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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu 

Heti 2 napra kisegítő alkalmazottat 
keresünk üzletünkbe! Jelentkezni 
személyesen üzletünkben, 
vagy telefonon lehet.

 évesek 
lettünk 

- köszönjük minden 
kedves vásárlónknak!
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4 Dunakeszi Polgár

A forgalmat 
jelzőőr és 

az elektromos 
lámpa irányítja

Tizenegy centi 
vastag új aszfalt 

réteg kerül 
a felújított 
Pálya útra

Augusztus elsején, hétfőn megkezdődött dunAkeszi egyik legforgAlmAsAbb közútjánAk, A PályA ut-
cánAk A felújításA. A máV nAgyállomástól egészen dunAkeszi-Alsó déli hAtáráig, A káPosztmegyeri 
VAsúti Aluljáróig  terjedő út burkolAtA teljesen megújul. A VárhAtóAn szePtember második feléig 
tArtó felújítási munkálAtok ideje AlAtt jelentősen lelAssul, VáltAkozó iránybAn, félPályán hAlAd 
A forgAlom. 

Már javában dolgoz-
nak a szakemberek és 
a munkagépek, meg-
kezdődött a régi úttest 

felmarása 5 cm mélységben, me-
lyet új, korszerűbb anyaggal cserél-
nek le, ami a szakemberek szerint az 
előző úttestnél jóval hosszabb távon 
biztosítja a kátyúmentes közleke-
dést. Értesüléseink szerint a felújí-
tással megoldódnak a vízelvezetési-
problémák is, mivel összesen 24 da-
rab vízelnyelőt építenek be.

A beruházás során az útpálya két 
szélére kiemelt szegély kerül, ezál-
tal a meglévő kerékpárút biztonsá-
gosabbá válik. A Muskátli utcától a 
Bojtorján utcáig tartó szakaszon a 
házak kerítései mentén új járda, a 
Rozmaring utca és a Muskátli utca 
közötti szakaszon pedig új, vegyes 

használatú járda és kerékpárút épül.
Jó hír a gyalogosan közlekedők 

számára, hogy a káposztásmegye-
ri vasúti átjáró alatt végre átvezetik 
az Alsóról a fővárosba vezető járdát, 
melyet Dunakeszi már 2013-ban ki-
épített. Laptársunk által is közölt 
információk szerint a későbbiek-
ben - a Pálya utca korszerűsítésé-
nek 2. ütemében - a Kápolna u. és 
a Rozmaring utca közötti kerékpár-
utat újíttatja fel az önkormányzat, 
melyet pályázati forrásból kívánja 
megvalósítani.

A munkálatok során nem lesz 
szükség teljes útzárra, mivel a kivi-
telező félpályás – váltakozó irányú 
– lezárás mellett végzi a Pálya utca 
felújítását. A helyszínen szerzett ta-
pasztalatink szerint van, ahol jel-
ző lámpa, máshol pedig a kivitele-

ző munkatársai irányítják a forgal-
mat. A 11 cm magas, teljesen új bur-
kolattal ellátott Pálya utca felújítása 
várhatóan szeptember második fe-
lére készül el.

Az önkormányzat kéri az autóso-
kat, hogy amennyiben lehetőségük 
van rá, a gyorsabb haladás érdeké-
ben kerüljék az említett útszakaszt 
és válasszanak más útvonalat.

A Pálya utcához kapcsolódó hír, 
hogy Dunakeszi-Alsón – mindkét 
irányban – olyan technikai eszkö-
zöket helyeznek el, melyek a terüle-
ten megengedett sebességnél gyor-
sabban közlekedő autó érzékelése-
kor automatikusan pirosra váltja a 
gyalogos átkelőnél lévő lámpát. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Megkezdődött az alagi 
Pálya utca felújítása



A gyártelepi 
parkoló melletti 
szakaszon a 
gyalogosok is 
közlekedhetnek 

Az élelmiszer 
üzletnél 
parkoló autók 
akadályozzák 
a kerékpáros 
forgalmat

Elkészült a Béke úti kerékpárút 

A dunAkeszi kerékPárút-hálózAt újAbb szAkAsszAl bőVült, hiszen A fő úttól A gyártelePi VAsútállomás-
hoz Vezető béke út déli oldAlán is elkészült A kerékPárút, Amely Az Aluljárónál csAtlAkozik A VAsút 
túloldAlán már megléVő Városi kerékPárút-hálózAthoz. 

Mint közismert Dunake-
szi egyik legfrekven-
táltabb útján valósult 
meg a fejlesztés, me-

lyen a gépjárművek mellett az úttest-
hez hasonlóan rendkívül nagyará-
nyú a gyalogos forgalom a vasútállo-
máshoz vezető járdán is. 

Az évek során az a gyakorlat ala-
kult ki, hogy a Béke út északi olda-
lán lévő járdán a gyalogosok, míg a 
délin pedig a kerékpárosok közle-
kedtek. Ennek ismeretében az Ön-
kormányzat úgy határozott, hogy a 
déli oldalon korszerű kerékpárutat 
épít ki a gyalogosok és biciklisek vé-
delme és biztonsága érdekében. Az 
új kerékpárúton elhelyezett táblák is 

egyértelműen jelzik, hogy a két ke-
réken közlekedők számára készült a 
fejlesztés.  

Az előkészítés időszakában az Ön-
kormányzat – a körzet egyéni kép-
viselőjével, Szabó Józseffel az élen – 
széles körű konzultációt folytatott az 
út közelségében élőkkel, akik számá-
ra garantálták, hogy a beruházás te-
rületén lévő sövénysort és fákat újra-
telepítik, illetve rendezik terepet.   

Ugyancsak kedvező hír a város-
ban élők számára, hogy a kormány 
kiemelt beruházásnak minősítet-
te az Eurovelo 6 kerékpárút megva-
lósítását, ami azt jelenti, hogy a Bu-
dapest–Szentendre, a Budapest–Du-
nakeszi és a Budapest–Érd–Százha-

lombatta szakaszokon épül bicikliút. 
A kormány módosította az orszá-
gos közúti közlekedési projektek és 

a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentő-
ségű beruházások listáját. A Magyar 
Közlönyben megjelentek szerint a 
döntéssel kiemelt beruházássá vált 
az EuroVelo 6 útvonal komplex fej-
lesztése (Rajka–Dömös, Budapest–
Szentendre, Budapest–Dunakeszi, 
Budapest–Érd–Százhalombatta sza-
kaszok).

A hazánkba Szlovákiából beérő 
EuroVelo 6 kerékpáros útvonalon a 
mintegy 280 km hosszúságú Rajka–
Budapest szakaszt tervezik kiépíteni. 
A tervekben a meglévő infrastruktu-
rális elemek hasznosítása, fejlesztése, 
illetve új szakaszok – esetenként új 
hidak – kialakítása szerepel. Mind-
ezek mellett táblázást és pihenőhe-
lyek elhelyezését is tervezik.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A kormány döntött a Budapest-Dunakeszi szakasz megépítéséről is 
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Dunai stranddal 
bővül a Katonadomb

VAlórA VálhAt A dunAkeszi álom. A kéPViselő-testület támogAtásánAk köszönhetően Város-
unkbAn megéPül A dunA mAgyArországi szAkAszánAk legjobb strAndjA! – tudtuk meg A Város-
házán. 

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata számos alkalom-
mal jelezte vételi szándékát 

a Katonadomb rendezvény-
tér és a Duna közötti erdő-
sáv tulajdonosa felé. A tár-

gyalások évek óta folyamato-
san zajlottak és úgy tűnik si-
keresen zárulnak, ugyanis a 

R E N D E L E T E K
1. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 14/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelete Du-
nakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2015. 
(VIII.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítá-
sáról

2. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 15/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a 
távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony rész-
letes szabályairól, valamint  a hatósági áralkalmazás és a 
díjfizetés feltételeiről szóló 7/2007. (IV.02.) számú rende-
lete módosításáról

3. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 16/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az ön-
kormányzati vagyon hasznosításának, használatának és 
forgalmának rendjéről szóló 7/2012. (II.28.) számú ren-
delete módosításáról

4. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 17/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a képvi-
selő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 1/2013. (II.06.) számú rendelete módosításáról

Megújul a Kossuth Lajos utca 
és környezete

elkészült A kossuth lAjos utcA luther márton tér és toldi 
utcA közötti szAkAszánAk terVezése, mely mAgábAn foglAljA 
Az út menti közterületek, PArkolók, zöldfelületek és járdák 
felújítását is.

Dunakeszi Ön-
kormányzatána k 
egyik célkitűzése 
pedig a meglévő, 

de leromlott állapotú utak fel-
újítása a ciklus végéig, a prog-
ram azonban sajnos nem tud 
kiterjedni a legforgalmasabb, 
így városképi szempontból a 
legmeghatározóbb három útra 
- Fő út, Fóti út, Kossuth Lajos 
utca -, mivel azok a Magyar 
Közút Zrt. kezelésében van-
nak.

A közútkezelő anyagi hely-
zete és jelentős túlterheltsé-
ge miatt városunk nem is szá-
míthatott gyors változásra, hi-
ába jelezte többször a felújítás 
elkerülhetetlenségét. Ennek 
tudatában az Önkormányzat 
tárgyalásokba kezdett a köz-
útkezelővel, melyek sikerhez 
vezettek: elértük, hogy a Kos-
suth Lajos utca mentén lévő 
járdákat, parkolókat és a zöld-
sávot a város felújíthatja. Sőt, 

amennyiben saját finanszíro-
zásában az útburkolat felújítá-
sát is megtervezi, annak felújí-
tását is előre rangsorolja a ke-
zelő.

Fentiek alapján elkészült a 
Kossuth Lajos utca felújításá-
nak terve. 

