17. és utóbb a Du-
gonics u. 23. lakója. Az előző-
leg már 4 címen, ill. utóbb 2 
címen kért viacolor kiszállítá-
sa megtörtént  

- Újabb kátyúk a Mátyás ki-
rály u. 8 és a Klapkában az Al-
kotmány és Vasvári Pál u. kö-
zötti szakaszon

- Közvilágítás bővítésének 
kérelme miatt fordult hoz-
zám a Király u. 24. lakója. Két 
helyre kérte a lámpatestek ki-
helyezését, melyet személye-
sen, majd e-mailben jelzett. 
A szemle eredménye igazol-
ta kérelmét, mely végett a La-
kosságszolgálati Osztály ve-

zetőjéhez fordultam beadvá-
nyommal.   

Üdvözlettel:
 Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

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.

A Főgáz veszi át a Tigáz Zrt. ügyfeleit
a magyar energetikai és közmű-szabÁlyozÁsi hivatal 2016. október 1-jei hatÁr-
idővel a vÁllalat kérésére visszavonta a tigÁz zrt. egyetemes gÁzszolgÁltatÁ-
si engedélyét. a tigÁz ügyfeleit a főgÁz veszi Át.

A MEKH visszavonta a Tigáz 
Zrt. egyetemes gázszol-

gáltatási engedélyét és a vállalt 
ügyfeleit a Főgáz veszi át. Az en-
gedély visszavonásának határ-
ideje 2016. október 1. Az átadás-
átvételi folyamat időszakában a 
Tigáz biztosítja a gázszolgálta-
tást és a folyamatos gázellátást 
ügyfelei részére.

A határozat közzétételét kö-
vetően a Tigáz és a Főgáz hala-
déktalanul megkezdi az átadás-
átvétel kapcsán az egyeztetést, 
hogy biztosított legyen az ügy-
felek zavartalan szolgáltató vál-
tása, valamint az átadási határ-
idő tarthatósága.

A Tigáz folyamatos tájékoz-
tatást nyújt fogyasztói részé-

re, hogy tisztában legyenek a 
szolgáltatóváltás fogyasztókat 
érintő részleteivel - olvasható a 
cég sajtóközleményében.
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A MÁV 
Nagyállomás 

egykoron 
Dunakeszi 

ékessége volt, 
ami mára már 

a múlté

Az 
önkormányzat 

saját költségén 
elkészítette a 

terveket, hogy 
elősegítse 

a környezet 
megújulását  

Az ünnepély alkalmából a 
főhercegi pár is elgördült 
az első szerelvényen Vácig, 

melyen a történelmi események-
ben bővelkedő reformkor nagyjai 
közül Kossuth Lajos és gróf Szé-
chenyi István is az ünneplőkkel 
utazott. A vonat Pest és Vác között 
csak Dunakeszin állt meg 10 perc-
re, mellyel együtt összesen egy óra 
alatt tette meg első útját. A magyar 
vasút történetének első kilométe-
rein minden a legnagyobb bizton-
ságban zajlott. A Pest-Vác vonal 
átadása után Magyarországon iga-
zi vasútépítési láz tört ki, amiről az 
1848-as forradalom egyik legna-
gyobb költője, Petőfi Sándor, Vas-

úton című versével emlékezik meg, 
aki maga is az első szerelvény uta-
sai között volt. 

Dunakeszi fejlődésére jelentős 
hatással volt, hogy hazánk első 
vasútvonala a településen haladt 
keresztül, amely a XX. század má-
sodik évtizedében újabb lendüle-
tet kapott a Járműjavító megnyi-
tásával. A múlt században a honi 
vasúti személykocsi gyártás és ja-
vítás nemzetközi fellegvárává vált 
Dunakeszi, amit jól reprezen-
tált a rendkívül gazdag kulturális 
és sportélet, a ma is építészeti ék-
szerdobozként számon tartott ko-
lónia felépítése is. A város büszke-
sége volt sok-sok évtizeden keresz-
tül a MÁV Nagyállomás impozáns 
épülete is, amely napjainkra sajnos 
megkopott, évek óta üresen áll. 
Ami egykoron Dunakeszi dicsfé-
nye volt, az mára szégyenfoltja lett. 
S ezt a dicstelen bélyeget úgy kény-
telen magán viselni, hogy azaz ál-
lam, a MÁV a tulajdona. 

Értesüléseink szerint a vasúttár-
saság az épület felújítását saját for-
rásból nem tudja megoldani, mi 
több, magára az épületre sincsen 
szüksége, ezért Dunakeszi Város 
Önkormányzata kereste a lehető-
séget, hogy milyen szerepet szán-
hatna a méltatlanul elhanyagolt, 
helyi védelem alatt álló épületnek. 
Az áldatlan állapot felszámolá-

sa érdekében saját költségén elké-
szíttette azokat a terveket, amelyek 
alapján a Nagyállomás épülete ad-
hatna otthont a Dunakeszi Járási 
Hivatalnak, s ezen belül is a Kor-
mányablaknak. Ezzel párhuzamo-
san megújulna, parkosításra kerül-
ne az épület környezete is. 

A tervek már elkészültek, ameny-
nyiben a beruházáshoz szükséges 
összeget az állami költségvetésben 
rendelkezésre bocsátják, megkez-
dődhetnek a munkálatok. A város 
polgármestere, Dióssi Csaba annak 
a reményének adott hangot, hogy a 
modern épületben végezheti mun-
káját a Dunakeszi Járási Hivatal, 
egyúttal egy kormányzati negyed 
is létrejöhetne, hiszen az út másik 
oldalán található a Járásbíróság és 
a járási Ügyészség is.

Nagyon örülnénk, ha 2016 júli-
usára megszületne a döntés és en-
nek tudatában méltóképpen ün-
nepelhetné Dunakeszi, hogy 170 
éve, 1946. július 15-én avatták fel 
hazánk első vasútvonalát Pest és 
Vác között, melyen a végig gördülő 
gőzmozdony vonatású szerelvény 
csak Dunakeszin állt meg, aminek 
tiszteletére 1999-ben a MÁV és vá-
rosunk önkormányzata emléktáb-
lát avatott. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

1846. július 15-én adtÁk Át magyarorszÁg első vasútvonalÁt, mely két év munkÁja nyomÁn, a ma-
gyar középponti vasúttÁrsasÁg irÁnyítÁsÁval, pest és vÁc között készült el magÁntőkéből. a 33 
kilométer hosszú vasútvonalat józsef nÁdor és felesége nyitotta meg a forgalom szÁmÁra ezen 
a jeles napon. 

A város a megoldás garanciája
A múlt homályába veszett a MÁV Nagyállomás épületének dicsfénye… 
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Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő

A Járműjavító is részt vesz az M3-as Metro szerelvényeinek felújításában

- Nagyon sokan, és igen sokat dol-
gozunk azért, hogy a nagy múltú 
dunakeszi gyár minél jobban mű-
ködjön, ismét régi fényében pom-
pázhasson. A Járműjavítóban nap-
jainkban 400 ember dolgozik, ám 
közös erőfeszítéseinkkel azt szeret-
nénk elérni, hogy már a közeli jö-
vőben jelentősen bővüljön ez a lét-
szám. Ennek érdekében megtettük 
az első lépéseket – mondta a Du-
nakeszi Polgárnak nyilatkozó Tu-
zson Bence. A város kormánypár-
ti országgyűlési képviselője emlé-
keztetett a CAF és a főváros között 
létrejött szerződésre, melynek ke-
retében a spanyol vállalat bevon-
ja a villamosok gyártásába és fel-
újításába a Dunakeszi Járműjavító 
Kft-t. – A részletkérdésekben már 
megállapodtak, reméljük, a szerző-
dést hamarosan aláírják. Ennek az 
a lényege, hogy a gyártás bizonyos 
elemei fokozatosan Dunakeszire 
kerülnek – tette hozzá a politikus.  

- Örömmel mondhatom, 
hogy ennél nagyobb volume-
nű, komolyabb munka lesz a 
M3-as metró felújítása, melyet 
a  Metrowagonmash Nyrt. nyert 
el. Az orosz cég a felújítási mun-
kálatok közel 25 százalékának el-
végzésével a Dunakeszi Járműja-
vítót bízta meg, amely tíz milli-
árd forint nagyságrendű munkát 
jelent az üzemnek. Ez nagyon ko-

moly megrendelés – hangsúlyozta 
Tuzson Bence, aki egy harmadik, 
minden eddiginél jelentősebb szer-
ződés lehetőségéről is nyilatkozott 
a Dunakeszi Polgárnak. 

- Magyarország képviseletében 
két magyar cég – a miniszterelnök 
és az egyiptomi államelnök jelenlé-
tében - előzetes megállapodást kö-
tött, ami arról szól, hogy Magyar-
ország 700 új vasúti személykocsit 
gyártana Egyiptomnak, melyből 
oroszlánrész jutna Dunakeszinek. 
Miért Magyarország? – vetődhet 
fel a kérdés. Nos, erre, azaz egyip-
tomiak válasza, hogy a magyar vo-
natok a jó minőséget képviselik, 
jó hírük van Egyiptomban. Eze-

ket úgy hívják, kint, hogy „magar” 
– osztotta meg tapasztalatait az or-
szággyűlési képviselő, aki tagja 
volt a tárgyaló delegációnak. – Az 
egyiptomiak ragaszkodtak hozzá, 
hogy a nagyon régóta futó jó mi-
nőségű Ganz forgóvázakat, vagy 
azokhoz nagyon hasonlókat épít-
sünk be a vagonok alá. Ezt minden 
probléma nélkül meg tudjuk olda-
ni, hiszen a Ganz egyik utódválla-
lata gyárt ilyen forgóvázakat. A va-
gonok, a vasúti személykocsi szek-
rényváz elemei pedig Dunakeszin 
készülnének, ami újabb mérföldkő 
lesz a Járműjavító életében, ha ezt 
a szerződést aláírják. Erre minden 
reményünk megvan, hiszen aláír-

ták a szándéknyilatkozatot – szá-
molt be nagy jelentőségű tervről 
Tuzson Bence. 

- Ez egy nagy ívű, nagy volu-
menű projekt lesz, amelyben részt 
vesz a magyar Eximbank is. Ah-
hoz, hogy ezt a munkát a Duna-
keszi Járműjavító el tudja vállalni, 
egy nagy ívű fejlesztésre is szüksé-
ge lesz, melyhez a kormány ad se-
gítséget. Nagyon sok munkahely 
jöhet létre, mely a Járműjavító új-
bóli fellendülését jelentheti. Ilyen 
volumenű munka egész Európá-
ban nincs jelenleg, és ebben a gyár-
ban soha sem volt – húzta alá a vá-
ros országgyűlési képviselője. 

Tuzson Bence lapunk kérdésére 

kijelentette, hogy a szerződést vár-
hatóan még ebben az évben alá-
írják, mert az egyiptomi tender 
nemzetközi versenyében Magyar-
ország megfelel minden feltétel-
nek. - Jó eséllyel pályázunk, min-
den remény megvan rá, hogy ez a 
szerződés aláírásra kerüljön, hi-
szen a szándék nyilatkozatot már 
aláírták. Az üzem olyan szakmai 
kultúrával, hegesztési technológi-
ával rendelkezik, ami szinte Euró-
pában is egyedülálló, pótolhatat-
lan. Ezért esik a választás Magyar-
országra, Dunakeszire – mondta 
optimistán Tuzson Bence.

Vetési Imre

a bkv zrt. és az orosz metrowagonmash nyrt. vezetői 2015. augusztus 7-én alÁírtÁk az m3-as 
metróvonal jÁrműparkjÁnak korszerűsítéssel egybekötött felújítÁsÁról és az ahhoz kapcsolódó 
szolgÁltatÁsok és eszközök szÁllítÁsÁrÁról szóló szerződést. a 69 milliÁrd forint értékű szer-
ződés keretében,  az első felújított jÁrmű a tervek szerint 2017 év elején Állhat  forgalomba. a 
felújítÁsi munkÁlatokba a metrowagonmash nyrt. bevonja a dunakeszi jÁrműjavító kft-t – nyilat-
kozta lapunknak tuzson bence orszÁggyűlési képviselő, aki előrevetített egy 700 vasúti személy-
kocsi gyÁrtÁsÁról szóló egyiptomi megrendelés jó esélyét is. 

Biztató jövő előtt a Járműjavító
A spanyol és orosz megrendelést 700 vagonra szóló egyiptomi követheti
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Mentős Laci 
először lépett fel 
a hazai közönség 

előtt, akit nagy 
szeretettel 

fogadtak a nézők  

Sihell Ferry 
is nagy sikert 

aratott

A legnagyobb tömeget vonzó 
rendezvényre a Dózsa György 
főtéren került sor, ahol nem-

zeti ünnepünkön több ezren élvezték 
a nagy sikerrel bemutatott János vitéz 
című daljátékot. A színvonalas produk-
cióban szereplő művészek mellett ma-
radandó élményt jelentett a Dunake-
szi Fúvószenekar és a Váci Szimfonikus 
Zenekar csodálatos előadása.

Másnap, augusztus 21-én egy új, mű-
fajában és stílusában más, egyedi igé-
nyeket kiszolgáló rendezvénnyel várta a 
közönséget a Casalgrande téren az ön-
kormányzat. Olasz testvérvárosunk ne-

vét viselő téren már kora délután a gyer-
mekes családok sokasága volt kíván-
csi az első alkalommal rendezett Lakó-
telepi mulatság néven futó programra. 
A Napraforgó Meseszínház produkci-
ója után – ahogy kezdett alkonyodni 
– mind több felnőtt hallgatta a mula-
tós dalokat, a táncra csábító ritmusú ze-
nét. Ahogyan a gyerekek „vonatoztak” 
az őket felkérő énekesekkel, ugyanúgy 
perdültek táncra a közép- és szép korú 
felnőttek az ifjúságukat idéző dallamok 
hallatán.

A mulatozók nagy ovációval fogadták 
a városszerte ismert Mentős Laci fellé-

pését, aki életében először a dunakeszi 
közönség előtt is bizonyíthatta, hogy 
nemcsak – művész nevében is megjele-
nő – mentőtisztként látja el magas szín-
vonalon tevékenységét, de énekesként is 
kielégíti a nézők igényeit…

Mentős Laci után egymást követ-
ték a színpadon az országosan is is-
mert énekesek, zenészek, akik késő éj-
szakába nyúló fergeteges bulit csaptak 
a velük együtt mulató közönség nagy 
örömére. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: Pál Ildikó

a négynapos hétvégén a vÁrosi önkormÁnyzat lÁtvÁnyos programok sokasÁgÁra invitÁlta duna-
keszi polgÁrait. a kulturÁlis sokszínűség gazdag kínÁlatÁtól mindenki kedvére és ízlésének meg-
felelően vÁlogathatott. 

Lakótelepi mulatság

"Vonatozás" a fiatalokkal

A Két Zsivány
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A Humán Szolgáltató Központ 
vezetőjének tájékoztatása alap-
ján nyilatkozatot kell benyúj-

tani az intézmény vezetőjéhez – írja a 
dunakeszi.hu.

A gyermekétkeztetés esetében a ked-
vezmény megállapításához a Nyilatko-
zat mellé az alábbi igazolások csatolása 
szükséges:

Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyermekek ese-
tén:

• a rendszeres gyermekvédelemi ked-
vezmény megállapításáról szóló önkor-
mányzati határozat másolata.

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyer-
mek, vagy egészséges gyermek eseté-
ben, ha olyan családban él, amelyben 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme-
ket nevelnek:

•  magasabb összegű családi pótlékról 
szóló határozat, ennek hiányában:

• tartós betegséget igazoló szakorvo-
si igazolás,

• fogyatékosság esetén a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Három vagy több gyermeket nevelők 
esetében:

• magasabb összegű családi pótlékról 
szóló határozat

Fontos információ, hogy a kedvez-
mény az intézményvezető részére tör-
ténő bejelentést, illetve igazolást köve-
tő naptól jár a gyermek számára. Ez alól 
kivétel a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak köre.

A kedvezmény leghamarabb 2015. 
szeptember 1-jétől vehető igénybe. Ah-
hoz, hogy a kedvezményeket érvényesí-
teni lehessen 2015. szeptember 1-jétől, a 
Nyilatkozatok leadása – kivétel a nyári 
zárva tartás - folyamatos a gyermek el-
látását biztosító intézményben (bölcső-
de, óvoda).

A hivatalos tájékoztató és a kitölten-
dő nyilatkozat megtalálható a www.du-
nakeszi.hu weboldalon.

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata ki-
emelten fontosnak 

tartja a gyermekek, fiatalok 
védelmét és megfelelő felké-
szítését, különösen olyan ve-
szélyt rejtő területeken, mint 
például a drogfogyasztás – ol-
vasható a város hivatalos web-
oldalán.

Ennek megfelelően a cik-
lus elején az Önkormány-
zat külön Ifjúságvédelmi és 

drogprevenciós tanácsnokot 
nevezett ki Lukácsi Bálint sze-
mélyében, akit 4 fős tanácsadó 
testület segít munkájában.

A támogatást első sorban a 
Dunakeszi Város Kábítószer 
Egyeztető Fórumának újra in-
dítására nyerte a város.

A tanácsadó testülettel 
és programjukkal találkoz-
hatnak a Dunakeszi Feszten 
(szeptember 11-13.) a számuk-
ra biztosított sátorban!

Czunyiné Bertalan Judit 
(képünkön) közölte: a 
tankönyvek kiszállí-

tása az ütemtervnek megfele-
lően zajlik, a 4200 intézmény 
80 százalékába már eljuttatták 
a könyveket, a 12 millióból 9,5 
millió már az iskolákban van. 

Hozzátette: augusztus 25-éig 
várhatóan valamennyi iskolá-
ba eljutnak a tankönyvek.

Megjegyezte: az alsó tago-
zat első három évfolyamán a 
gyerekek ingyen juthatnak a 
tankönyvekhez, és továbbra 
is megmarad rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jo-
gosultak, a nagycsaládosok, a 

tartósan beteg gyermeket ne-
velők számára az ingyenesség 
vagy a támogatás.

A köznevelésbe beiskolázott 
gyermekek 63 százaléka zömé-
ben ingyenes vagy támogatott 
formában kapja a tankönyve-
ket - mondta. 

szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a hÁrom vagy több gyermekes csalÁ-
dok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a csalÁdok, ahol 
az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimÁlbér 130 szÁzalékÁt (jelenleg 89 
408 forintot). ennek köszönhetően szeptembertől az óvodÁsok, bölcsődések közel 90 szÁzaléka 
étkezhet ingyen dunakeszin – olvasható az önkormÁnyzat hivatalos weboldalÁn.

az ifjúsÁgvédelmi és drogprevenciós 
tanÁcsadó testület programjÁnak 
tÁmogatÁsÁra nemrég sikeres pÁ-
lyÁzatot nyújtott be az önkormÁny-
zat, aminek köszönhetően 300.000 fo-
rint tÁmogatÁst biztosít az emberi 
erőforrÁsok minisztériuma, vala-
mint a nemzeti csalÁd- és szociÁlpolitikai intézet.

vÁrhatóan augusztus 25-éig minden iskolÁba megér-
keznek a tankönyvek - mondta az emberi erőforrÁ-
sok minisztériumÁnak köznevelésért felelős Állam-
titkÁra – adta hírül az mti.

A bölcsődés és óvodás gyermekek közel 90 százaléka 
étkezhet ingyenesen szeptembertől Dunakeszin

300 ezer forintot nyert 
Dunakeszi a városi 

drogprevenciós programra 

Időben megérkeznek 
a tankönyvek 
az iskolákba
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Ceruzavázlat nagycsaládokról 
– ISKOLAKEZDÉS ELŐTT

Bényei család

Dobos család

Takács család

A Dunakeszi Dió-
fa Nagycsaládosok 
Egyesülete segítsé-
gével arra kerestünk 

választ, hogy többgyermekes 
családok körében hogyan tör-
ténik a felkészülés az iskolára.    

Különleges szerepe van a 
Dobos család életében a gyer-
mekszeretetnek. A csemeté-
ket Dr. Dobosné Kátai Erika, 
mint édesanya, és mint hiva-
tásos nevelőszülő mutatta be: 
a házaspár két saját gyerme-
ke, a tíz éves Johanna és a ti-
zenhárom éves Szabolcs mel-
lett, öt nevelt gyermek gondját 
is viselik. Kiara és Kristóf há-
rom évesek, ők most kezdik az 
óvodát, Viktor hat éves, szin-
tén ovis, az Alagi Óvodában. 
Gergő első osztályos a Széche-
nyi István Általános Iskolában, 
Gyuszi 10 éves, ő Johannával és 
Szabolccsal együtt az Újpesten 
lévő Benkő István Református 
Általános Iskolában tanulnak.   

A nyár számukra emléke-
zetes volt. A nagyobbak Zán-
kán nagycsaládosok táborá-
ban voltak, emellett a gyüle-
kezeti és hittantáborokban is 
sok élménnyel gazdagodtak. 
Az iskolai felkészülésnek még 
az elején vannak, a tanszerek 
beszerzésére ezután kerül sor. 
Nagy segítséget jelentett az 
egyesülettől kapott támogatás. 
A ruhatárat is fel kell frissíteni, 
ehhez az egyesület Hozd-vidd 
akcióját veszik majd igénybe. 

Ősztől sűrűk lesznek a min-
dennapok. Férje – aki kutató-
mérnök a csillebérci Központi 
Fizikai Kutatóintézetben – vi-
szi reggelente a három nagyot 
Újpestre, a többi gyermek Eri-
kára vár, aki napközben hit-
tant tanít az iskolákban, óvo-
dákban. Délután Szabolcs foci-
edzésre megy, Gyuszinak szin-
tén foci, majd trombita óra a 
zeneiskolában, Johanna eddig 
balettozott, de ősztől átvált at-
létikára. Mire mindenki haza-
ér, leckenézés, tanulás és már-
is itt az este.

Mozgalmas életet élünk, fo-
galmazott az édesanya, de hoz-
zátette, ez nem baj, mert jó így 
együtt lenni!

A Takács család életében 
a sport fontos szerepet ját-
szik. Az édesanya, Takácsné 
Somlóvári Csilla lelkesen so-
rolja, hogy minden nap jut idő 
mozgásra. Három gyermeke 
számára a sportszerű atléti-
ka, futball, röplabda, úszás és 
korfball a szenvedély. Ő és fér-
je is rendszeresen futnak. 

A gyerekek jó tanulók. Ádám 
tíz éves, Marcell egy évvel idő-
sebb, mindketten a Szent Ist-
ván Általános Iskola német ta-
gozatos osztályába járnak. Ők 
az atléták, főleg a rövid távú 
futásban jeleskednek, Marcell, 
aki emellett focizik is, korosz-
tályos versenyeken több mint 
ötven arany, ezüst és néhány 
bronzéremmel büszkélkedhet. 
Viktória most lesz hetedikes a 
Radnóti Miklós Gimnázium-
ban, az angol mellett németet 
is tanul. Ő gátfutó volt mind-
eddig, most áttér a röplabdára. 

A nyarat sporttáborokban 
töltötték, az iskolai felkészülést 
igazából most kezdik el. Tan-
szervásárlás, a kinőtt cipők, 
felsőruhák pótlása huszadika 
után kezdődik. A tanáraikat 
nagyon kedvelik mindhárman, 
Viktória arról is beszélt, hogy 
a gimnázium nagyon erős, de 
náluk nem „ciki” jó tanulónak 
lenni.

Csilla otthon dolgozik, ve-
zetői tanácsadással foglalko-
zik, felsővezetőket keres, fér-
je buszsofőr. Így a gyerekekkel 
való mindennapos foglalatos-
ság az ő feladata, s ha értük kell 
menni, ő az „anyataxi”.