A fejlesztés keretében új jár-
da kerül kialakításra a Kos-
suth Lajos utca két oldalán az 
elhasználódott, töredezett jár-
dák helyén, a Luther Márton 
tértől egészen a Toldi utcáig. 
Az új járda és az úttest közötti 
részen pedig - ahol a hely en-
gedi – egy, a városkép szem-
pontjából jelentős pozitív vál-
tozást hozó zöldfelület kerül 
telepítésre.

A beruházással Dunakeszi 
egyik meghatározó útja kerül 
rendezésre, ami a helyi lakos-
ságon túl az átutazók igénye-
it is szolgálja, még magasabb 
szintre emelve így városunk 
pozitív megítélését.

terület birtokosa nyitott az 
együttműködésre. Az érték-
becslések szerint 250 millió 
forintot érő, 3,1 hektáros te-
rületet a Képviselő-testület 
döntő többségének támoga-
tásával megvásárolja az Ön-
kormányzat.

A családbarát, árnyékos 
környezet megtartása érde-
kében a fákat nem vágják ki 
az említett területen, csupán 
lombkoronájuk alsó része 
esik át formázáson, kb. 2-2,5 
méteres magasságig. A jelen-
legi gazos, bozótos terüle-
tet felváltja gyepesített, ápolt 
környezet, kiépül az öntöző-
rendszer is. 

A partszakaszon kialakí-
tott strandon öltözők mel-
lett a vizesblokkok is helyet 
kapnak. A part mentén pedig 
stégek fogják még magasabb 
szintre emelni Dunakeszi ho-
mokos partszakaszát, melyet 
2017 nyarán, a területrende-
zés és fejlesztések kivitelezése 
után, a lakosság már birtok-
ba is vehet – erősítették meg a 
Városházán.
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Családbarát városunk Önkormányzata

Igazgatási szünet 
a Városházán 

csAládbArát munkAhely díjAt kAPott dunAkeszi önkormányzAtA Az emberi erőforrások minisztériumA Pályá-
zAtán. összesen 51 intézmény kAPtA meg Az elismerést. 

Dunakeszi városvezetése 
kiemelten fontosnak tart-
ja, hogy a helyi intézmé-
nyek dolgozóinak olyan 

munkakörülményeket biztosítson, 
melyek hosszú távon mind fizikai, 
mind anyagi biztonságot nyújtanak, 
valamint minden lehetséges eszköz-
zel szorgalmazza a családbarát gon-
dolkodás kialakítását és meghonosí-
tását is városunkban – írja közlemé-
nyében az Önkormányzat. 

A díjátadón Novák Katalin, csa-
lád- és ifjúságügyért felelős államtit-
kár is többször kiemelte, hogy a kor-
mányzat egyértelműen arra törek-
szik, hogy Magyarország biztonsá-
gos és családbarát ország legyen.

A Családbarát Munkahely Díjat 
kis-, közepes-, és nagyvállalkozás, 
valamint költségvetési intézmény 
kategóriákban ítélik oda az arra ér-
demesnek bizonyult munkaadók-

nak. Idén Dunakeszi mellett – töb-
bek között - Békés, Nyíregyháza, 
Pápa, Vác és a Budavári önkormány-
zat is megkapta a díjat.

A 2001-es alapítás óta 200 munka-
adó nyerte el az erkölcsi elismerésen 
túl pénzjutalommal is járó kitünte-
tést.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2016. augusz-
tus 8-19-ig terjedő időszak munkanapjaira, a Polgármeste-

ri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el, amely időszak alatt az 
ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet tartama alatt ügyeletet kizárólag a válasz-
tási iroda, választási ügyekben tart (augusztus 8.-19. között mun-
kanapokon: 08:00 órától 16:00 óráig)
Megértésüket köszönjük!

Folytatódik a buszmegállók 
egységesítése városunkban 
 új buszmegállók kerülnek dunAkeszi számos PontjárA, Az 
önkormányzAt folytAtjA korszerűsítési ProgrAmját.

Dunakeszin 2016 
többek között a he-
lyi közlekedés fej-
lesztésének éve, hi-

szen azon túl, hogy januártól 
60%-kal bővült a buszmenet-
rend, a városi főutak mellett 
új buszmegállók is kihelyezés-
re kerültek.

A helyi buszmegállók kor-
szerűsítésének és egységessé 
válásának projektje Dunake-
szi Város Önkormányzatának 
a ciklus elején tett ígérete. Ez 
alapján 2015-ben tizenkét da-

rab új várót helyeztek el a Fő 
úton, 2016-ban pedig összesen 
tizenöt buszmegállóval gaz-
dagodott a városi közlekedés 
– hat új buszmegálló került a 
Kossuth utcára, kilenc pedig a 
Fóti útra.

A tervek alapján a ciklus vé-
géig még további harmincegy 
buszvárót helyeznek el a he-
lyi járatok útvonalain, mely-
nek kivitelezőjéről és összkölt-
ségéről a júliusi testületi ülésen 
döntöttek önkormányzati kép-
viselőink.

A kitüntetett 
intézmények, 
városok vezetői, 
köztük 
Diósi Csaba 
Dunakeszi 
polgármestere 
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körzeti képvi  selőink jelentik
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!  
A nyár közepén is engedjék 
meg, hogy a gyermekeink és a 
szépkorú lakosaink biztonsá-
ga érdekében, a fokozott figyel-
müket kérjem a közlekedésben! 
Tartsuk be a szabályokat, s a se-
bességet is úgy válasszuk meg, 
hogy időben reagálni tudjunk, 
ha szükséges!

Sajnos régi problémáink ál-
landóan visszatérnek, s ezek 
egyike a szemétgyűjtő helye-
ink állapota, s az idegenek ál-
tal odahordott szemét, illet-
ve az olyan turkálók, akik mel-
lé szórják, s ott hagyják a kitúrt 
szemetet! A Tallér utca végén 
az iskolánál különösen sok gon-
dot okoz ez, ezért egyeztettem 
a Közüzem illetékesével, s meg-
vizsgáljuk, hogyan lehetne ezen 
az állapoton javítani, esetleg a 
gyűjtőhely áthelyezésével is. Re-
mélem sikerül olyan megoldást 

találni, amely az itt élők számá-
ra kedvezőbb megoldást jelent!

Örömhír, hogy egy országos 
pályázaton veszünk részt kezde-
ményezésemre, melyet a testü-
let is támogatott, s ha ezen sike-
rül nyernünk, akkor gazdagod-
hatnánk egy sportparkkal itt a 
Lakótelep szívében, mely min-
denki számára elérhetővé tenné 
az ilyen jellegű egészséges test-
mozgást! A nagy sikerrel a Kato-
nadombon zajló „Mozdulj Du-
nakeszi” program is bizonyítja, 
milyen nagy igény van az ilyen 
jellegű lehetőségekre, ezért is 
teszünk meg mindent, annak ér-
dekében, hogy még több ilyen 
sportlétesítmény készüljön a vá-
rosban.

Teljes munkatempóval foly-
nak a tervezett felújítások a kör-
zetben, ezek eredményeiről ősz-
szel bővebben is beszámolok 
majd!

Érkezett lakossági megkere-
sés a Fillér- Garas utca közti szer-
viz út rendbetétele érdekében, 
ennek megoldási lehetőségét is 
keressük közösen az illetékesek-
kel, illetve folyamatosan jelzem 
a bejelentett kisebb megoldan-
dó ügyeket is az illetékes ügyin-
tézők felé!

Természetesen továbbra is vá-
rom a jelzéseiket, olyan ügyek-
ben, melyek szebbé-jobbá te-
hetik a Lakótelep Szívének éle-
tét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon 

a +36-27 542-805 vagy a +36-70-
337-16-06 számon hétköznap 
8-19 óra közt, levélben a Garas 
utca 4. szám alatt, s természete-
sen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet 

képviselője

A lAkóteleP szíVe

Örömmel tájékoztatom a duna-
keszi polgárokat, a 2. számú vá-
lasztókörzetben élő lakótársai-
mat, hogy Dunakeszi Város Ön-
kormányzata Képviselő-testüle-
te 2016 júliusi ülésen elfogadta 
és támogatta, hogy a város in-
duljon azon az országos pályá-
zaton, melyet a Kormány írt ki a 
települések számára sportpar-
kok létesítésére. A képviselő-tes-
tület döntése alapján Dunakeszi 
hét szabadtéri sportpark meg-
valósítására nyújtott be pályáza-
tot, melyek helyszínét is kijelöl-
te. Eredményes pályázat esetén 
– melyben nagyon bízunk – az új 
sportparkokban fitness és egyéb 
sporteszközök kerülnek elhelye-
zésre. 

A sikeres pályázat reményé-
ben a képviselő-testület a hét 
szabadtéri sportpark megvalósí-
tásának sorrendjéről is döntött. 
Örömmel írhatom le, hogy eb-
ben a hetes rangsorban a Szent 
István park déli területén, a ku-
tyafuttatótól nyugatra lévő sza-
badterületre tervezett sportpark 

felépítését a második helyen je-
lölték meg képviselőtársaim. Ez 
azt jelenti, ha az országos pályá-
zaton két sportcentrum megva-
lósítására nyerünk pénzügyi tá-
mogatást, akkor a Szent István 
parkban mindenképpen felépül 
az Önkormányzat döntése alap-
ján. Én azonban - városát szere-
tő képviselőként - bízom ben-
ne, hogy mind a hét helyszínen 
sikerül felépíteni a szabadtéri 
sportparkot az eredményes pá-
lyázatnak köszönhetően. Ezzel 
egy régi álom válik valóra, hiszen 
nemcsak felújított, biztonságos 
játszótér várja a kicsiket, nagyo-
kat, nemcsak labdarúgó és ko-
sárlabda meccseket lehet játsza-
ni az aszfaltozott sportpályán, jó-
kat sétálni a Szent István park-
ban vagy a Duna-parton, hanem 
a sporteszközök, erősítő gépek 
segítségével hódolhatunk a test-
edzésnek, fejleszthetjük kondí-
ciónkat, fizikai állóképességün-
ket. Meggyőződésem, hogy az 
új sportparkban a fiatalok mel-
lett az idősebb korosztályok tag-

jai is sportolhatnak, regenerálód-
hatnak, melynek lehetőségével 
reményeim szerint minél többen 
élnek majd.  