A Bényei család nem hagy-
ja az utolsó pillanatra a teen-
dőket. A táskák már megvan-
nak, a tankönyveket ingyene-
sen kapják, az egyéb eszközök 
beszerzése folyamatban van, 
örömükre kaptak az egyesület-
től kedvezményes tanszervá-
sárlási utalványt.

minden bizonnyal elkezdődött a visszaszÁmlÁlÁs az ÁltalÁnos és középiskolÁs diÁkok körében a tanévkezdés 
napjÁig. vannak csalÁdok, ahol még kihasznÁljÁk az utolsó napokat egy kis nyaralÁsra, mÁshol mÁr inkÁbb az 
elmúlt tÁborok, közös otthoni csalÁdi együttlétek friss élményeit beszélik meg. akÁrhogy is legyen, a szünidő-
nek hamarosan vége s elkezdődik az a tíz hónap, melynek legfontosabb tennivalója: a tanulÁs.
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Testet és lelket gazdagító programok, 
életre szóló élmények 

A városban élő fiatalok 
sok-sok nagyszerű tá-
borban töltődhettek 

fel a hamarosan kezdődő új 
tanévre. A nagyszerű példák 
egyike a Szent Mihály plébá-
nia szervezésében megvalósu-
ló Bárka táborok, melyek gaz-
dag programjairól, a diákok 
élményeiről az egyik főszerve-
ző, Horváth Luca számol be a 
Dunakeszi Polgár olvasóinak. 

Ha nyár, 
akkor Bárka táborok 

a Szent Mihály plébánián!

2015 sem telhetett el nyári 
táborok nélkül a Szent Mihály 
plébánia gyermekei számára. 
Idén 3. alkalommal szervez-
tük meg a Bárka Kaland tá-
bort, és 7. alkalommal a Bárka 
Napközis tábort! Jó hír, hogy 
egyre több gyermek jelentke-
zik a táborokba és tölt el ve-
lünk egy-egy szuper hetet. És 
hogy miért is szervezzük meg 
évről-évre ezt a tábort? Mi, 
szervezők, kisgyermekként 
ilyen hittantáborokban nőt-
tünk fel, melynek köszönhető-
en rengeteg élménnyel lettünk 
gazdagabbak, melyekre szí-
vesen és mosolyogva emléke-
zünk vissza, és az ott köttetett 
barátságok a mai napig elkí-
sérnek minket, például együtt 
szervezzük most a tábort a ki-
sebbeknek. Ezeket az élmé-
nyeket szeretnénk továbbadni 
a nálunk fiatalabb generáció-
nak is. Minden évben rengeteg 
pozitív visszajelzést kapunk 
a szülőktől és a gyermekek-
től, s év közben örömmel em-
lékezünk vissza a velük, hogy 
mi is történt az előző táborban 
és izgatottan várjuk, hogy mi 
lesz a következőben.

Idén először a nagyobbakkal 

vágtunk neki Zebegény erdei-
nek, egy sátortáborban töltöt-
tük július második hetét. A tá-
bor témája a „Milyen vagyok, 
Istenem?” gondolat volt. Ér-
zékszerveinken keresztül is-
mertük meg magunkat és Is-
ten teremtő szeretetét. A lel-
ki programokon kívül azon-
ban rengeteg más is várt ránk: 
kirándulás Törökmezőre, Ka-
landpark, számháborúk éjjel 
és nappal, tábortűzi játékok, 
táncház, bátorságpróba, vízi-
bombacsata, sorversenyek.

A legnagyobb 
hősünk, Jézus

A kisebbekkel július utol-
só hetét töltöttük együtt a plé-
bánián. Az időjárás nem volt a 
legkedvezőbb, de mi így is re-
mekül szórakoztunk. A tábo-
runk témája a „Hősök” vol-
tak. Minden nap különböző 
hősökkel ismerkedtünk meg: 
mesehősökkel, Bibliai hősök-
kel, mindennapi hősökkel és 
a mi legnagyobb hősünkkel, 
Jézussal. Természetesen ezek 
mellett itt is további játékok 

vártak a gyerekekre: naponta 
kézműves foglalkozások, Tit-
kos út a plébánia környékén, 
kirándulás a Lovardába, sor-
versenyek, mesedélután.

A két táborban összesen 63 
gyermek táborozott velünk. 
Reméljük, ez a szám a jövőben 
még tovább nő majd. Bátorí-
tunk mindenkit, hogy ne csak 
nyáron, hanem év közben is 
csatlakozzon a Bárka klub fog-
lalkozásaihoz, ahol beszélgeté-
sek, játékok, kézműveskedések 
várnak a gyermekekre! Szeret-
nénk megköszönni a szülők-
nek és a családoknak a sok se-
gítséget; Kozsuch Zsolt atya tá-
mogatását és közreműködését 
mindkét táborban, az Önkor-
mányzat támogatását, továbbá 
köszönjük a tábor szervezői-
nek és vezetőinek is, név sze-
rint: Lazáné Apáti Enikő, Hor-
váth Luca, Deézsi Réka, Hor-
váth Csongor, Szabó Gábor, 
Deézsi Kata, Laza Soma, Ta-
kács Zsófia, Kissné Bernáth 
Boglárka, Zsolnai Dorka, Já-
noska Edit, Dömötör Anna.

Reméljük jövőre is találko-
zunk veletek!

 „mindig jó lÁtni, hogy a vÁros Által nyújtott tÁmogatÁsok jó helyre kerülnek. szÁ-
mos tÁbor, foglalkozÁs, előadÁs, szakmai program tudott idén is megvalósulni a 
vÁros anyagi tÁmogatÁsÁnak és a lelkes szervezőknek köszönhetően.”- nyilatkozta 
elismerően szabó józsef. a tÁrsadalmi kapcsolatokért felelős tanÁcsnok örömmel 
Állapította meg, hogy a nyÁri vakÁció sok színes és tartalmas programot, életre szó-
ló élményeket ajÁndékozott a fiataloknak köszönhetően dunakeszi közösségeinek is. 

A táborozókkal Száraz György, a Magyar Lovaregylet elnöke 
ismertette meg a lóversenytelep történetét

Négy gyermekük van, Blan-
ka a legkisebb öt éves, ő a Pi-
ros Óvodába jár. A három 
nagyobb gyermek különle-
ges életpályára készül, ők a 
Baross Imre Artistaképző 
Szakközépiskola és Szakis-
kola növendékei. Marcell ti-
zenhat éves, a negyedik évet 
kezdi, gumiasztalozik. Szá-
mos fellépés van már mögöt-
te, színházakban és a Nagy-
cirkuszban, és szerepelt már 
több ezer néző előtt is. Dél-
előttönként szakmai képzés, 
délután a gimnázium a fővá-
rosban. Bernadett tizennégy, 
Máté Barnabás tizenhárom 
éves, délelőtt tanulnak egy 
XV. kerületi általános iskolá-
ban és délután a képző. Ber-
nadett kedvence a drótkötél. 
Máté is tornázott, országos 
serdülő válogatott kerettag is 
volt, ám mégis váltott. Statisz-
taként szerepelt már az Aida 
újrarendezett előadásán, rab-
szolgagyerek volt és zsonglőr-
ködni kellett.

Az édesanya, Szilvi otthon 
van a gyerekekkel, akik min-
dig estére érnek haza, s akkor 
még le kell ülni tanulni. Az 
édesapa, István, három éves 
korától él a városban, motor-
szerelőként dolgozik.

Így készülnek a 2014-15-
ös tanévre az itt szereplő csa-
ládok. Bozsóné Huszár Ildi-
kó, az egyesület elnökhelyet-
tese kérdésünkre elmondta, 
hogy a Triász Tömlő Kft.-nek 
köszönhetően a jelentős ár-
kedvezményt nyújtó Cetli Pa-
pír Írószer és Nyomtatvány-
bolt közreműködésével, idén 
negyedik alkalommal osztot-
tak tanszerutalványt segítsé-
get kérő családoknak, mint-
egy 300 000 forint értékben. 
Ezen kívül augusztus végén 
rendeznek Hozd-vidd akciót, 
melynek keretében a lakossá-
gi felajánlásokból és a tagok 
gyermekei által kinőtt ruhák-
ból, iskolai felszerelésekből vá-
logathatnak a szülők. A tan-
évkezdéshez kapcsolódóan 
szeptember 19-én 16 órától a 
Házasságkötő teremben isko-
lai előmenetelt segítő ingyenes 
előadást rendeznek Lukács Ka-
rolin neurofeedback-terapeuta 
közreműködésével, tanulási 
nehézségekkel küzdő gyerme-
keket nevelő szülők részére. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Nyári kalandok a Bárka „fedélzetén”
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Nyári tárlat 2015
EGYSÉGBE FOGLALT SOKSZÍNŰSÉG
ma mÁr nem szÁmít újdonsÁgnak azt kijelenteni, hogy vÁrosunk gazdag kulturÁlis, művészeti életet 
mondhat magÁénak. mégis, mindig szívmelengető, ha egy-egy zenei, színhÁzi vagy éppen képzőművésze-
ti esemény utÁn megÁllapítjuk: ismét gazdagabbak lettünk egy élménnyel, mely emlékké is nemesül. 
nos, ilyen gazdagító esemény vÁromÁnyosai lehettünk augusztus 19-én a voke józsef attila művelődési 
központ magyarsÁg galériÁjÁban a dunakeszi művészek Xviii. nyÁri tÁrlata megnyitÁsakor.

Ezen az éves megmérettetésen 
most bemutatkozó 34 alko-
tó művei – festmények, plasz-

tikák, textilek, fotók, karikatúrák, 
számítógépes alkotások – már-már 
jó értelemben zavarba ejtő változa-
tossággal tárják elénk azt a színes 
képzőművészeti világot, mely a vá-
rosunkban élő alkotók egyénenkén-
ti öntörvényű világát egységbe fog-
lalja. Végignézve a műveket, megra-
gadja a nézőt a gazdag témaválasztás 
is, amely a történelmi múlt felidézé-
sétől napjaink mindennapi életének 
megjelenítésén át a minket körülve-
vő ezerszínű és formájú természet, 
az építészeti struktúrák, vagy éppen 
a formalizmustól eltérő, posztmo-
dern színkombinációk világa. Kép-
ről- képre, plasztikáról- plasztikára, 
nézve a műveket, a tetszés és megle-
petés egysége nyújt tartalmas, érték-
gazdagodássá nemesedett élményt. 

A tárlatnyitón a szép számmal 
megjelent közönséget Ceglédi Gab-
riella művelődésszervező köszöntöt-

te, majd Csoma Attila igazgató mon-
dott köszöntőt. Szólt arról, hogy ez a 
szezonnyitónak is tekinthető, a ha-
gyományos államalapító Szent Ist-
ván Király ünnepét megelőző napon 
rendezett városi tárlat jeles alkalom 
a művészek bemutatkozására. Visz-
szatekintve az eltelt tizennyolc esz-
tendőre, elmondta, hogy azért is fon-
tos ez az évenkénti, mostanra „nagy-
korúvá vált” tárlat, mert számos al-
kotó a kezdetektől jelen van, mások 
többszörösen visszatérők és jönnek 
az elsőként bemutatkozók is. Ez a 
folytonosság és megújulás teszi ér-
dekessé, izgalmassá a kiállítást. Ki-

emelte azt is, hogy a múlt évben elő-
ször s idén immár másodjára készí-
tettek tetszetős katalógust, amely re-
ményeik szerint elnyeri nem csupán 
a benne foglalt művészek, hanem a 
közönség tetszését is. 

Tárlatnyitó beszédében Farkas 
Pál, a Farkas Ferenc Művészeti Isko-
la igazgatója bevezetőben megemlí-
tette, hogy a város pezsgő kulturá-
lis életében a művészeti iskola nö-
vendékei is egyre nagyobb mérték-
ben vesznek részt. Hozzátette, hogy 
a „sokműfajú” iskolában a tantár-
gyak között a képzőművészet is ran-
gos helyet foglal el. A tehetséges ta-
nítványokat pedig érlelő módon ins-
pirálja a város alkotóművészeti élete.