Örömmel adok hírt arról is, 
hogy - sokak megkeresésére – 
folytatódik az újszülött gyerme-
kek tiszteletére szervezett szüle-
tésfa ültetése 2017 tavaszán is. Az 
elmúlt hónapok kedves visszajel-
zéseiből is érzékelem, a szülők 
örömmel és jó érzéssel fogad-
ják, hogy gyermekük születésé-
nek tiszteletére születésfát ülte-
tünk, és emléktáblán örökítjük 
meg ezt a csodálatos pillanatot. 
A 2016-ban született gyermekek 
születésfáját jövő év tavaszán 
ültetjük majd el. Bízom benne, 
hogy az év hátra lévő időszaká-
ban még sok családban élik át a 
gyermekszületés boldogságát… 
Ezúton is tájékoztatom a szülő-
ket, hogy a korábbi években – a 
2010 és 2015 között – született 
gyermekek nevét is meg tudjuk 
örökíteni a születésfák mellett ki-
helyezett emléktáblákon, ha azt 
igénylik.  Kérem, hogy kérésü-

ket a kz@dkrmg.sulinet.hu cím-
re írják meg részemre, vagy a vé-
dőnőknél jelezzék ez irányú igé-
nyüket a szülők és gyermekük 
nevét, születési adatait, a család 
elérhetőségét megadva. 

A jó érzéssel láttam, hogy a 
nyári hetekben a Szent István 
park születésfáit sok család lá-
togatja, a szülők és a gyerek(ek) 
együtt locsolják, gondozzák 
őket, ami ötletgazda képviselő-
ként arra ösztönöz, hogy a kö-
zösség érdekében folytassam 
ezt a szép és nemes kezdemé-
nyezést.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Sportparkkal gazdagodhat a Szent István park
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körzeti képvi  selőink jelentik

Fóti út 22. előtt beszakadt aknafedél

A közmunkások hiánya 
a Város zavartalan működtetését veszélyezteti 

Kérném, nézzék el nekem, hogy a 
múlt havi munkámról csak röviden 
tájékoztathatom Önöket. Előre is kö-
szönöm megértésüket

-Király u. 6. ingatlanjának rendbe-
tétele megtörtént 

-Újabb gallyazás kérelme (Kossuth 
L. u. 25.) 

-STOP tábla kihelyezése a Zápolya 
és József u. sarkán 07.06-án, melyről 
a közelben lakó úriember örömmel 
és köszönetét kifejezve tájékoztatott

-Újabb megkeresésem eredmé-
nyeként a kért, hat címen a fák galy-
lyazását a vállalkozó elvégezte

-A Zápolya u. 21. lakója a járdaépí-
tés hozzájárulására tart igényt

-Egy Batthyány utcai hölgy jelez-
te, hogy a 7. sz. alatt (egy hrsz.-on 
több ingatlan épült) patkányokat lát-
tak, tartanak a fertőzéstől. A problé-
ma valósnak vélt, melyet a helyszín 
szemlézése során az egyik ott lakó 
megerősített. Félelmük megalapo-
zott, számos patkány üreget, vájatot 
találtam. A látottak igazolták, hogy 
az egyik elhanyagolt ingatlan a prob-
léma forrása. A Jogi Osztály vezetőjé-
nek intézkedését kértem, szólítsák fel 
a lakót ingatlanjának rendbetételére 

-Rákóczi út 12. a Bulcsú u. 3. a Rá-
kóczi út 72/2 tulajdonosai a fásítási 
program lehetőségével élnének. In-
gatlanjuk előtt 2 db gömbszivar, ill. 
2-2 gömbjuhar telepítését kérték

-Érdeklődések benyújtása a kör-
zetben lévő föld és mederlapos ár-
kok takarítása, kátyúk megszünteté-
se, KRESZ táblák visszaállításának ér-

dekében. Rövid válasz! NINCS köz-
munkás, aki az árkokat kitakarítaná, 
a kátyúzási munkákat, a KRESZ táb-
lák oszlopainak helyreállítását elvé-
gezné 

-Ismételten kértem intézkedést a 
MÁV felé, a Klapka u. mentén lévő 
gaz, több helyen már parlagfű levá-
gásával kapcsolatban. Sokadik kérés-
re a MÁV dolgozói 2 nap alatt elvé-
gezték feladatukat

-Újabb érdeklődések: -Bródy S. u. 
15. előtti szegélycsere -Bajtárs és a 
Mányoki Ádám tér közelében meg-
süllyedt rácsos víznyelő helyreállítá-
sa végett 

-A Fóti út 22. előtt beszakadt tele-
fonakna fedél cseréjének ismételt ké-
résére, a helyreállítás megtörtént

-Egy jó hír azoknak az idősebb la-
kóknak, akik a szóróparcellázás, 
szórókút kialakításának lehetősége 
végett kerestek meg az elmúlt évek 
során. Az előzőek megvalósítása ér-
dekében még 2013 áprilisában nyúj-
tottam be az első kérelmet. 3 év eltel-
tével a 06.30-i bizottsági, majd Kép-
viselő-testületi ülésen a napirendi 
pontot elfogadták a képviselők. A ha-
tározati javaslatban foglaltak szerint, 
a szeptember végi testületi ülésre 
lesz beterjesztve a Fóti úti Köztemető 
szóróparcella kialakításának vázlat-
terve, költségvetése, a szükséges do-
kumentumok a végleges döntés cél-
jából. A napirend mellé lett csatolva 
egy módosító indítvány, mely az álta-
lam több alkalommal benyújtott ké-
rést tartalmazta. Tárgya: az új Temető 
mellékútvonalainak viacolorral való 
lerakása, mely módosító indítványt 
a testület egyhangúan megszavazta.

-A Thököly u. 6. előtti úthiba hely-
reállítását közel 3 hónapja kérem. Is-
mételt érdeklődésemre tájékoz-
tattak, hogy a Közigazgatási szü-
net végeztével fogják a munkálatot 
megrendelni, melyet a Város polgár-
mesterének kell jóváhagynia. Várha-
tóan ősszel szüntetik meg az úthibát

 Üdvözlettel:
 Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Dunakeszi aktív közvilágítási hálózatának 
üzemeltetése és karbantartása 
dunAkeszi VárosábAn Az AktíV közVilágítási hálózAt és AnnAk berendezéseinek üzemeltetését és kArbAntAr-
tását A jöVőben Az el-mű szolg. elektromos műszAki szolgáltAtó kft. Végzi.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy észrevételeik-
kel, hibabejelentésekkel az említett szolgáltató-
hoz forduljanak a következő elérhetőségeken:

Tel.: +36 28 430 562

• online: 
http://elmuszolg.hu/elmu/index.php/hibabejelentes
További informáciokért látogasson el az EL-MŰ SZOLG. 
hivatalos weboldalára: 
http://elmuszolg.hu/kezd.htm
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Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.

A július 28-ai testületi ülésen 
nagy jelentőségű döntés szüle-
tett a Duna-part és körzetünk 
fejlesztésének ügyében. A kép-
viselőtestület megszavazta an-
nak a partmenti 3,1 hektáros te-
rületnek a megvételét, amely 
eddig elzárta a Katonadombot 
a folyótól. Ezzel elhárult az aka-
dály az elől, hogy saját városi 
strandot hozzunk létre, ahol 
megfelelő körülmények között 
lehet majd fürdőzni. Nyaranta, 
hétvégente most is százak ve-
szik igénybe a Duna hűsítő kö-
zelségét. Az Önkormányzat ki-
bójázott, öltözővel, zuhanyzó-
val ellátott strand kiépítését 
tervezi a megvásárolt terüle-
ten. A megszerzett erdőterüle-
tet szépen kitakarítjuk és befü-
vesítjük és lépésről-lépésre egy 
kis idilli piknikező ligetet ho-
zunk létre a strand mellett, az 
elkövetkező 2-3 évben. A part 
adottságai egyébként kiválóak 
a strandoláshoz, mivel a víz las-
san mélyül. A terület megszer-

zésével egyébként 300 méter-
rel meghosszabbítható a folyó-
parti sétányunk is.

Ősszel elindul a Városi Csó-
nakház is, ahol helyi lakosok 
bérelhetnek helyet kisebb-na-
gyobb vízi eszközeiknek. Az 
éves bérleteteket a tervek sze-
rint már szeptembertől meg le-
het váltani. Részletekért érdek-
lődjenek a Dunakeszi Sport-
igazgatóságon.

A Malomárok Lakópark-
ból több kedves lakó jelez-
te felém, hogy gondot jelent 
a nem beépített területek ga-
zosodása és nő a parlagfű is. 
Az Önkormányzatnál bejelen-
tettem az észrevételeket, a 
közterületfelügyelők megvizs-
gálták a helyszínt és felszólí-
tották a tulajdonosokat a ka-
szálásra, amely a cikk írásának 

idején részben már meg is tör-
tént. Sajnos a Kisdobos utcá-
ban is fel kellett szólítani egy 
telek tulajdonosait arra, hogy 
tegyék rendbe elhagyott kertes 
házukat. A környéken többek-
nek okoznak allergiás gondot a 
gyomnövények.

A Katonadombon az új ha-
jós játék mellett telepítésre ke-
rültek új padok, szemétgyűjtők 
és biciklitárolók is. Öröm látni, 
hogy ilyen sokan veszik igény-
be szép közparkunkat. Sokan 
látogatnak el a Mozdulj Duna-
keszi! programra is a hét három 
hétköznapján. Július hónap fo-
lyamán telepítésre került az 
ivókút is, amelyet már olyan ré-
gen vártunk a területre.

A Kiserdő utcaiak kérdezik, 
hogy a náluk megkezdett jár-
daépítés fog e folytatódni ná-
luk, mivel járdáik igen leromlott 
állapotúak. A helyzet több alka-
lommal bemutattam az Önkor-
mányzat illetékesei előtt, de az 
idei évben új járdaépítés már 
nem lesz náluk. Az ügyet en-
nek ellenére továbbra is képvi-
selem, a jövő évben remélhető-
leg sikerül egy újabb szakaszt 

elkészítenünk. Ugyanez a hely-
zet a Hajó utca tekintetében is.

A járdaépítési programban 
elkezdődtek a térkő-kiutalá-
sok az igénylők felé. A Kisdobos 
u. 15. számnál már el is készült 
a szép új járda. A további igé-
nyeket nyugodtan jelezzék irá-
nyomba. A 

A július hónap folyamán egy 
babacsomagot kézbesítettem, 
közösségünk egyik legújabb 
tagja Eszter.

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

 képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

körzeti 
képviselőink jelentik

Zajlanak a körzet beruházási 
munkálatai. Befejezéséhez kö-
zeledik a Béke utcai kerékpár-
út kialakítása, amely elkészül-
tét követően összekötést biz-
tosít a Fő úton és a vasút túl-
oldalán lévő kerékpár utakkal.

A kerékpárút burkolata már 
elkészült, jelenleg a mellette 
lévő egységes fasor és sövény-
sor telepítése történik, ezzel a 
tervek szerint a Béke utca össz-
képe is előnyére változik.

A járdaépítési program je-
gyében a Táncsics utcai, Budai 
Nagy Antal utcai járdák felújí-
tása is folyamatban van. Ezzel 
egy nagyon régen várt beru-
házás valósul meg, mivel eze-
ken az utcákon jelentős gyalo-

gos forgalom zajlik az itt, vagy 
a közelben található közne-
velési intézmények, és egyéb 
közintézmények miatt.

Folyamatos a városi közterü-
letek, parkok virágosítása is, 
amellyel városunk szebbé té-
tele a cél.

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom az alábbi 
elérhetőségeken:

E-mail: joszabo01@gmail.
com

Levelezési cím: 2120 Dunake-
szi, Fő út 25.

Üdvözlettel:
 Szabó József 

3. számú választókörzet 
képviselője

kedves lakótársaim!
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dunAkeszin nyitottA meg legújAbb, 64. üzletét Az euronics. A több mint 1500 négyzetméter AlAPte-
rületű áruház A tóPArt kereskedelmi PArkbAn kAPott helyet, kiszolgálVA dunAkeszi, káPosztásme-
gyer és újPest lAkóit.

Az Euronics üzletlánc leg-
újabb, dunakeszi áruhá-
zában 1500 nm-en 2 475 
termékkategóriában több 

mint 15 000 termékkel találkozhat a 
vásárló. A 21 fős szakértői személy-
zet nagy része helyi, dunakeszi la-
kos. Az üzlet különlegessége a Sam-
sung és az LG sziget, amelyek igazi 
élményvásárlást tesznek lehetővé.

 „Ebben az évben 20 üzletünket 
részben vagy teljes egészében megújít-
juk. Az üzletek felújítása mellett nagy 
figyelmet fordítunk arra, hogy azok-
ban a városokban, ahol eddig nem volt 
jelen az Euronics márka, ott is elérhe-
tők legyünk a műszaki terméket vásá-
rolni kívánók számára. Ma Dunake-
szin startolunk,  szeptemberben pe-
dig Szolnokon nyitunk új áruházat” 

– mondta Fajcsi Róbert kereskedelmi 
ügyvezető igazgató az augusztus 11-i 
megnyitó ünnepségen.Az Euronics tö-
retlen fejlődését jelzi, hogy az üzletek 
száma mellett az alkalmazottak létszá-
ma és a forgalom is jelentős emelkedést 

mutatott az elmúlt 27 évben. A kezdeti 
6 fős létszám mára közel ezerre emel-
kedett, a cég forgalma 2015-ben meg-
haladta az 50 milliárd forintot.

A szerk.
Fotó: KesziPress

Dunakeszin nyitotta meg 
legújabb, 64. üzletét az Euronics
A szakértői személyzet többsége helyi lakos

A nyitás 
előtti percek...

Balról jobbra: 
Vizoviczki Norbert (területi vezető), 

Fajcsi Róbert (kereskedelmi 
ügyvezető igazgató) 

és Papp Gábor 
(értékesítési vezető). 
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A jobbikos Nyíri Márton döntése sokkolta támogatóit
Az idei nyár legnAgyobb PolitikAi bombáját nyíri márton „robbAntottA” fel, Aki dunAkeszi Város önkormányzAtA 
2016. július 28-Ai kéPViselő-testületi ülésén lemondott - A jobbik listáján elnyert -önkormányzAti kéPViselői mAn-
dátumáról. közleményében indokolásként – többek között – Azt írtA, hogy Az „utóbbi időben PolitikAi, strAtégiAi 
és kommunikációs Véleménykülönbség AlAkult ki köztem, és Az engem delegáló szerVezet Vezetése között, mely 
feloldhAtAtlAnnAk bizonyult.” A fAzekAs iskolábAn tAnító Politikus közéleti teVékenységét nAgyrAbecsülők kö-
zül Volt(Ak), Aki(ik) köztéri PlAkátokon kérték; „mArci, mArAdj”, ám ő tArtjA mAgát A kimondott szó igAzához.  

- A közösségi médiumok felüle-
tein, telefonon vagy személye-
sen kifejtett, maradását szor-
galmazó és kérő vélemények 
alapján sem gondolta meg ma-
gát? – kérdeztük Nyíri Márton-
tól, aki közmegelégedésre látta el 
a környezetvédelmi tanácsnoki 
feladatokat is.

- Ahogy a közleményemben is 
leírtam, olyan feloldhatatlan né-
zetkülönbség alakult ki köztem 
és az engem delegáló szervezet 
helyi vezetése között, amely nem 
tette lehetővé a további érdemi 
együttműködést. Mivel listás 
mandátum birtokosa voltam - 
azaz másik kilenc jelöltre leadott 
szavazattal együtt szereztem a 
mandátumot - nem volt járható 
út a mandátum megtartása. Tu-
domásul kellett vennem, hogy 
eddig volt lehetőségem, most a 
mandátumot vissza kell adni. 

- Önről közismert, hogy fe-
gyelmezett ember, aki tart-
ja magát a kimondott szó iga-
zához, véleményét őszintén és 
nyíltan vállalja, ám a szerve-
zet belső életéről, az esetleges 
konfliktusokról soha sem be-
szélt a nagy nyilvánosság előtt. 
Lemondásakor viszont kimond-

ta, hogy véleménye ütközött az 
elnökségével. Milyen politikai, 
stratégia, kommunikációs kér-
désekben nem értettek egyet, 
ami végül is az ön lemondásá-
hoz vezetett? Nem adta fel túl 
könnyen, mert véleménye ki-
sebbségbe került?

- A helyi pártvezetés a környe-
zetvédelmi szakmai munkámat 
számomra is elfogadható mó-
don értékelte, a vita nem ebben 
volt közöttünk. A helyi elnökség 
azt kifogásolta, hogy nem vittem 
több pártpolitikát a munkámba. 
Emellett más jellegű, politikai 
vitáink is voltak, ez azonban a 
szervezet belügye. Örülök, hogy 
fegyelmezett embernek gon-
dol, nem is szeretnék az erről ki-
alakult képen változtatni azzal, 
hogy kifecsegem ezeket a konf-
liktusokat. Távozom egy poszt-
ról, ezt szeretném úgy megten-
ni, hogy elsősorban azt hangsú-
lyozom: hat évig nekem volt le-
hetőségem arra, hogy Dunakeszi 
környezetvédelmét, térplaszti-
kai koncepcióját, és részben hul-
ladékgazdálkodását meghatá-
rozzam. Nagyon szerettem ezt 
a munkát. Sok-sok pozitív visz-
szajelzést kapok. Bár lassan egy 
hónapja jeleztem lemondásomat, 
még mindig napi szinten kapok 
telefonokat, leveleket arról, hogy 
elégedettek voltak a munkám-
mal, és sajnálják, hogy távozom. 
Megyek az utcán a családom-
mal, és megállítanak, megköszö-
nik a munkámat olyan emberek, 
akikről soha nem gondoltam 
volna. Még korábbi kritikusaim 
is. Gondolhatja, hogy nem volt 
könnyű meghozni ezt a döntést, 
nehéz heteken vagyok túl, de a 
nehézségeken átsegített a Duna-
kesziek támogatása, megértése. 

- Vannak, akik úgy ítélik meg, 
hogy ön számára – aki rendkí-

vül nagy sikereket ért el a város 
környezetvédelmi tevékenysé-
gében – a közösség, Dunakeszi 
érdeke felülírja a pártpolitikai 
stratégiát. Jól látják?