A továbbiakban elismeréssel szólt 
a kiállítás sokszínűségéről, változa-

tos témavilágáról és műfaji sokszí-
nűségéről. Beszélt arról, hogy, mint 
mondta: „Mi zenészek mindig keres-
sük azt, hogy a hangok, a zeneművek 
mögött milyen jelentéstartalom hú-
zódik. Ugyanígy vagyunk a képző-
művészettel is, – s a növendékeinket 
is erre tanítjuk –, szeretjük felfedez-
ni, hogy az alkotások milyen rejtett 
jelentéstartalmakat hordoznak, le-
gyenek azok klasszikus formai meg-
oldásúak, vagy éppen formabontó 
modern megjelenésűek.”

Végezetül arra invitálta a művé-
szeket, hogy egy-egy tárlattal jelen-
jenek meg az iskolában. Akár úgy 
is, hogy havonta egy-egy alkotó állít 
ki és találkozva az iskola képzőmű-
vész növendékeivel, beszélgethetnek 
a képalkotás műhelytitkairól s ma-
gáról a művészetről. Ezt követően 
ismertette a kiállítók névsorát, akik 
ezt követően egyenként átvehették 
Ceglédi Gabriellától a művelődési 
központ ajándékát. 

A rendezvény hangulatát gazdagí-
totta Dobai Szabolcsnak, a művészeti 
iskola hegedőtanárának előadásában 
Johann Sebastian Bach két szólószo-
nátájának interpretálása.

A kiállítás szeptember 11-ig te-
kinthető meg.

Katona M. István
A szerző felvételei

A kiállító művészek:
Berczi Károly, Bertalan Árpád, 
Chiba Miklós, Czinege István, 
Csizmadia Klára, Dér Győző, 
Dusza Tibor, Frankhauser Attila, 
Frankhauserné Détári Krisztina, 
Gáspár Imre, Halász Géza, Iván 
Margit, Koó Éva Lídia, Kóródi 
Tamás, Kovács Dávid, Kovács 
Károly, Kubó Éva, Magát Tamás, 
Molnár György, Mucsi Erika, 
Nádor Géza, Nyina Tronyina, 
Palásti Renáta, Panajotú Anna, 
Patyus Ferenc, Peti Sándor, Péter 
Nándor, Skripeczky Ákos, Thury 
Ilona, Tóth Imre, Tóth Noémi, 
Tuzson-Berczeli Péter, Varjas 
János, Vincze József  
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Az önkormányzat 
által elfogadott és 
a szakzsűri által 
támogatott terv 
alkotói: 
Péter Nándor, 
Vincze József, 
Czinege István
Fotó: 
Katona M. István

Czibere Károly 
államtitkár 
szerint a 
szociálisan nehéz 
helyzetben 
élő emberek 
számára az 
anyagi segítség 
mellett nagyon 
fontos a lelki 
támogatás is

Mint az a korábbi tájékoz-
tatóinkból már ismert az 
Atilla emlékhely tervezé-

sére a szervezőknégy helyi művészt 
kértek fel, akik örömmel vállalták 
az együttműködésre épülő felada-
tot. A közös munkából négy változat 
született, melyeket Melocco Miklós, 
Mihály Gábor szobrászművészek és  
B. Laborcz Flóra ötvösművész érté-
kelt. A véleményezett négy makett 
azon főbb elemeiből, melyeket a há-
rom zsűritag egyöntetűen, vagy leg-
alább 2:1 arányban elfogadott a mi 
művészeink megalkották azt a két 
modellt, ami alapján a Képvise-
lő-testület eldöntötte, hogy melyik 
megvalósítását támogatja.

Ez a folyamat követte a közterüle-
ti szobrok, emlékművek, díszkutak, 
emléktáblák állításáról szóló 37/2011 
(X. 03.) számú önkormányzati ren-
deletben foglaltakat. A megvalósí-
tásra váró alkotást végül Czinege 
István, Péter Nándor, Vincze József 
művészeknek köszönhetjük, melyet 

az érdeklődők számára bemutattuk 
a Dunakeszi Művészek Nyári Tárla-
tán a VOKE József Attila Művelődé-
si Központban. A modell a kiállítás 
idejében szeptember 11-ig lesz látha-
tó. A további megtekinthetőségéről 
a későbbiekben adunk tájékoztatást. 
Az alkotás egy fém Atilla portrét, 
egy hatalmas íjat karddal és felira-
tokat tartalmaz, melyek már eddig 
is széles körű elfogadottságra tettek 

szert. Bízunk abban, hogy a Tárlat 
látogatóiis hasonló véleményen lesz-
nek, mellyel tovább erősödik az em-
lékhely megvalósítása    érdekében 
kialakult összefogás.

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre 
nevében:

Peti Sándor  
Tel.: 06 30 4747 433

Szombat István 
Tel.: 06 70 329 1756

Június 6-án a Fidelitas országos 
adománygyűjtő akciót indított a 
kárpátaljai magyar fiatalok meg-

segítésére. 
A Fidelitas dunakeszi szervezete is 

fel kívánja hívni a figyelmet a kár-
pátaljai magyarság nehéz helyzeté-
re és csatlakozik az adománygyűjtő 
akcióhoz.

A www.karpataljaert.hu olda-
lon, illetve a www.karpataljaert.
fidelitas.hu oldalon lehet bankkár-
tyás vagy átutalásos módon adakoz-
ni. Az október végéig tartó akció so-
rán a Fidelitas erre a célra elkülöní-
tett alszámláján összegyűlt pénzt a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség közreműködésével a Verecke 
Alapítványnak juttatjuk el. Az ala-
pítvány az adományokat a kárpátal-
jai magyar fiatalok iskolai étkezteté-
sére fordítja majd. A facebook.com/

karpataljaert oldalon lehet nyomon 
követni az adományok sorsát és friss 
híreket, információkat is megosz-
tunk Kárpátaljáról.

A Fidelitas helyi szervezete ezúton 
is kéri a dunakeszi lakosokat, hogy 

felajánlásaikkal támogassák a kár-
pátaljai magyar fiatalokat.

Segítségüket előre is köszönjük – 
írja közleményében a Fidelitas Pest 
megyei és Dunakeszi Szervezete.

a dunakeszi vÁros önkormÁnyzat képviselő-testülete 2015. július 30-Án tartott ülésén eldön-
tötte, hogy a dunakeszi civilek barÁti köre Által bemutatott két makett közül melyik kerüljön 
megvalósítÁsra.

egyre riasztóbb hírek érkeznek kÁrpÁtaljÁról. a magyarokat is érintő sorozÁsok, a hÁborús 
Állapotok mellett a hrivnya ÁrfolyamÁnak drasztikus romlÁsa, a bérek értékének csökkenése, 
az alapvető élelmiszerek, a gÁz és a villany ÁrÁnak egekbe szökése csak fokozza az ukrajnÁban 
élők, így a kÁrpÁtaljai magyarok nyomorÁt és kiszolgÁltatottsÁgÁt. a katonai behívót kapó fia-
talabb férfiak menekülése tovÁbb nehezíti, szinte lehetetlenné teszi a csalÁdok megélhetését. 
ebben a helyzetben mi dunakesziek sem maradhatunk tétlenek, segítenünk kell az ukrajnÁban 
élő magyaroknak.

Atilla nagykirály-emlékhely létesül Dunakeszin

Felhívás a Kárpátalján élő magyarok megsegítésére
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Színház, zene, véradás

- Olvastam, hogy Nyiregyházán született, 
zenei általános iskolába járt, ám utána a 
középiskolát Szentesen dráma szakon vé-
gezte el. Zene vagy dráma? Melyik volt az 
útkeresés, melyik az igazi?

- Nálam abszolút összecsúszott a kettő, 
mindkettő művészeti ág, és nekem volt af-
finitásom a művészetekhez. Általános is-
kolában az osztályhoz képest nem voltam 
kiemelkedő, a középmezőnybe tartoztam, 
de érdekelt az önmegvalósítás. Kötelező 
volt hangszert tanulni, én trombitáltam 
és pozanoztam, de nem szerettem a fúvós 
hangszereket, gitározni akartam. Ott vi-
szont „telt ház” volt, így csak később, au-
todidakta módon tanultam gitározni. Any-
nyira azért megtanultam, hogy le tudom 
magam kísérni. Szóval, bujkált bennem 
az önmegvalósítás vágya, ami hangsze-
ren nem tudott kijönni. Maradt a dráma, 
a színház.

- Ennek volt valami előzménye? Általá-
nos iskolában gyakran szavalt?

- Nem, pedig szerettem volna szerepelni, 
de csak a jó kislányok és kisfiúk mondhat-
tak verset, a kedvencek, én meg nem vol-
tam az. Csodálkoztak is a tanárok, hogy 
dráma szakra jelentkeztem, azon még job-
ban, hogy fel is vettek. 

- Rendkívül foglalkoztatott, népszerű 
színész, hiszen játszik színházban és nagy 
ismertséget biztosító tévésorozatban is, 
emellett zenekarával, a Dr. Groggal is fel-
lép. Megtalálta a helyét az életben?

- Nincs hiányérzetem, a pályámon már 
fiatalon is eljátszottam mindent, amit le-
hetett, és önálló estemmel is folyamatosan 
fellépek. 

- Hogyan született meg az önálló est gon-
dolata?

- A zenei múltamból ered. Régebben is 

írogattam dalokat, a gimnáziumban zene-
kart is alapítottam. A dalokat összegyűj-
töttem, de nem csak a sajátjaimat, hanem 
azokét az előadókét is, akik fontosak az éle-
temben, így kerültek be Cseh Tamás, Zo-
rán vagy Hobo dalai a repertoárba. A ze-
nekar, a Dr. Grog más projekt, az önálló es-
temtől függetlenül létezik, még ha a tagok 
közül néhányan kísérőként segítenek is a 
megvalósításában.

- Ezek után föl sem merem tenni a kér-
dést, hogy mit csinál szabadidejében… 
mert ennyi minden nem fér bele egy nap-
ba. Most is a Jóban Rosszban forgatásáról 
érkezett a találkozóra.

- Valóban forgattunk, de ez nincs min-
den nap. Van úgy, hogy hetente csak egy 
nap, máskor három nap van szerepem, és 
a többi időben tudok mást csinálni. Igaz, 
hosszú távra nem tervezhetek, mert egy 
héttel előbb tudom meg a forgatási napo-
kat, és kapom meg a szövegem, amit meg 
kell tanulni. Augusztusban viszont „pi-
hen” a sorozat, nem lesz forgatás.

- Gondolom, akkor sem fog unatkozni.
- Nem, mert augusztus 10-én a Pannon 

Várszínházban bemutatóm volt. Máté Pé-
ter dalain alapul az „Egy darabot a szívem-
ből” című előadás, amelynek sztorija a 60-
as, 70-es évek fiataljairól szól, és ebben a 
történetben szólalnak meg a dalok. Egyéb-
ként ősszel bekerül „kőszínházba” is az 
előadás, emellett az Operettszínházban két 
darabban szerepelek majd, és ez a forgatá-
sok mellett éppen elég.

- Maradjunk a szabadidőnél, és tegyük 
fel, hogy néha van…

- ...akkor szeretek olvasni, otthon lenni, 
a passzív pihenés híve vagyok. Egész nap 
úgyis mozgok eleget, ilyenkor nyugalom-
ra vágyom. Dunakeszin lakunk, a gyere-
keimmel gyakran sétálunk a Duna-parton, 
fagyizunk. Semmi extrát nem tudok mon-
dani, a mozgalmas életem ellentételezése a 
nyugis szabadidő. 

- Ahogy a tízéves Jóban Rosszban soro-
zatnak, ugyanúgy a „Ments Életet!” Köz-
hasznú Alapítványnak is az alapítói közé 
tartozik. Hogy került az elsősorban a vér-
adás népszerűsítését zászlajára tűző tár-
saságba többek között Nagy Feró zenész és 
Lázár Vilmos világbajnok fogathajtó mel-
lé? Rendszeres véradó volt?

- Azóta vagyok rendszeres véradó, ami-
óta az alapítvány, amely életem fontos ré-
sze, létezik.  

- Korábban félt a véradástól?

- Nem féltem, tudtam, hogy nem vészes, 
hiszen mindenki kibírja, csak nem gondol-
tam bele a véradás fontosságába. Azt hi-
szem, az ember nem megy be csak úgy ma-
gától vért adni, kell, hogy valami oka le-
gyen.