- A hozzám kötött sikereket 
nem egyedül értem el: a dunake-
szi lakosok fogalmazták meg az 
igényt arra, hogy változtassunk 
Dunakeszi környezetvédelmi 
stratégiáján, kapjanak nagyobb 
figyelmet zöldterületeink és 
zöldterület jellegű közterülete-
ink. Hiába szerveztem volna én 
Köztisztasági Napokat, ha pasz-
szivitással találkozom. Szeren-
csére nem így volt, lakótársaink 
nagy lelkesedéssel vettek részt 
a Környezetvédelmi Tanácsadó 
Testület programjaiban. Így si-
került a mai napig 57 illegális 
hulladéklerakót felszámolnunk 
városunkban, több száz tonna 
szeméttől szabadítva meg Du-
nakeszit. Hiába jeleztem volna 
szándékomat egybefüggő zöld-
területeink megtartására (p.l.: 
téli pálya), ha a Dunakeszieknek 
mindegy lett volna. Hiába dol-
goztunk volna ki környezetvé-
delmi szemléletformáló oktató-
anyagot, ha városunk pedagógu-
sai elzárkóztak volna attól, hogy 
megtartsák ezt a rendhagyó kör-
nyezetvédelmi órát. Szerencsére 
nem így történt, mindenhol se-
gítő szándékkal, együttműködé-
si készséggel találkoztam, melyet 
ezúton is szeretnék megköszön-
ni. Talán ezzel a kérdés második 
felét is megválaszoltam. 

- Véleménye szerint lemondá-
sának mi lehet az üzenete a vá-
rosban tevékenykedő pártok és 
a választópolgárok számára?

- Ezt mindenkinek magának 
kell megfogalmaznia. 

- A bejelentést követő „politi-
kai döbbenet és értetlenség”, a 

névvel és anélkül megjelent el-
ismerő vélemények mind-mind 
arról árulkodnak, hogy a helyi 
közösség nagyra értékeli az ön 
több mint fél évtizedes közéle-
ti tevékenységét. Sikeres és elis-
mert politikusként végleg az ön-
kéntes „politikai száműzetést” 
választja, vagy gondolkodik a 
folytatáson? 

- Soha nem gondoltam ma-
gamra politikusként, "profi po-
litikusként" meg aztán pláne 
nem. Gyakorlati embernek tar-
tom magam, akinek nehezé-
re esik öltönyt húzni. A Város-
házán is megszokott dolog volt, 
hogy ilyesmit már el sem vár-
tak tőlem, elnézték, hogy be-
estem egy-egy tárgyalásra far-
merban, pólóban. Magyarázat-
nak elég volt annyi, hogy éppen 
külterületi illegális hulladékle-
rakók ellenőrzéséről jöttem be. 
Nagyon jólesett az emberek tá-
mogatása. Mint mondtam, nem 
volt könnyű döntés a mandátum 
visszaadása, pár napig nyeltem a 
gombócot a torkomban, de így 
volt becsületes. Talán érthető, 
ha most politikáról hallani sem 
akarok (párttagságomat is fel-
függesztettem), viszont úgy gon-
dolom, hogy a városi környezet-
védelmi munkába akár dunake-
szi polgárként is be lehet kapcso-
lódni. Visszatérve a kihelyezett 
plakátokra, csak hogy ne marad-
jon megválaszolatlanul az előbbi 
kérdés: már visszaadtam a man-
dátumom (július 22-én jeleztem 
ezt hivatalosan), amikor egyik 
nap a "hajós játszótérre" men-
tünk a három lányunkkal, és a 
feleségem kiszúrta a fent említett 
plakátokat. A lényegen ez nem 
változtatott semmit, viszont az-
óta tudok újra énekelni az autó-
ban. 

Vetési Imre

A lemondott képviselő hallani 
sem akar a politikáról



13Dunakeszi Polgár 13Dunakeszi Polgár

nyíri márton kéPViselői Posztjáról történő lemondását Az áltAlA említett PolitikAi, strAtégiAi és 
kommunikációs Véleménykülönbség miAtt korrektnek, de egyúttAl indokoltnAk is tArtjuk Azon 
szerVezet Vezetőiként, Amelynek komPenzációs listájáról elnyerte kéPViselői mAndátumát. egy 
ilyen helyzetben Véleményünk szerint nincs is más elfogAdhAtó léPés, mint Amit nyíri márton ön-
mAgától is megtett.

Lemondását a velünk való 
többszöri egyeztetést köve-
tően saját maga hozta meg, 
arról jogilag csak saját elha-

tározásából dönthetett, rákényszerí-
teni egy ilyen döntést nem is lehetett 
volna.

Lemondását követő közlemé-
nyünkben jeleztük, hogy Nyíri Már-
ton döntése alapján a Jobbik tagja 
marad, és segítséget ajánlott a Job-
bik új önkormányzati képviselőjé-
nek. E közleményünknek kiadása 
pillanatában minden szava igaz volt. 
Amennyiben Nyíri Márton közlemé-
nyünk kiadása után bármely ponton 
megváltoztatta elhatározását - mely-
re a júliusi képviselő-testületi ülésen 
elhangzott hozzászólásában is utalt 
-, az szíve joga és ezt a magunk ré-
széről nem kívánjuk kommentálni.

A Jobbik új önkormányzati kép-
viselőjétől azt várja, hogy az ed-
dig megszokott színvonalú szakmai 
munka mellett az eddigieknél sokkal 
keményebben és hangsúlyosabban 
jelenítse meg azokat az ellenzéki kri-
tikákat, amelyeket - legalábbis a kép-

viselő-testületben - eddig szó nélkül 
hagytunk. Követelje meg többek kö-
zött a Dunakeszi Úthálózatáért Köz-
alapítvány által elszámolások nél-
kül elköltött 1,7 milliárd forintos vá-
rosi közpénz miatt a felelősség meg-
állapítását - amely ügyben egyébként 
a rendőrség hosszú hónapok óta sú-
lyos bűncselekmények gyanúja miatt 
folytat nyomozást. Hangosan tilta-
kozzon például az ellen, hogy a város 
vezetőinek néhány hónapon belül 
kétszer osszon hat-hathavi jutalmat 
közpénzből a képviselő-testület, mi-
közben az egészségügyi várólisták 
soha nem látott hosszúságúra nyúl-
nak és nincs a városnak 24 órás or-

vosi ügyelete, vagy éppen fogalmaz-
za meg kritikáinkat az átláthatatlan, 
és a közérdekű adatok nyilvánossá-
gát nem biztosító Közüzemi Kft. sú-
lyos törvénysértései miatt, melyeket 
a közelmúltban az Állami Számve-
vőszék is megállapított.

A Jobbik augusztus 16-án dönt a 
fenti szempontok alapján új önkor-
mányzati képviselőjének személyé-
ről.

Üdvözlettel:
az elnökség nevében, 

Varga Zoltán Péter, 
a Jobbik dunakeszi elnöke

A Jobbik elnökségének véleménye 
Nyíri Márton lemondásáról

Nyiri Márton lemondó nyilatkozata
Tisztelt Dunakeszi Lakótársaim!

2010. óta vagyok önkormányzati képviselő a Jobbik 
színeiben, emellett környezetvédelmi tanácsnok. Mű-
ködésem alatt számos környezetvédelmi, hulladék-
gazdálkodási kérdésben jártam el: kezdeményeztem a 
város környezetvédelmi jogi hátterének újraszabályo-
zását, köztisztasági napokat, környezetvédelmi prog-
ramokat szerveztem, melyek keretében több mint 50 
illegális hulladéklerakót számoltunk fel Dunakeszin. 
Igyekeztem elősegíteni a szelektív hulladékgyűjtés-
sel kapcsolatos szemléletformálást, számos lakossá-
gi problémát orvosoltam. Munkámról mindig igye-
keztem a nyilvánosság előtt részletesen beszámolni. 

Az utóbbi időben azonban politikai, stratégiai és 
kommunikációs véleménykülönbség alakult ki köz-
tem, és az engem delegáló szervezet vezetése között, 
mely feloldhatatlannak bizonyult. Mivel ennek kö-
vetkeztében lehetetlen a továbbiakban értékes mun-
kát végezni, és mivel listás mandátum birtokosa va-
gyok, az egyetlen megoldásnak a mandátum vissza-
adását tartom. Végezetül köszönöm mindenkinek, 
aki hat éves munkámat tanáccsal, tettel, vagy akár 
csak jóindulattal segítette. 

Tisztelettel: 

Nyíri Márton
Dunakeszi, 2016-07-22

Közlemény mandátum 
visszaadásáról
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Együtt 
a lelkes csapat: 

Budai János, 
Rácz István, 

Molnár László, 
Nyíri Márton

Búcsúzóul, köszönettel

Elkezdődött a parlagfűszezon!

tisztelt dunAkeszi lAkótársAim, környezetVédelmi tAnácsnokként 
utoljárA VAn módom beszámolni A környezetVédelmi tAnácsAdó testü-
let munkájáról. két hónAP telt el Az V. dunAkeszi önkéntes köztisztAsá-
gi nAP ótA, ez AlAtt újrA áttekintettük A Város illegális hullAdékhely-
zetét. 

Augusztus elején országszerte megjelent A PArlAgfű VirágPorA A PollencsAPdákbAn, A hónAP második he-
tétől Pedig már VárhAtóAn mindenhol tüneteket okozó koncentrációbAn lesz jelen A leVegőben - közölte Az 
állAmi néPegészségügyi és tisztiorVosi szolgálAt (ántsz) országos tisztifőorVosi hiVAtAlA és Az országos 
közegészségügyi közPont AerobiológiAi monitorozási hálózAtA Az mti-Vel.

Saját tapasztalatunk és sokak 
visszajelzése alapján az el-
múlt években jelentősen ja-
vult a helyzet városunkban, 

bár még mindig okoznak meglepe-
tést azok az emberek, akik hulla-
dékukat közterületeken rakják le. 
Ezért még júniusban úgy döntött a 

Tanácsadó Testület, hogy a júliusi 
szokásos ülésünket rendhagyó mó-
don ejtjük meg, vagyis nem egy iro-
dában, papírok között, hanem kint a 
szabadban. Rácz István mezőőr tá-
jékoztatása alapján két helyen rak-
tak le újra nagy mennyiségű, nagy-
részt inert hulladékot városunkban, 

Az előző évek tapasz-
talatai alapján a par-
lagfű pollenszórásá-
nak tetőzése augusz-

tus utolsó két hetében, illetve 
szeptember első hetében várha-
tó - olvasható a közleményben.

A parlagfű pollenszórását 

az időjárás jelentősen befolyá-
solja. Májusban és júniusban a 
parlagfű növekedéséhez csapa-
dékra van szükség, a virágzás 
időszakában viszont a hosszú, 
esős időszak kimoshatja a leve-
gőből a pollenszemeket, ezzel 
akár hosszabb időszakra csök-
kentve a pollenterhelést. A rö-
vid ideig tartó záporok, ziva-
tarok után, amint kisüt a nap, 
a pollenszórás azonnal elin-
dul, a pollenkoncentráció is-
mét emelkedik. A magas hő-
mérséklet és a tartós szárazság 
a növényzet kiszáradásához és 
a pollenterhelés csökkenéséhez 
vezet - írták.

A pollenallergiások zöme ér-
zékeny a parlagfűre: a köny-
nyezéssel, szemviszketéssel, 
tüsszögéssel járó szénanát-

ha egyaránt sújtja a felnőtte-
ket, a gyermeket, a fiatalokat. 
Az ÁNTSZ azt javasolja, hogy 
a tünetek megelőzése, csökken-
tése érdekében az érintett bete-
gek keressék fel a kezelőorvo-
sukat, és konzultáljanak vele a 
gyógyszerszedésről.

A parlagfűszezonban az al-
lergiás betegek a http://oki.
antsz.hu oldalon találha-
tó, naponta frissülő, több vá-
ros adatát is tartalmazó je-
lentésből tájékozódhatnak 
az aktuális helyzetről. Emel-
lett a parlagfűpollen-riasztási 
rendszer (PPRR) minden hé-
ten szerdán teljes országos 
parlagfűjelentést is közzétesz - 
tették hozzá.

A megelőzés szempontjából 
a legfontosabb az oktatás, az 

ismeretterjesztés és az oktató-
tájékoztató jellegű kommuni-
káció. Rendkívül fontos, hogy 
a tájékoztatást a földhasználó-
kon túl a társadalom széles ré-
tegei számára is biztosított le-
gyen, hiszen a házi kertekben 
is nagy problémát okozhat ez 
az allergén gyomnövény – írja 
a Gazda című lapban Benedek 
Borbála kertészmérnök, nö-
vényorvos.

A parlagfű fertőzöttség visz-
szaszorítását a földhaszná-
lók jogkövető magatartására 
is szükség van. Ennek ellenőr-
zését az erre kijelölt hivatalok 
folyamatosan ellenőrzik, és a 
parlagfű jelenléte esetén, föld-
védelmi bírság kiszabásával 
büntetik a gondatlan földhasz-
nálót.

Pest felé,  a Fő út menti telkeknél, il-
letve a Repülőteret az Alagi Major-
ral összekötő földút mellett, mind-
kettő közterület jellegű zöldterület. 
A Tanácsadó Testület férfi tagjai-
val, a mezőőrrel, és a Közüzemi Kft. 
munkatársával ezért mindkét hely-
színt meglátogattuk, és néhány óra 
leforgása alatt, a hulladékot fajtán-
ként szétválogatva megszüntettük a 
két lerakást. 

Mint a mellékelt közleményemből 
kiderül, júliusban politikai okok mi-
att visszaadtam   mandátumomat az 
engem delegáló szervezetnek. Na-
gyon szerettem ezt a munkát, igye-
keztem szívvel-lélekkel végezni, és 
hálás vagyok azért, amiért hat évig 
erre lehetőségem volt, de most a le-
hetőség megszűnt, ezt tudomásul 
kellett vennem.  

Szeretném megköszönni a mun-
kát a Környezetvédelmi Tanácsadó 
Testület tagjainak: László Erzsébet-
nek, Vincze Nikolettnek, Enyedi La-
josnak, Molnár Lászlónak, Budai Já-
nosnak. A mögöttem álló hat év alatt 
nagyon sok lakossági jelzést, észre-
vételt, tanácsot kaptam, és rengeteg 
segítséget. Ezért mindenkinek kö-
szönöm, aki a munkámat bármilyen 
módon segítette. 

Tisztelettel: 

Nyíri Márton, 
környezetvédelmi tanácsnok
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Képünk 
illusztráció

NAGY SIKERNEK ÖRVEND 
AZ ÚJ OLTÁSI RENDELET

dunAkeszi önkormányzAtA idén jAnuártól Vezette be A 14 éV AlAtti gyermekek oltási támogAtását, melyet 
AzótA 671 AlkAlommAl, összesen 5.380.0000 ft értékben Vettek igénybe.

Dunakeszi Város Képviselő-
testülete decemberi ülésén 
hagyta jóvá azt a rendeletet, 
mely szerint a város önkor-

mányzata 15.000 Ft keretösszeget biz-
tosít minden Dunakeszin élő gyermek 
nem kötelező védőoltásának támogatá-
sához. A keretösszeg erejéig több oltás 
beadásához is igényelhető a pénzbeli tá-
mogatás, akár különböző időpontokban 
benyújtott kérelmek útján.

A támogatás egyenes folytatása az ön-
kormányzat korábbi HPV oltási prog-
ramjának, amelyet a város lakossága 
nagyon kedvezően fogadott. Az állam 
a HPV oltás fontosságát később maga 
is felismerve annak megszervezését sa-
ját kézbe vette, ezért az önkormányzat 
a korábbi programot folytatva, azt to-
vább gondolva és kiterjesztve alkotta 
meg a jelenlegi oltási támogatási formát. 
A Polgármesteri Hivatal szociális cso-
portjának statisztikái szerint az elmúlt 

fél évben 671 kérelem érkezett, az ösz-
szes pozitív elbírálást kapott. Így a védő-
oltás támogatásban összesen 541 gyer-
mek részesült, ami 427 családnak nyúj-
tott anyagi segítséget jelent.

Legtöbben (305 fő) a kullancscsípés  el-
leni, agyvelőgyulladást megelőző védőol-
tást kérték, második helyen a bárányhim-

lő szerepel (189 fő), harmadik a rota vírus 
(99 fő), majd a gennyes agyhártyagyulla-
dás elleni védőoltás következik (78 fő).

Továbbra is arra buzdítjuk a Kedves 
Szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel és 
vegyék igénybe az oltási támogatást a 
gyermekek egészségének megóvása ér-
dekében.

A BA-HA-MA’S Kft. az élelmiszer-nagykereskedelmi 
piac meghatározó szereplője, gyorsfagyasztott 
élelmiszeripari termékek nagykereskedelmével, rak-
tározásával és szállításával foglalkozik. Dunakeszi 
telephelyére, hosszú távú munkalehetőséget kínál:

 GÉPJÁRMŰVEZETŐ munkakörben. 
Saját gépjárműparkkal rendelkező vállalkozásunkhoz belföldi áruszállí-
tásra keresünk dinamikus, megbízható munkatársakat, B, C kategóriás 

jogosítvánnyal, GKI kártyával, 2-3 éves fuvarozási tapasztalattal, országos 
helyismerettel, áruterítési gyakorlattal.

Gyorsfagyasztott termékek pontos, gyors, sérülésmentes kiszállítása megha-
tározott útvonalon, áru kirakodása, anyagmozgatás.  

Jelentkezőkkel szembeni általános elvárásaink:
• min. 8 általános iskolai végzettség

• büntetlen előélet
• munkaköri foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

• terhelhetőség, rugalmasság,
• pontosság, precizitás,

• megbízható személyiség,
• csapatmunkára való képesség.

Amit nyújtani tudunk:
• Azonnali munkakezdés.

• Versenyképes javadalmazás, stabilitás.
• Kafetéria

Munkavégzés helye: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el fényképes Ön-

életrajzát e-mailben, fizetési igény megjelölésével a hr@bahamas.hu e-mail 
címre, vagy érdeklődjön telefonon a 06-70-702-9721 – es telefonszámon. 

A BA-HA-MA’S Kft. az élelmiszer-nagykereskedelmi 
piac meghatározó szereplője, gyorsfagyasztott 
élelmiszeripari termékek nagykereskedelmével, 
raktározásával és szállításával foglalkozik. 

Dunakeszi telephelyére, hosszú távú munkalehetőséget kínál

Hűtőházi toló oszlopos targoncakezelő munkakörbe

Feladatai:
• toló oszlopos targoncával magas raktári kialakítású tárhelyek áruval való 

feltöltése,
• kézi komissiózás,

• az összeállított áruk csomagolása, egységrakományok képzése,
• raktárrend folyamatos fenntartása,

• leltárakban való aktív részvétel.
Jelentkezőkkel szembeni általános elvárásaink:

• min. 8 általános iskolai végzettség,
• büntetlen előélet,

• munkaköri foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
• terhelhetőség, rugalmasság,

• pontosság, precizitás,
• csapatmunkára való képesség,

• - 18 C0 fokos hőmérsékleten végzett munkabírás,
• targoncakezelő - OKJ bizonyítvány, minimum 1 éves gyakorlat

• hűtőházi, raktári területen szerzett tapasztalat 
Amit ajánlunk:

• Azonnali munkakezdés.
• Versenyképes javadalmazás, stabilitás, cafetéria.

A fényképes szakmai Önéletrajzokat a hr@bahamas.hu email címre várjuk 
a fizetési igény megjelölésével. Tel: 06-70-702-9721
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Az országos 
és nemzetközi 

sikerekkel 
büszkélkedő 

együttes idén 
is fellép a város 

Szent István-napi 
ünnepségén

immár hAgyománnyá Vált, hogy Az Augusztus 20-i Városi ünnePség helyszíne A korábbAn újjáVArá-
zsolt főtér. ezúttAl is Az ünnePhez méltó műsorrAl Várják A rendezők Városunk PolgárAit.