- Elnézést kérek a közbevetésért, de ez 
valóban így van, mert az Anyukám is azért 
lett véradó, mert gyerekként engem más-
nak a vére mentett meg, aztán én is átvet-
tem a stafétabotot…

- Látja, itt a személyes indíttatás. Nálam 
úgy kezdődött, hogy Mikola József bará-
tommal, az alapítvány kuratóriumának el-
nökével egyszer arról beszélgettünk, ho-
gyan lehetne felhasználni az én „kórházi 
vonalamat”, vagyis hogy doktort alakítok 
a népszerű sorozatban. Abban egyetértet-
tünk, hogy valamivel fel kell hívni a fi-
gyelmet a jótékonykodásra. Az alapítvány 
munkássága a véradás népszerűsítésével 
kezdődött, és mára szélesedett a paletta: 
súlyos betegségből felépült gyerekeket nya-

raltatunk, elindítottuk a „Váltsd valóra te 
is egy beteg gyermek álmát!” kezdeménye-
zést, amelynek újabb „álommegvalósító”, 
ajándékosztó állomása októberben lesz a 
domonyvölgyi Lázár Lovasparkban. Júli-
ustól minden CBA-üzletben ki lesznek téve 
az alapítvány perselyei, amelyekben gyűjt-
jük az adományokat, hogy laptoppal, bi-
ciklivel vagy más vágyott tárggyal megör-
vendeztessük a gyerekeket. 

- Gondolom, akár a Mikuláshoz, a 
Ments Életet! Alapítványhoz is sok levél 
érkezik.

- Igen, és már nemcsak a beteg gyerme-
kek kívánságai jutnak el hozzánk, hanem 
szegény, nehéz sorsú gyermekeké is, és a 
lehetőségekhez képest igyekszünk min-
den álmot valóra váltani. Mindig megha-
tó látni a boldog arcokat, és arra gondolni, 
hogy milyen sokat jelent a kicsiknek egy-
egy ilyen élmény.

Füredi Marianne 
Forrás: CBA Magazin

Interjú Gazdag Tiborral, 
a Dunakeszin élő népszerű színművésszel
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SZePTeMBeRI PROGRAM
VOKE József Attila Művelődési Központ

V O K E 
( 2 1 2 0  D u n a k e s z i , 

Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . ) 
www.vokejamk.hu

Szeptember 5. szombat 10 óra
A Nyugdíjas Kiránduló Klub évadnyitó 

gulyáspartija a Duna parton

Szeptember 18. péntek 12-18 óráig
Városi Véradás

Szeptember 19. szombat 
9-13 óráig

Felnőtt ruhabörze

Szeptember 26. szombat 9-13 óráig
Bababörze

40 éves a Piros Óvoda 
1975 novemberében nyílt 
meg dunakeszin a hunyadi 
utcÁban az akkori 4. szÁmú 
napköziotthonos óvoda. az ek-
kor még „préri óvodÁnak” be-
cézett intézmény körül szinte 
minden beépítetlen volt, a vas-
útig el lehetett lÁtni. 

Kezdetben 6 csoporttal műkö-
dött, a légkör nagyon csalá-
dias volt. Az akkori igények-

nek megfelelően az épület korszerű 
volt, két szintes, tágas terekkel, ki-
szolgáló helyiségekkel, főzőkonyhá-
val. A tárgyi feltételekre az egyszerű-
ség, praktikusság volt jellemző. Több 
évig tartott az óvoda udvarának par-
kosítása, melyben az óvónők mellett 
a dajkák és a szülők is rengeteg se-
gítséget nyújtottak. A sok erőfeszí-
tés meghozta eredményét: mára ár-
nyas, ligetes részeivel igazi felüdülés 
az itt játszó óvodásoknak. 1981-ben 
aztán további 4 csoport épült, mely-
nek a „Forfa” épület ad otthont mind 
a mai napig. 

Óvodánkban több mint 20 éve 
meghatározó az Óvodai nevelés já-
tékkal, mesével program. Sok fiatal, 
lelkes kolléganő érzi magáénak - a ta-
pasztalt kollégákkal együtt - a „hasz-
nos haszontalanságok” szellemiségét. 

Ez év júliusában, a négy évti-
zed elteltével az emlékek felidézésé-
re, nosztalgiázásra invitáltuk a régi, 
többségében már nyugdíjas kollégá-
kat. A jó hangulatú kerekasztal be-
szélgetésen aztán előkerültek a fény-
képek, csoportnaplók, kedves törté-
netek. 

Október 2-án, pénteken Szüreti 
mulatsággal egybekötött Jubileumi 
ünnepségre készülünk, melyre ez-

úton is szeretnénk meghívni egykori 
dolgozóinkat, óvodásainkat és szü-
leiket. A közös ünneplés fővédnö-
ke Póczik Miklósné óvodavezető asz-
szony. 

A délelőtt folyamán a gyerekekkel 
közösen galagonya fát ültetünk, és 
elhelyezzük a 40 évet jelképező fara-
gott dísztáblát is. 

Az óvodásainknak és vendégeink-
nek szóló mulatság délután 15. 30-
tól kezdődik, mikor is felcsendül az 
óvoda indulója. A felállított színpa-
don aktívan közreműködnek majd 
az óvodapedagógusok, akik népi 
táncolnak, mesejátékot és népdal-
csokrot adnak elő. Ezt követi óvo-
dásaink körjátéka. Közben, az óvo-
da udvarán különböző helyszíneken 
folyik a Szüreti program: szőlőpré-
selés, mustkészítés. A gyerekeknek 
népi játékokat és kézműves tech-
nikákat kínálunk. Az immáron 10 
éve hagyománnyá vált őszi jeles na-
pon elengedhetetlen a csőszkalap és 
a vessző lovacska készítése is.  

Az épületen belül fotókiállítást 
szervezünk az elmúlt évek megha-
tározó eseményeiből, mindennapja-
inkról. Az ünneplés lezárásaként lufi 
eregetést és táncházat szervezünk. 

A közös ünneplésre nagy szeretet-
tel várjuk a város elöljáróit is. Az idei 
évben óvodánk Ovi- Foci pályával 
gazdagodott, emellett a szennyvíz-
hálózat teljes cseréjére, illetve a Forfa 
épületben új vizesblokkok átadására 
került sor. 

Mára az intézmény a 2014-ben át-
adott Meseház tagóvodával együtt 17 
csoportban 492 kisgyermek napköz-
beni ellátását, nevelését végzi nagy-
nagy odaadással. Az itt dolgozó óvo-
dapedagógusok és a nevelő munkát 
segítő kollégákkal pedig együtte-
sen Ady Endre szavaival valljuk: „A 
gyermek az elevenség, az öröm, a jö-
vőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert 
ember.”

Brasnyó-Kátai Laura, 
óvodapedagógus, 

Piros Óvoda
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Székelykeresztúron jó volt dunakeszinek lenni

A Keresztúrok 
Európai Parkjában 

székelykaput 
avattak a XVI. 

találkozó emlékére. 
Vendéglátóink 
küldöttségünk 

két tagjával: Rafai 
Emil polgármester 

(balról), Sipos Dávid, 
Köblös Domokos 
alpolgármester, 

Juhos Márton, Simó 
Béla önkormányzati 

képviselő 

Kása Csaba, Sándor-Zsigmond Ibolya, 
Halász János

hatÁron innen és túl immÁr tizenhat éve erősítik a nemzeti összetartozÁst a történelmi magyaror-
szÁg területén lévő keresztúr nevű települések, melyek nemzetközi talÁlkozójÁnak idén július 30-tól 
augusztus 1-ig székelykeresztúr adott otthont. dunakeszi erdélyi testvérvÁrosÁban az anyaorszÁg-
ból és a hatÁron túlról 21 keresztúr nevű település küldöttsége vett részt a hÁrom napos rendezvé-
nyen. a hÁzigazda, székelykeresztúr a rangos talÁlkozóra – testvérvÁrosai közül – meghívta többek 
között derecske és dunakeszi képviselőit is.

A Keresztúr nevű települé-
sek életében meghatáro-
zó jelentőséggel bíró ren-
dezvény 600 fős részt-

vevői közül számosan vettek részt 
július 30-án azon a történelmi ke-
rékpártúrán, melyet hagyományo-
san Székelykeresztúr és a köze-
li Fehéregyháza között rendeznek, 
ahol az 1849. július 31-én hősi ha-
lált halt honvéd szabadságharco-
sok, köztük a lánglelkű költő, Pető-
fi Sándor sírjánál elhelyezték a tisz-
telet virágait. Néhányan még aznap 
a Székelykeresztúr határában emel-
kedő domboldalon Petőfi Sándor 
legendai sírját is megkoszorúzták, 
mert vannak, akik azt vallják, hogy 
ott nyugszik Petőfi. 

Este fél tíztől a hősi halált halt fi-
atal honvédtiszt, Zeyk Domokos ne-
vét viselő Technológiai Líceum ud-
varán a tábortűz melegénél gyűltek 
össze a vendégek, akik utcabállal bú-
csúztatták a napot. 

Másnap reggel a Keresztúr nevű 
települések küldöttségei a helyi ön-
kormányzat és Hargita megye veze-
tőivel, a testvérvárosok képviselőivel 
ünnepélyes zászlófelvonáson vettek 
részt a Millecentenáriumi emlékmű-
nél. Délelőtt fél tízkor vette kezde-
tét Székelykeresztúr Város Önkor-

mányzata ünnepélyes testületi ülése 
a városi sportcsarnokban, melynek 
kezdetén a 600 meghívott vendég 
jelenlétében mind a huszonegy Ke-
resztúr nevű település képviselői sa-
ját zászlajuk alatt vonultak be. Az 
ünnepi önkormányzati ülésén átad-
ták a Pro Cultura- és a vállalkozói 
díjakat, majd Székelykeresztúr pol-
gármestere, Rafai Emil köszöntötte 
a delegáció tagjait, míg a Keresztúr 
nevű települések szövetségének el-
nöke a közel két évtizedes összefo-
gás nemzetegyesítő jelentőségét mél-
tatta. 

A program déli tizenkettőkor a 
Kossuth-negyedben, a Keresztúrok 
Európai Parkjában folytatódott, ahol 
felavatták a tizenhatodik találkozó 
emlékére emelt székelykaput. - Ez-
zel, amellett hogy az esemény kap-
csán maradandó értékű emlékjelet 
hagyunk, a Kossuth Lajos lakóne-
gyed szépülését, az itt lakók környe-
zetének kellemesebbé tételét is szol-
gáljuk – mondta büszkén Rafai Emil 
polgármester. 

Július 31-én délután, innen a Gyár-
fás-kúriába vonultak a találkozó 
résztvevői, hogy Petőfi legendás hírű 
körtefájánál hajtsanak fejet a 166. éve 
elhunyt költő óriás emléke előtt, aki-
nek kiemelkedő személyiségéről a há-

lás utókor nevében Székelykeresztúr 
polgármestere beszélt megszívlelen-
dően szép mondatokban. Az utóbbi 
években megszépült, kegyeleti park-
ká nemesült kúria udvarában találha-
tó az a különleges szobor, melyet vá-
rosunk ajándékaként Lengyel István 
szobrászművész formált meg Bemről 
és Petőfiről.    

Látványnak is igazán felemelő volt 
a Keresztúr nevű települések népvi-
seletbe öltözött küldöttségeinek fel-
vonulása a város főutcáján, melynek 
két oldalán a helyiek sokasága ünne-
pelte a vendégeket, akikkel ezt köve-
tően együtt szórakoztak a főtéren, 
ahol az egymást követték a népsze-
rűbbnél népszerűbb előadók, akik 
közül a legnagyobb sikert Szabó 
Ádám aratta, aki ezúttal is bizonyí-
totta, hogy egy harmonikával ezre-
ket tud szórakoztatni színvonalasan. 

A zárónap is a programok sokasá-

gával várta a vendégeket, akik élvez-
hették a néptánc gálán fellépők látvá-
nyos produkcióit, a főző- és borver-
seny íz-és zamat világának különle-
gességeit. A háromnapos, igényesen 
összeállított program-sorozat au-
gusztus 1-jén este a Keresztúrok kö-
zös táncát a budapesti MégEgyKör 
zenekar fellépése követte. A nap 
sztárvendége a Piramis zenekar volt, 
melynek sikerének fényét az éjféli tű-
zijáték sem homályosította el… 

A Keresztúr nevű települések kül-
döttségei augusztus 2-án felkereked-
tek és elindultak hazaféle, ám a duna-
keszi delegációnak még ekkor sem ért 
véget a küldetése, mivel hivatalos volt 
a 4-én sorra kerülő könyvbemutatóra. 

Határtalan együttműködés
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Idén Egyházaskeszőn 
találkoztak a kesziek

Könyvbemutatón: Sipos Dávid és Kárpáti Zoltán 
a helyi érdeklődők soraiban

Szakáll Lászlóné, Harangozó Katalin, Terbe Józsefné, Csoma Attila,  
a vendéglátó polgármester asszony, Kollár Albin

augusztus 15-én keszi talÁlkozóra került sor a vesz-
prém megyei egyhÁzaskeszőn. a keszi talÁlkozókat 
1992 óta rendezik meg azok a települések, amelyek ne-
vükben őrzik a honfoglaló keszi törzs emlékét. a kÁr-
pÁt-medencében összesen 49 olyan helynév van, amely 
a törzsre utal, de ezek közül van mÁr elnéptelenedett 
puszta és olyan település is, amelynek a neve az évszÁ-
zadok alatt elhagyta a keszi nevet vagy annak valami-
lyen formÁjÁt. 

A harminc egynéhány ma 
is lakott Keszi település 
többsége a mai Magyar-

ország területén helyezkedik el, 
de a Felvidéken, Erdélyben és 
a Délvidéken is találunk lakott 
helyeket. A települések többsége 
ezer fő alatti, Dunakeszi messze 
a legnépesebb mind közül.

Az idei házigazda, Egyházas-
kesző a Kemenesháton helyez-
kedik el, a Marcal folyó völgyé-
ben. Lakossága alig haladja meg 
a félezer főt. Neve a Keszi kötő-
désen túl arra utal, hogy rég-
óta egyházas hely, azaz templo-
ma volt. Története nagyban ha-
sonlít Dunakesziéhez, hiszen az 
első településnyomai szintén a 
késő bronzkorból származnak, 
valamint a római időkben is la-
kott hely volt. A falu első közép-
kori írásos említése négy évvel 
előzi meg Dunakesziét (1251, 
Keszwy).

Az Egyházaskeszőiek, vagy 
ahogy a környéken hívják őket 
Öregkeszőiek a vidéki ember 
őszinte szeretetével fogadták a 
megjelent hat másik Keszi te-
lepülés küldöttségét. A prog-
ram az egyes települések bemu-
tatkozásával kezdődött. Duna-
keszit Szakáll Lászlóné mutat-
ta be a többieknek. A hazaiak 

ezután büszkén mutatták meg 
településüket a küldöttségek-
nek. Egy szépen helyreállí-
tott kápolnát, valamint a köz-
ség késő barokk stílusú temp-
lomát tekintettük meg és a szé-
pülő Keszi emlékparkban a 
települések elhelyezhették nem-
zeti színű szalagaikat. A dél-
után lovaskocsizással telt és 
megtekinthettük a község hely-
történeti gyűjteményét és pol-
gármesteri hivatalát is. A prog-
ramot kulturális műsor zárta, 
amelyben Egyházaskesző, Ma-
gyarkeszi és Tiszakeszi nép-
táncosait, énekkarát és színját-
szóit tekinthettük meg. A szí-
vélyes vendégfogadásban ha-
mar barátokra leltünk és lehet 
bár sohasem találkoztunk ed-
dig egymással, éreztük, hogy az 
ezer éves közös múlt összeköt 
minket. Nem meglepő tehát, 
hogy úgy búcsúztunk egymás-
tól, hogy: viszont látásra jövő-
re is! Az idei évben a Dunake-
szi küldöttség tagjai voltak: Ha-
rangozó Katalin, Szakáll László-
né, Terbe Józsefné, Kollár Albin 
és Csoma Attila. Jövőre a Fejér 
megyei Sárkeszi rendezi meg a 
találkozót.

Csoma Attila

Orbán János helyi plébá-
nos, Székelykeresztúr történe-
te című könyve 1943-ban ké-
szült el a kolozsvári Minerva 
Irodalmi Nyomdában, mely-
nek reprint kiadása idén nyá-
ron jelent meg széles körű ösz-
szefogással. A Molnár István 
Múzeumban rendezett könyv-
bemutatón jelen volt Halász 
János országgyűlési képvise-
lő, Székelykeresztúr díszpol-
gára, Kása Csaba, Fazekas 
Sándor miniszter tanácsadó-
ja, akit városunk küldöttségé-
vel együtt szeretettel köszön-
tött Rafai Emil polgármester. 
A város első embere köszöne-
tét fejezte ki Halász Jánosnak, 
Kása Csabának és Kunszent-
miklós Önkormányzatának a 
könyv reprintkiadásához nyúj-
tott anyagi támogatásért, a pá-
lyázat gondozásáért. Dunake-
szinek pedig azért, hogy a bu-
dapesti nyomdából elszállítot-
ta Székelykeresztúrra a több 
mázsa tömegű könyvet.  

Sándor-Zsigmond Ibolya, a 
Molnár István Múzeum igaz-
gatója ismertette a telepü-
lés életét, történetét feldolgo-
zó nagy sikerű könyv életútját, 
Orbán János alkotásának egye-
düliségét és időtállóságát.  

Halász János beszédében a 
közös összefogás, a közösség 

építés minden napi jelentősé-
gét, az értékek közvetítésének 
fontosságát hangsúlyozta. A 
könyv a jövő nemzedékét se-
gíti, miközben megdobogtatja 
az idősek szívét – fogalmazott 
a politikus, aki kifejezte köszö-
netét a támogatásért Dunake-
szinek is, melynek képvisele-
tében Kárpáti Zoltán, külkap-
csolatokért felelős tanácsnok és 
Sipos Dávid, Dióssi Csaba pol-
gármester kabinetfőnöke vett 
részt a jeles eseményen.  

Orbán János könyvének új-
bóli kiadása révén – szellemi 
gyarapodáson túl - az értéke-
sítésből származó bevételből a 
Molnár István Múzeum szá-
mára újabb helytörténeti ki-
advány megjelentetésére nyílik 
lehetőség, amit nagy örömmel 
fogadott Sándor-Zsigmond 
Ibolya múzeumigazgató.  

Az ünnepélyes ceremónia 
után azzal a jóérzéssel indul-
tunk el Székelykeresztúrról 
Dunakeszire, hogy az ott töl-
tött napok alatt küldöttségünk 
tagjai – Kárpáti Zoltán, Sipos 
Dávid, Juhos Márton – tovább 
erősítették a két testvérváros 
kapcsolatát a nemzeti össze-
tartozás jegyében. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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vajon mi jut eszünkbe erre a szóra: kert. bizonyÁra gyümölcsfÁk, virÁgok, konyhakert, zöld gyep, 
jellegtelen beton, vagy kockakő burkolat és még sorolhatnÁnk. akad persze elhanyagolt, miként az 
ellentéteként lehet díszes, esztétikus, esetleg hivalkodóan túldíszített, netÁn giccsbe is hajló kert.

Az emberarcú kert 

A bunkertől a kikeleti bangitáig

Miért is e felsorolás? Mert lé-
tezik úgymond emberarcú, 
a tulajdonos egyéni ízlését 

tükröző, saját, végiggondolt elképze-
léseit hosszabb időn át végzett szor-
gos munkával kialakított kert, amely 
esztétikumával, praktikumával teszi 
harmonikussá az életminőséget. 

Városunkban él Dr. Végh Lajos és 
felesége Dr. Csáder Adrienn. A Szép 
Kertek című folyóirat idei 2. száma 
adta hírül, hogy a 2014-es Év Kertje 
pályázaton a „Sajátkezű kertépítés” 
kategória különdíját ők nyerték el.

Az utcáról nézve a frappáns elő-
kert keskeny sávja ragadja meg a te-
kintetet. Bent, a lakóház hátsó front-
jához érve a látogató elé tárul a fák, 
bokrok, virágok, hangulatos együt-
tese.

A terasz előtt lévő, vendégfogadás-
ra alkalmas, a tűző nap elől ernyővel 
védett asztalnál beszélgettünk. A há-
zaspár belekezdett a kertépítés törté-
netébe, ám kérésemre előbb felidéz-
ték a kezdeteket.

Káposztásmegyeren laktak, a fele-
ség szüleinek Dunakeszi-alsón volt 
egy telkük, de kertes házra vágytak, 
így beköltöztek a városba. Szemben 
volt egy eladó ház, ezt ők vásárol-
ták meg 2000-ben. Így egészen közel 
vannak a korosodó szülőkhöz.

Idős bácsié, egykori repülőmér-
nöké volt a ház s rögtön látták, hogy 
sok munka vár rájuk. Belevágtak, A 
házból szinte csak a négy fal maradt 
meg, a belső helyiségeket saját el-
képzelésükre formálták át. Az udva-
ron sufni, valamikori szerelőműhely, 
tyúkól, disznóól, hulladék anyagok 
tömkelege volt. Több tíz konténernyi 
sittet, törmeléket s mintegy hetven 
köbméternyi földet szállíttattak el. 
Növény szinte semmi nem volt, vi-
szont rátaláltak egy földalatti, a má-
sodik világháborúból megmaradt, 
vastag kazánlemezből összeszerelt 
bunkerre.

Öt év telt el így. Mindketten dol-
goztak, Lajos jogászként (egy éve 
már nyugdíjas), Adrienn minisz-
tériumi tisztviselőként, (jelenleg 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumában). Két gyermeket nevel-
tek, Olíviát, aki jelenleg egyetemis-
ta, a Budapesti Műszaki Egyetemen 
pszichológiát tanul, Marci pedig tör-
vényszéki írnok a Budapest Környé-
ki Törvényszéken.   

Munka után, hétvégeken és sza-
badságuk alatt formálták otthonu-
kat, alig vettek igénybe szakmunkát, 
hiszen a férj eredetileg gépésztechni-
kus volt, sok mindenhez értett és sok 
mindent megtanult, amire az évek 
során szüksége volt. 

Mikor úgy vélték, készen vannak, 

körülnéztek s egyet gondoltak. Ide 
most már egy szép kert kell, ami-
ről régen is álmodoztak. Végül is 
2008-ban készült el egy terv Her-
czeg Mónika okl. táj- és kertépítész-
mérnök hathatós közreműködésével. 
Kértek árajánlatot kertépítő cégtől, 
ám olyan borsos, többmilliós ösz-
szeg jött ki, hogy elhatározták: is-
mét saját kezükbe veszik a kivitele-
zést. Hét közben kevesebbet, hétvé-
geken többet dolgoztak. A kert vé-
gébe előbb egy faházat terveztek, ám 
igazából nem találtak megfelelőt. Vi-
szont sok maradék tégla volt felhal-
mozva, így Lajos nekiállt, és felépí-
tett egy 30 négyzetméteres – szükség 
esetén lakható – kis házat. Ugyanis, 
mint mondta, a gázszerelésen kívül 
(mert ehhez hatósági engedély kell) 
minden építési, szerelési munkát el-
végez.  Lassan elkészültek a közleke-
dő utak, ezzel párhuzamosan a kü-
lönféle, hangulatban, színben, for-
mában harmonizáló növények, vi-
rágok is kezdtek a helyükre kerülni. 
Munkájuk nagymértékben Adrienn 
elgondolásán alapult, amit a férje és 
a tervező szinte minden esetben el-
fogadott. Volt eset, amikor átülteté-
sekre is sor került. Az egyik fő cél 
az volt, hogy minden évszakban le-
gyen virágzó növény. Egyik külön-
legességük a kikeleti bangita, amely 
már februárban szirmot bont. Má-
jusban a rózsabokor öt héten át leg-
alább kétszáz virágot hozott s har-
minc üveg rózsaszirom lekvárt főz-
tek. A fűszernövények minden év-
szakban „kiszolgálják” a konyhai 
igényeket s a konyhakertben is szé-
pen terem a paprika, paradicsom. A 
kerti csap ma már csak dísz, az öntö-
zést programozott rendszer végzi el. 