A Dunakeszi Koncertfúvó-
sok térzenéje után, 20.00 
órakor kezdődik a prog-
ram. A Himnuszt az 

egyesített Dunakeszi Férfikar ének-
li Gyombolai Bálint vezényletével, 
majd Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő mondja el ünnepi be-
szédét. Ezt követően veszi kezde-
tét a műsor, melyet ezúttal ”Ez itt 
az én hazám” gondolat köré csopor-
tosítottak. Az est folyamán elhang-
zanak operák, operettek ismert da-
lai, népszerű musicalek slágerei, és 
pop dalok, rangos előadók – Molnár 
András, Teremi Trixi, Bozsó József, 
Békefi Viktória és Szomor György 
– tolmácsolásában. Az énekeseket 
a Váci Szimfonikus Zenekar kíséri, 
s a karmester ezúttal is Farkas Pál. 

Az egyes műsorszámokhoz kap-
csolódó koreográfiák elkészítésére 
és a táncbetétek előadására a Farkas 
Ferenc Művészeti Iskola EtvieDanse 
Táncegyüttes és művészeti vezető-
jük, Nagyné Szöllösi Márta kapott 
megtisztelő felkérést. Őt kérdeztük.

– Az együttes több csoportból áll. 
Kik szerepelnek a gálaműsorban? 

– A színházi csoporttal készü-
lünk, de a kisebbek közül is lesznek 
néhányan, akik lehetőséget kapnak 
a fellépésre. 

– Mindig nagyszerű zenékre mu-
tatnak be koreográfiákat. Ezút-
tal milyen szerzeményeket hallha-
tunk?   

– Ez alkalommal a műsort a Prog-

ramiroda munkatársai állították 
össze, s ez számunkra is új felada-
tot jelentett. Új koreográfia készült 
a Honfoglalás című film betétdalá-
ra, a Padlás című musical „Fényév 
távolság” című szerzeményére, Er-
kel Palotására és a gálaest névadó 
– Máté Péter örökzöld, „Ez itt az én 
hazám” című – dalára, mely egyút-
tal az előadás fináléja is lesz.           

– A társulat rangját kiváló szóló-
táncosok is emelik. Lesz-e lehetősé-
gük bemutatkozni?  

– Természetesen. Az Elizabeth 
című musical betétdalát, melyet 
Békefi Viktória énekel, Holló Regi-
na tánca, a Vámpírok bálja részletét 
Szomor György énekszólója mellett 
Ungár Cecília produkciója egészí-
ti ki.   

– Már megszoktuk, hogy az 
együttes a különböző szakmai ver-

senyekről mindig rangos díjakkal 
tér haza. Most éppen milyen ered-
ményről tud beszámolni?

– Legnagyobb idei sikerünket a 
Magyar Látványtánc Szövetség Lé-
ván megrendezett nemzetközi ver-
senyén értük el. Modern tánc, mo-
dern balett és mozgásművészet ka-
tegóriában, ezen belül ifjúsági és 
junior korcsoportban léptek szín-
padra a lányok s csoportban öt első, 
és két második helyezést értek el. A 
színpadi tánc szólóban Vándor Esz-
ter első, mozgásművészeti kategó-
riában szintén szólóban Holló Re-
gina második helyezést ért el. Most 
„teljes gőzzel” próbálunk az ünnepi 
műsorra, aztán pedig készülünk az 
újabb megmérettetésekre.

Katona M. István
(A szerző felvételei, 

mely az együttes májusi 
gálaműsorán készült.)

Ismét színpadon az EtvieDanse 
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2016-bAn is nAgyszAbású színPAdi műsorrAl, térzenei koncerttel, tűzijátékkAl VárjA Az ünnePlő lAkosságot du-
nAkeszi Város önkormányzAtA A főtéren.

Augusztus 20. az egyik 
legrégebbi magyar ün-
nep: Szent István király 
napja, a keresztény ma-

gyar államalapítás, a magyar állam 
ezeréves folytonosságának emlék-
napja. Kultúránk egyik szimbólu-
ma, melyet mivel sem ünnepelhet-
nénk meg szebben, mint egy, a ma-
gyar kultúra századait bemutató 

gálaműsorral. Dunakeszin idén is 
együtt ünnepelhet a város apraja és 
nagyja augusztus 20-án, hiszen az 
Önkormányzatnak köszönhetően 
újra megvalósul a már hagyomá-
nyos főtéri ünnepség.

Kivételes program készül, 
ugyanis este nyolc órától az „Ez itt 
az én hazám!” című gálaműsort te-

kinthetjük meg - ismert operettek 
és musicalek részletei, hazai sláge-
rek csendülnek fel, felvonultatva a 
magyar történelem, nemzeti kul-
túránk és hagyományaink szimbó-
lumait, ékköveit. Felcsendül példá-
ul a Honfoglalás betétdala, a Bánk 
Bánból a Hazám hazám, vagy a gá-
laest névadó dala, Máté Péter: Ez itt 
az én hazám.

A hazai színházi élet több jeles 
képviselője is közreműködik a mű-
sor megvalósításában, valamint 
ahogy az már szokás, színpad-
ra lépnek Dunakeszi büszkeségei, 
kulturális és művészeti csoportjai, 
többek között az Et vie Danse tánc-
csoport, akik rendszeres résztvevői 
nem csupán a helyi, de az országos 
művészeti rendezvényeknek is, va-
lamint közreműködik az Egyesített 
Dunakeszi Férfikar is. A gálamű-
sor zenei aláfestéséről a Váci Szim-
fonikus Zenekar gondoskodik.

Az ünnepi műsor felvezetése-
ként, 19 órától térzenei koncer-
tet adnak a Dunakeszi Koncertfú-
vósok, az est fénypontjaként pedig 
megtekinthetjük a hagyományos 
tűzijátékot.

Ráadásul augusztus 20-a idén 
egy másik alkalomból is különleges 
lesz Dunakeszi életében, ugyanis 
fölavatjuk IV. Béla, városunk alapí-
tójának szobrát is a Főtéren.

Az ünnepi gálaműsorral kapcso-
latos további részletekért kövesse 
figyelemmel a város hivatalos ol-
dalát (www.dunakeszi.hu), illetve a 
Dunakeszi Programiroda hivatalos 
Facebook oldalát!

„Ez itt az én hazám!
„
 

Augusztus 20. ünnepség a Főtéren

Július 9. Kondek Tibor Dezső és Vasas Edina
 Kiss Cintia Erika és Zelei Botond
Július 21. Varga István és Iglár Andrea
 Hajdú Roland Tamás és Karsai Eszter
Július 23. Kerekes Gabriella és Simon Ferenc
 Balázs Albert és Bréska Nóra
  Siket Róbert és Kurunczi Éva

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

2016. július hónapban 

házasságot kötöttek
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A közelmúltbAn lezAjlott jAm jAzz fesztiVál kAPcsán megkérdeztük A dunAkeszi ProgrAmirodA Ve-
zetőjét, szAbó kAtAlint, mi AdtA A rendezVény hátterét és hogyAn értékeli Az eseményt?

- Miképpen született meg a fesz-
tivál gondolata, miért éppen erre a 
műfajra gondoltak?

- A rendezvénynaptárunk eléggé 
telített, azonban klasszikusan nyári 
rendezvényünk eddig nem volt. En-
nek oka az, hogy júliusban a legtöb-
ben nyaralnak, így mindig inkább 
tavaszra és őszre időzítettük a sza-
badtéri rendezvényeket. Ahogy az 
lenni szokott, igyekszünk minden 
évben valami új színfoltot hozni a 
városi kulturális életébe. Idén az 
egyik ilyen a jazz napok voltak. Ez a 
műfaj nem sűrűn fordult meg eddig 
Dunakeszin, ez eddig hiányzott a 
palettáról, és azt is szokták rá mon-
dani, hogy rétegzene. Úgy gondol-
tuk, egy nyári bárhangulattal egy-
bekötött egész hétvégés, több szín-
foltot bemutató rendezvényre nyi-
tottak lennének az itt élők, és ez így 
is lett.

- Mekkora közönségre számítot-
tak, vártak-e más településekről is 
látogatókat?

- Igazából az ülőhelyek is mutat-
ják, hogy egy adott koncerten 100-
200 főre számítottunk, de már az 
elején kiderült, hogy alábecsültük a 
létszámot. Ezer ember biztos meg-
fordult itt a három nap alatt. Sze-
rencsére készültünk tartalék székek-
kel, így kényelmesen tudták élvezni 
a koncertet a látogatók. Az alapvetés 
az, hogy elsősorban a dunakesziek-
nek rendezzük ezeket az eseménye-
ket, de természetesen mindenkit sze-
retettel látunk a szomszédos telepü-
lésekről vagy akár messzebbről is.

- Miért az volt a koncepció, hogy 
délelőtt, délután és este külön idő-
pontokban voltak a koncertek?

- A hőségre készülve és a délutá-
ni alvásidőre való tekintettel a gyer-
mekeknek délelőtt 11kor szervez-
tünk koncertet, aztán pedig 6 körül 
indult el az esti program egészen 10-

11 óráig. A következő jazz fesztivál-
ra azt tervezzük, délután is készü-
lünk programokkal, de ez még ter-
vezés alatt van.

- Rendkívül igényes volt a rendez-
vény megjelenése, kinek az ötlete 
volt a berendezés?