Amikor a múlt évben a már em-
lített kertépítészmérnökkel közösen 
elkészítették a pályázatot, a szakem-
ber kijelentette, hogy az országban 
három olyan kertről tud, ahol két év 
alatt ötévnyit fejlődtek a növények, 
ezek közül az egyik az övék. Mert 
a fák, virágok, bokrok jól érzik ma-
gukat, érzik, hogy szeretik őket. A 
Végh-család joggal büszke a kertjére, 
még a nyári szabadságot is itthon töl-
tik, mert örömüket lelik abban, amit 
közösen alkottak. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Dr. Végh Lajos  
és felesége, 

dr. Csáder Adrienn 
a díjnyertes 
kertjükben 
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Nagyon jól érzi magát új csapatában, az UVSE-ben a kétszeres 
Universiade-győztes, a Dunakeszin élő Szentesi Ádám

– A szurkolóknak hova kell elhe-
lyezni az Universiadén szerzett 
aranyérmet?

– Nagyon erős mezőnyben let-
tünk bajnokok, és az egygólos 
vagy büntetőkkel szerzett győzel-
meink azt is megmutatták min-
denkinek, hogy mentálisan és fi-
zikálisan is remekül felkészültünk 
a tornára.

– Melyik találkozó volt a legem-
lékezetesebb az Ön számára?

– Én két találkozót említenék, 
amely keretbe foglalta a szereplé-
sünket. Az olaszokkal kétszer ta-
lálkoztunk, és az első meccsen fö-
lényesen nyertünk ellenük. Aztán 
az utolsó meccset is velük játszot-
tuk…

– Amit ugyebár nem nyertek meg 
fölényesen…

– Nem, sőt, az olaszok már 4-0-
ra vezettek ellenünk a fináléban. 
Ekkor sokan nem hittek már ben-
nünk, a magyar csapat végső sike-
rében. Mi a vízben és a parton vi-
szont végig bíztunk magunkban 
és egymásban, és előbb egyenlítet-
tünk, majd büntetőkkel végül az 
aranyérmet is megszereztük.

– Mindig azt szokták mondani, 
egy csapat akkor sikeres, ha meg-
vannak benne a művészek és a 
mesteremberek is. Ön melyik rész-
hez sorolja magát?

– Én inkább úgy fogalmaznék, 
hogy vannak, akik inkább cipelik, 
míg mások inkább játszanak a zon-
gorán. Nos, én magamat az előbbi-
ek közé sorolom magam. Nagyon 
szívesen töltöm be ezt a szerepkört, 
oda viszem a zongorát, ahova ké-
rik, hogy aztán a klasszisaink sze-
met és fület gyönyörködtetően ját-
szanak rajta.

– Mennyire volt elégedett a telje-
sítményével?

– Úgy érzem, kijátszottam ma-
gamból mindent, talán csak a finá-
léval kapcsolatban lehet hiányérze-
tem, ugyanis aránylag hamar ki-
pontozódtam védekezésben.

– Immár kétszeres Universiade-
győztes. Melyik volt nehezebb: 
megszerezni az elsőt, vagy megvé-
deni a bajnoki címet?

– Azt hiszem, igaz a mondás, 
hogy megvédeni a bajnoki címet 
sokkal nehezebb, mint megszerez-
ni. Ezzel együtt számomra egyfor-
ma értékkel bír mindkét aranyérem.

– A nyári szezon nem csak arany-
érmet, hanem új csapatot is hozott 
a számára. Mikor kezdte meg a fel-
készülését az UVSE-ben a bajnoki 
szezonra?

– Már benne vagyunk rende-
sen a felkészülésben, igaz, egyelő-
re csak az alapozó résznél tartunk, 
amikor rengeteg az úszás és a láb-
tempó, de ahogy halad az idő, majd 
egyre több taktikai elem és lab-
dás edzés is kerül a programunk-
ba. Nagyon jól érzem magam az új-
pesti kötődésű csapatban, ahol be-
fogadtak, nagyon rendesek velem. 
Szimpatikus csapat a miénk, csak 
azt sajnálom, hogy régi klubom, az 
OSC elvitte tőlünk a válogatottnál 
is számba vett Nagy Ádámot.

– Mikor kezdődik a bajnoki sze-
zon?

– Szeptember 22-én a Honvéd el-
len kezdjük meg a nagy menetelést, 
és biztos vagyok abban, hogy ad-
digra száz százalékos állapotba ke-
rül a csapatunk.

– Milyen céllal vágnak neki a 
pontvadászatnak?

– Reális esélye annak van, hogy 
a legjobb tíz közé bekerülünk. A 
mostani kiírásban ugyanis két 
nyolcas csoportban mérkőznek 
meg a csapatok, és az első négy ke-
rül be a legjobb nyolc közé mind-
két csoportból. Mi az OSC, a Fra-
di, a Vasas, a Honvéd, a Debrecen, 
a KSI, a Pécs csapataival kerültünk 
össze, így nagy bravúr lenne, ha az 
első négyben végeznénk. Persze, 
sosem szabad azt mondani, hogy 
soha… Az OSC és a Fradi kiemel-
kedik, míg a többiekkel nagy csatá-
kat vívhatunk. Apró nüánszok fog-
nak majd dönteni a másik két to-
vábbjutó helyről, és bízom abban, 
hogy ez akár a mi javunkra is el-
dőlhet.

-molnár-

„Van, aki viszi, van, 
aki játszik a zongorán”
ugyan a kazanyi vizes vilÁgbajnoksÁgon nem jutott sok babér vízilabdÁzóinknak – a férfiak 
a 6., míg a nők a 9. helyen végeztek – azért a júliusi universiadén megmutattÁk a magyarok, 
igenis a sportÁg nagyjai közé tartoznak. a vincze balÁzs Által irÁnyított aranyérmes csapat 
egyik legjobbja a dunakeszin élő szentesi ÁdÁm volt, aki immÁr új klubjÁban, az újpesti kötő-
désű uvse-ben mÁr megkezdte a felkészülést a szeptember végén kezdődő bajnoki szezonra.
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Piros-fehérben

Ami a keret összetételét ille-
ti, az előző szezonban pá-
lyára lépő játékosaink döntő 

többsége ősztől is a Kinizsi szerelé-
sét viseli majd. Így továbbra is a Du-
nakeszit erősíti Biczi Gábor, Petróc-
zi Tamás, Szekeres Attila, Bita Lász-
ló, Kun Gábor, Lámpi Tibor, Tánc-
zos Tibor, Szikora Levente, Monspart 
László, Szijjártó Péter, Somorai Atti-
la, Temesi Norbert, Szlifka János és 
Gorjánácz Márió. Az U20-as csapat-
ból a felnőtt kerethez került Szenyita 
László és Bota Márk, míg az érkezők 
táborát Horváth Olivér (Göd), Rozsos 
József (Dunaújváros) és Takács Zol-
tán Gergely (ETO Futsal) erősítik. 
Rajtuk kívül adott a lehetőség U20-
as fiataljaink számára is a felnőtt ke-
ret közelébe férkőzni, hiszen Biczi 

mestertől mindenki megkapja a le-
hetőséget a bizonyításra.

Az új szezont a Magyar Kupában 
kezdjük, 2015. szeptember 9-én a gö-
döllői Covritas Kft. csapata érkezik 
hozzánk, míg a bajnokság két nappal 
később veszi kezdetét: 2015. szept-
ember 11-én 20 órától a pécsi Pető-
fi és Fia SE gárdájával mérkőzünk a 
Radnótiban. Hazai bajnoki találko-
zóinkat a megszokott időpontban és 
helyszínen rendezzük, péntekenként 
20 órás kezdéssel várjuk minden 
kedves régi és új szimpatizánsunkat 
a hazai bajnoki mérkőzéseink alkal-
mával a Radnóti Miklós Gimnázium 
Sportcsarnokába!

Az utánpótlás-képzéssel kapcso-
latban is történtek kisebb-nagyobb 
változások: az ovis csoport foglal-

kozásait Szrna Katalin és Gorjánácz 
Márió tartják majd. Az U8-as és 
U9-es gyermekekkel Tánczos Ti-
bor és Szenyita László, az U10-U11-
el Lámpi Tibor, Tánczos Tibor és 
Szenyita László, U13-as növendéke-
inkkel Lámpi Tibor és Szenyita Lász-
ló foglalkozik majd 2015 őszétől. Az 
U15-ös és U17-es csapataink új mes-
tere Burzi Attila. Ő Vácról érkezik 
hozzánk, és személyében egy újabb 
kiváló edzővel bővül a Kinizsi szak-
mai stábja. U20-as és felnőtt csapa-
tunk irányítása Biczi Gábor felada-
ta lesz. A két csapat egymásra épül, 
egymásból építkezik, tehát Gábor 
edzésről-edzésre figyelemmel kísér-
heti fiataljaink teljesítményét is, akik 
megfelelő munka és hozzáállás ese-
tén lehetőséget kaphatnak NB II-es 
felnőtt csapatunkban is a bizonyí-
tásra. 

Változtatás történt az utánpótlás 
vezetői pozícióban is. Ezt a feladatot 
az új évadban Lámpi Tibor látja majd 
el, aki egyébként frissen vizsgázott 
futsal szakedzőnk. Ifjú portásaink 
Takács Zoltán Gergely és Szenyita 
László irányításával tanulhatják meg 
a mesterség alapjait a kapusedzése-
ken! Végezetül az egyik leglényege-
sebb és legörömtelibb hírünk: a ma-
gyar futsal egyik meghatározó alak-
ja, Kasza János személyében egy 
nagy tapasztalattal rendelkező szak-
ember is csatlakozott stábunkhoz, 
aki szakmai tapasztalataival, meglá-
tásaival biztosan nagy segítségünk-
re lesz a szezon során, segítségével 
Klubunk egy új, magasabb szakmai 
szintre fejlődhet!

Végh Zoltán

2015/2016 FÉRFI FUTSAL MAGYAR KUPA:
1. 2015.09.09, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal – Covritas Kft. (Gödöllő)
2. 2015.10.14, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal – Dunaferr DF Renalpin 
(Dunaújváros)

2015/2016 FÉRFI FUTSAL NB II, KÖZÉP CSOPORT:
 2015.09.11, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal - Petőfi és Fia SE (Pécs)

2. 09.18 vagy 09.21, Internationale CDF SE (Budapest) - Dunakeszi Ki-
nizsi Futsal

 2015.09.25, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal - Újpesti TE
 10.02 vagy 10.05, Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE - Dunakeszi 

Kinizsi Futsal

 2015.10.09, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal - Sportprojekt 18 Kft. 
(Pestszentlőrinc)
6. 10.16 vagy 10.19, Újpest FC - Dunakeszi Kinizsi Futsal
7. 2015.10.23, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal - Szuperinfó Vác
8. 10.30 vagy 11.02, Score-Goal Kecskeméti FC - Dunakeszi Kinizsi Futsal
9. 2015.11.06, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal - Pécsi Egyetem AK
10. 11.13 vagy 11.16, Garvittax - Dunakeszi Kinizsi Futsal
11. 2015.11.20, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal - Piliscsaba AFC
12. 2015.11.27, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal - 1988 Déli FC (Vasas)

 12.04 vagy 12.07, Tolna-Mözsi FSE - Dunakeszi Kinizsi Futsal
 2015.12.11, 20:00, Dunakeszi Kinizsi Futsal - Romhány SE
 SZABADNAP

Újra Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub
a nyÁr folyamÁn sok, szÁmottevő vÁltozÁs történt klubunk hÁza tÁjÁn. az új szezontól biczi gÁbor 
vezetőedző irÁnyítÁsÁval, ismét dunakeszi kinizsi futsal klub néven, piros-fehér színekben képvi-
seljük vÁrosunkat a mÁsodosztÁlyú honi futsal-bajnoksÁg közép csoportjÁban. 

A Dunakeszi Kinizsi 
Futsal Klub boldog 
"családja" az újabb 
NB II-es bajnokság 

megnyerését ismét 
együtt szeretné 

ünnepelni
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(1947. IX. 25. – 2015. VI. 30.)

Az 1968-ban 
készült fotón 
balról: 
Koós, Kunstár, 
Pánczél, 
Hegedüs, Kiss,  
Garamvölgyi, 
Tamási Károly 
edző. 
Guggolnak: 
Szabadi, Libényi, 
Solymosi, 
Rakovszki, Smál

Laci a labdarúgást 1960-ban 
kezdte, Jeszmás György edző 
keze alatt, korán kitűnt tehet-

sége. Vasutas úttörő-, ifjúsági csapa-
tában ontotta a gólokat. Bevonulása 
után két évig a Váci Dózsában szere-
pelt, leszerelés után visszatért a Vas-
utashoz.  Négy év alatt a felnőtt csa-
patban 150 gólt lőtt, volt olyan baj-
noksági szakasz, amikor minden 
mérkőzésen a hálóba talált. 1965-ben 
52, 1968-ban 45 gólt lőtt. Emlékeze-
tes, amikor Monoron 6, Újhartyán 
és Tököl ellen 4-4 gólt lőtt, többször 
volt csapata gólkirálya.  Mindkét 
lábbal kitűnően rúgott, nagyszerű-
en fejelt és a szabadrúgásai félelme-
tesek voltak. 1969  Egyetértés csapata 
hívta, de nem engedték, végül 1970-
ben került az NB I-es Tatabányához, 
majd egy év után a Kecskeméti Dó-
zsában szerepelt két évig.  1974 őszén 
visszatért az NB III-ban szereplő 
Vasutashoz és augusztus 25-től újra 
ontotta a gólokat. A Vasutas felkerült 
az NB II-be. 

Az öregfiúk csapatában 1979-
től szerepelt éveken át. Dunakeszi 

színeiben a 9-számú mezt viselte. 
Július 10-én az alagi temetőben he-
lyezték örök nyugalomba, játékos-
társa, barátja Szabadi Lajos mondott 
búcsúbeszédet: „Szomorúan állunk 
itt egy nagyszerű játékost és sport-
embert vesztettünk el. Emlékszem, 
amikor 1968 őszén a csapathoz ke-
rültem, milyen büszke voltam, hogy 
vele egy csapatban szerepelhetek. 
Abban az évben a Pest megyei baj-
nokságot nagy főlénnyel megnyer-

te a csapatunk, Laci 45 gólt lőtt. Jól 
emlékszem akkoriban Dunakeszi 
egyetlen sporttudósítója Solymosi 
László milyen sokszor jött be a csa-
pathoz és buzdított minket, milyen 
sokat írt a csapatról, ő volt a tizen-
kettedik játékosunk. A búcsú mindig 
nehéz, kedves Laci nyugodj békében, 
nem felejtünk el!”. 

Gyászolja őt felesége, két lánya és 
veje.

Emlékét megőrizzük! S. L.

Koós László emlékére 

azok, akik a 60-as években a vasutas pÁlyÁn lÁthattÁk koós lÁszló labdarúgó jÁtékÁt azoknak nagy 
élményben volt részük. nagyszerű jÁtékÁval sok örömet szerzett csapatÁnak és a szurkolóknak. 
tÁrsasai pupinak szólítottÁk.

Kicserélték a vörös salakot 
a Magyarság futópályáján

a füves pÁlya tavalyi telepítése utÁn, idén a futókört újította 
fel a vÁros. a 30 éves elöregedett vörös salakos pÁlyÁn nem volt 
megoldva a salak nedvesítése, a szegély is széttöredezett. új sze-
gélyt építettek, locsolórendszert telepítettek, illetve kétrétegű 
vörös salakot terítettek profi útépítési technológiÁval.
 fotó: vörös istvÁn

2015-ben is tisztelje meg hirdetéseivel a régió 
legnagyobb példányszámú és legolvasottabb 

színes közéleti lapját, 
a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 31 000 példányban.
dunakanyarregio.hu
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LABDARÚGÁS

a 2014- 2015. évi labdarúgó bajnoksÁgban a kinizsi use 
felnőtt csapata az 5., az ifjúsÁgiak a 4. helyet szerezték 
meg. az eredményről, az új bajnoki tervekről zalaeger-
szegi tamÁs edzőt kérdeztük.  

Rajt döntetlennel

- Milyen tervekkel indultak a baj-
nokságban?
- Az elmúlt évekhez hasonló sze-
replés lett volna a terv a bajnok-
ságban. Új játékos nem érkezett a 
csapathoz, néhány fiatal játékost 
sikerült az ifiből, Szűcs Krisztiánt, 
Tallér Bencét, Szántó Pétert, és az 
U 18-ból Juhász Dénest beépíteni. 
Két meghatározó emberünk hi-
ányzott, Jávor Imre ősszel abba-
hagyta, Kiss Róbertra sem számít-
hattunk, ami a csapat szereplésén 
meglátszott. 

- Az őszi gyengélkedés után, mi-
nek köszönhető a tavaszi jobb sze-
replés?
- Jól sikerült a felkészülés, nem 
hátráltatták sérülések és egyéb 
dolgok a csapatot. Szerkezetet vál-
tottunk és ez meglátszott a csapat 
játékán, ami a bajnoki tabella 5. 
helyére volt elég. A fiatalok pedig 
a 4. helyet szerezték meg 37 bajno-
ki pontot gyűjtve. 

- Reális a felnőtt csapat eredmé-
nye, vagy több van az együttes-
ben?
- Az 5. helynél több van a csapat-
ban, ám a gyengébb ősz után tel-
jesen reális ez a helyezésünk. Sok 
érték van az utánpótlásban és eze-
ket szeretnénk minél jobban kiak-
názni, erre ékes bizonyíték a fiata-
lok beépítése a csapatba.

- Milyen tervek vannak a 2015-
2016-os bajnoki évre?

- Természetesen szeretnénk job-
ban teljesíteni a következő sze-
zonban, a mezőny első felében vé-
gezni.  A felkészülést július 14-
én kezdtük el az új bajnokságra. 
Csapatunk új játékosai: Klement 
Máté, Sztankovics Norbert, Koszta 
Zoltán (Csomád), Farkas Arnold 
(Veresegyház). Augusztus 16-án 
Erdőkertesen kezdtük meg a sze-
repelést Pest megyei II. osztály 
Északi csoportjában.  

Erdőkertes- Dunakeszi KUSE 1-1 
Dunakeszi: Németh – Széles, Hor-
váth I, Nagy D, Szűcs (Farkas), 
Szabó B (Sztankovics), Kalicz 
(Tallér), Klement, Váradi, Füzesi 
(Nagy L), Szabó G. A hazai csapat 
30. percben jutott vezetéshez, a 67. 
percben Sztankovics egyenlített.

Őszi hazai mérkőzések:
IX. 6.   16.30    Dunakeszi K – Vác- 
Deákvár SE
IX. 16.  17.00   Dunakeszi K -  Dány 
KSK
IX. 19.  16.00   Dunakeszi K – Cső-
vár Reménység SE
X. 3.     15.00   Dunakeszi K – Gödi 
SE
X. 24.   13.30   Dunakeszi K – Püs-
pökhatvan SE
XI. 7.    13.30   Dunakeszi K – 
Aszód FC
XI. 21.  13.00   Dunakeszi K – Hé-
vízgyörki SE

Solymosi László

SAKK

a dunakeszi kinizsi férfi sakkcsapata az elmúlt bajnok-
sÁgban ezüstérmet nyert, melyhez gratulÁlunk!
a bajnoksÁgban elért eredményüket a júniusi lapszÁ-
munkban tévesen közöltük, amiért elnézésüket kérjük.

Helyesbítés

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

Apróhirdetés
• Víz- gáz- fűtésszerelés - mestervizsgával. Dugulás elhárítás, gázkészülékek, bojlerek cseréje, ja-
vítása, teljes gépészeti kivitelezés. Fövényesi: tel.: 06-30/93-22-114

• Imo bőráru javítás- és készítés. 2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 4/D. (Bejárat a Németh László köz-
ből). Tel.: 06-20-341-0337

• Szőnyegtisztítás 5 m2 felett háztól házig 1000 FT/m2. Tel.: 06-30-296-1771
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az összes sportolÁst bemelegítéssel kellene kezdeni, 
sokan tudjÁk a bemelegítés fontossÁgÁt, azonban nem 
fordítanak rÁ kellő hangsúlyt, pedig érdemes. a havonta 
megjelenő cikksorozat az egészséges életmód és a sport 
alapjaival foglalkozik.

bemelegítés fontossága 
2. rész

A bemelegítés formái
A bemelegítésnek két formá-
ja létezik: „Passzív” és „Aktív” 
forma. A passzív forma az ak-
tív kiegészítése, például a be-
melegítő krémek használata, 
masszázs,stb. Az aktív beme-
legítés viszont további két sza-
kaszra bontható: általános és 
speciális szakaszra. Mindkét 
formánál nem a testi képessé-
gek, erő fejlesztése a cél, hanem 
ennek az előkészítése. 

Általános bemelegítés
Az általános bemelegítésnek 
mindig meg kell előznie a spe-
ciális bemelegítést, így bizto-
sítjuk a szív és a tüdő működé-
sének fokozását, ízületek kellő 
átmozgatását, izomcsoportok 
előkészítését a munkára.
Példa egy általános bemelegí-
tésre:  
- 3-4 perc futás vagy lépcsőzés
- Szökdelés először egy majd 
páros lábon
- Lábujjra emelkedés
- Térdrugózás
- Nyak izmainak bemelegítése: 
fejfordítás jobbra-balra, előre-
hátra, fejkörzés
- Lendítések, körzések, karhú-
zások: vállöv bemelegítése
- Törzshajlítás jobbra-balra, 

törzskörzés: törzs izmainak be-
melegítése
- Guggolásban történő rugó-
zás, láblendítések oldalra, elő-
re, hátra: alsó végtag és csípő 
izmainak bemelegítése.
Általános bemelegítés célja: 
Minden izomcsoport megdol-
goztatására kiterjedő gyakor-
latsor alkalmazása, a szív és 
tüdő működésének fokozása, 
ízületek, izomcsoportok előké-
szítése.  

Speciális bemelegítés
Ez a fajta bemelegítés az erőfej-
lesztő gyakorlatokra összpon-
tosít, például a gyakorlat előtt, 
melyet csinálni fogunk előbb 
súlyzó nélkül majd súlyzóval 
végzünk vagy a kiválasztott 
gyakorlat első sorozatát kisebb 
súllyal (például a felével) nagy-
számú ismétléssel dinamiku-
san végezzük.
A speciális bemelegítés célja:
Ideg-izom kapcsolatok „bekap-
csolása”, idegpályák bejáratása, 
dinamikus sztereotípiák fel-
frissítése.

 Juhász Ádám, 
Fitness Akadémiát végző 
Sportoktató (Testépítés-

Fitness) 

FITTEN, EGÉSZSÉGESEN

dunakeszi testvérvÁrosa, casalgrande olasz-
orszÁg emilia-romagna régiójÁban talÁlható, 
azon belül is a reggio emilia megyében. a két vÁ-
ros szoros kapcsolatot Ápol, ennek – sok egyéb 
mellett - egyik ékes bizonyítéka, hogy a négy-
évente megrendezésre kerülő tricolor olimpia 
küzdelmeire idén is meghívÁst kaptak dunakeszi 
fiatal sportolói. a küldöttség – melyben szÁmos 
sportÁg képviselői vannak – seltenreich józsef 
sportigazgató és kÁrpÁti zoltÁn külkapcsolato-
kért felelős tanÁcsnok vezetésével vesz részt 
augusztus 25-30. között a tricolor olimpiÁn, 
mely európa fiatal sportolóinak egyik legna-
gyobb seregszemléje. 
 forrÁs: dunakeszipost.hu

Dunakeszi ismét 
részt vesz a 

Tricolor Olimpián

A magyar válogatott egykori kiválóságai és  
a Kőrösi Iskola Botos-Röpsuli ifjú játékosai



LÉLEGZŐ 
HŐSZIGETELÉS???
IGEN, LEHETSÉGES!

Rév festék KISÁRUHÁZ