- A rendezvény ötletének fel-
merülésekor biztos voltam ben-
ne, hogy nem sörpadokat képzelek 

el a jazzhez, hanem mindenképpen 
egy igényesebb megoldást.  A cél az 
volt, hogy egy kényelemes, európai 
színvonalú szabadtéri koncert han-
gulatát varázsoljuk ide a nézőknek. 
Igyekszem országszerte több ha-
sonló eseményen részt venni, nyi-
tott szemmel járni, így mindig tu-
dunk új ötletet belecsempészni a vá-
ros közösségi életébe. A vendéglátó-
sok faházakban voltak, az időjárás 
– tűző nap vagy éppen zivatar – el-
len egy hatalmas, kivilágított árnyé-
koló védte a nézőket, egy kifutót is 
építettünk az előadóknak, fehér ka-
napék, rattan székek, koktélok, étel 
és italkülönlegességek várták a lá-
togatókat. Nagyon igyekeztünk, 
hogy minden várakozásnak meg-
feleljünk, a visszajelzések pedig azt 
mutatták, hogy sikerült elvarázsol-
nunk a nézőket. Ami pedig külön 
jóleső, hogy a fellépők is el voltak 
ragadtatva a hangulattól és a profi 
szervezéstől, ez mindig külön öröm 
számunkra.

- Elégedettek-e az eredménnyel, 
tervezik-e jövőre a folytatást?

- Én személy szerint nagyon elé-
gedett vagyok, és azt mondhatom, 
soha, egy rendezvénnyel kapcsolat-
ban sem kaptam ennyi pozitív és bíz-
tató visszajelzést sem személyesen, 
sem e-mailben. Úgyhogy azt gondo-
lom, hogy nem is lehet kérdés: szük-
ség van ilyen jellegű rendezvényre is 
Dunakeszin.

Tihanyi-Konda Szilvia

Még több minőségi koncertet Dunakeszin!

A város legújabb 
zenei programja 
sokakat vonzott 

a Főtérre
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VAlószínűleg keVesen tudják, hogy A dunAkeszi kőrösi csomA sándor áltAlános iskolA éVtizedek 
ótA széP nyári-szüneti hAgyományt áPol: Az iskolA PedAgógusAi, diákjAi és A szülők néhány nAPos 
közös buszos kirándulásrA indulnAk VAlAmelyik szomszédos országbA.

Az utakat Péter Ágnes és 
Planicska Szilvia tanárnők 
szervezik, a soron követke-
ző kirándulás célját pedig 

az utazást lebonyolító Porcsalmi Ta-
más és felesége, Katica javaslatai közül 
válogatva közösen határozzák meg.

Az is a hagyományokhoz tartozik, 
hogy a szervezők a buszon jeligés iro-
dalmi pályázatot hirdetnek meg – 
meghatározva két, három, az éppen 
felkeresett tájegységhez kapcsolódó 
kulcsszót, amelyeknek a pályaművek-
ben kötelezően szerepelniük kell –, és 
ezt az irodalmi csemegét mindig nagy 
érdekélődés szokta kísérni.

Az iskolai csoport most a reneszánsz 
bölcsőjét, a napsütötte Toszkánát lá-
togatta meg, így az idei kulcsszavak 
a „ciao”, a „bella” és a „nap” voltak – 
amelyek bármely szóösszetételben elő-
fordulhattak.

Ez a kedves hagyomány most se-
gítségünkre lesz abban, hogy a „La 
querceta” jeligét választó nyertes pá-
lyaművét közreadva tájékoztassuk a 
kedves Olvasókat a megvalósult uta-
zási programról. Az is szerencse, hogy 
a jelige mögött a híres magyar rene-
szánsz költő, Janus Pannonius vélhe-
tő lelki költőtársával utazhattunk, aki 
a következő költeménnyel örvendezte-
tett meg minket:

Janus Danubius : Toscania dícsérete
 (Porcsalmi Tamás idegenvezetőnk  

műfordításában)

Eddig a germán tájakon járt a ma-
gyar busz, látni a híres kastélyokat.

De oldva a bércek légi magányát, 
most: néztük a toszkán városokat.

Átjutva  komppal az elbai partra, 
kezdtük utunkat a dombok alatt,

Portoferraio reneszánsz kékje - min-
den időkig a miénk marad.

Hatalmas házban csekélyke pompa, 
puritán ház a régi malom.

Minden, mit itt látsz, hirdeti híven: 
így élt a császári  Napoleon.

Másnap Firenze  várt ránk örömmel, 
hol bámulva néztük a sok-sok csodát.

Uffizit,Pittit, Piazza di Signorit, a 
Dómot és Dante ősi honát.

Egy nappal később Pisa-ba mentünk, 
a Ferde Toronynál állt az idő.

Campo dei Miracoli és Cinque Terre: 
megannyi szépséget őriz a kő.

Meseszép tájak, zöldellő völgye, kö-
vetik egymást sorra és rendre.

Lenn, hol a píneák tengerbe érnek, 
nem, nem itt járt Ságvári Endre.

De félre a tréfát, és elő a koffert, letelt 
a négy nap, a szívünk is húz.

Montecatini elköszön tőlünk, de fog-
ságra ítél a lerobbant busz.

Hát igen, a költő az utolsó sorban ar-
ról is megemlékezett, hogy utunk so-
rán a gyönyörű természeti környe-
zet és reneszánsz építészeti szépségek 
mellett a technika ördögével is talál-
koztunk. Aminek persze, lett jó oldala 
is; a kirándulás meghosszabbodott egy 
délelőttel, amit az utasok vásárlással, 
és extra városnézéssel, a gyerekek pe-
dig a szállodai medencében való pan-
csolással töltöttek el.

Remek öt nap, kiváló kikapcsoló-
dás, örök élmények – talán így lehetne 
a Kőrösi toszkán túráját röviden ösz-
szefoglalni. És hogyan tovább? 

Pontos terv még nincsen, csak el-
képzelések, ajánlatok. Lehet, hogy 
folytatva az itáliai túrát, utunkat dé-
lebbre, Nápoly, Pompei, és Capri-szi-
getének varázslatos világa felé vesszük, 
de az is lehet, hogy a következő célpont 
Montenegro, Albánia vadregényes vi-
déke lesz. De érdekes lehet akár Meis-
sen, Drezda és Szász-Svájc volt NDK-s 
terület a retro és a nosztalgia jegyében. 
Ma még nem tudjuk, csak azt: a ha-
gyomány folytatódik, a csapat utazik.

  dr. Borbára János
szerencsés részvevő

Ciao bella Toscana
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Petőfi körtefájánál: 
Cserép György (balról), 

Benkő Tamás, Kárpáti Zoltán

A Republic együttes koncertje 

Rafai Emil polgármester köszöntötte a testvérvárosi delegációk tagjait

székelykeresztúron Az idei kistérségi nAPok és A Petőfi-hét rendezVény-sorozAt A közeli fehéregyházárA szerVezett „Petőfi 
nyomdokAin” – történelmi kerékPártúráVAl kezdődött július 31-én. néhány nAP elteltéVel, Augusztus 4-én Pedig A rendkíVül 
gAzdAg és igényes ProgrAmokAt felVonultAtó három nAPos kisVárosi nAPok kulturális, műVészeti, gAsztronómiAi és zenei kíná-
lAtáVAl folytAtódott. Az ünnePi rendezVény díszVendége kArcAg Város önkormányzAtA Volt, Amely negyedszázAdA áPol tArtAl-
mAs testVérVárosi együttműködést székelykeresztúrrAl. A nAgy-küköllő menti székely telePülés A jeles eseményre A felVidéki 
és délVidéki testVérVárosAi mellett meghíVtA Az AnyAországbelieket is – köztük dunAkeszi küldöttségét is. 

„A mi Petőfink” rajongásával és 
ragaszkodásával szeretett köl-
tő emléke előtt az Önkormány-
zat és a tizenkétezres kisváros pol-
gárai főhajtással és koszorúzással 
tisztelegtek a Gyárfás-kúria ne-
vezetes körtefájánál, melynél éle-
tének utolsó estéjét töltötte Petőfi 
Sándor 1849. július 30-án, amiről 
Kányádi Sándor híres négy sora is 
tanúskodik. 

A hálás utókor – mint 167 
éve minden esztendőben – idén 
is felelevenítette Petőfi Sándor 
Székelykeresztúron töltött utol-
só estéjének eseményeit, méltatva 
nagy nemzeti költőnk eszmeisé-
gét és hazafiságát. S az is szép ha-
gyomány, hogy történelmi kerék-
pártúrán vesznek részt a közeli Fe-
héregyházán és azokon a történel-
mi helyszíneken, melyek – mint 

Rafai Emil polgármester fogalma-
zott – „nagy nemzeti költőnk, Pe-
tőfi Sándor 167 évvel ezelőtti drá-
mai eltűnéséhez kötődnek.”

Történelmünk és múltunk, a 
magyar nemzet ezeréves küzdel-
me és helytállása jutott kifejezés-
re augusztus 5-én a reggeli órában 

az ünnepélyes zászló felvonásban 
a Millecentenáriumi emlékműnél.

A Molnár István Múzeumban 
rendezett ünnepi önkormányza-
ti ülést a képviselő-testület doyen-
je, Gálfalvi Sándor nyitotta meg, 
majd Rafai Emil polgármester kö-
szöntötte a testvérvárosi delegá-
ció tagjait. Külön méltatta az ün-
nepség díszvendége, Karcag ne-
gyedszázados segítő, támogató 
együttműködését, melyet díszok-
levéllel ismert el Székelykeresztúr 
Önkormányzata. Kovács Szilvia, 
Karcag alpolgármestere lélekeme-
lő szavakkal méltatta a két város 
testvérvárosi együttműködésének 
történelmi jelentőségét, a nemze-
ti összetartozás erősítését segítő 
emberi kapcsolatok fontosságát és 
igényességét. Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, a jubi-
leumi esemény tiszteletére írt leve-
lét – aki 1990 és 2010 között Kar-
cag polgármestere volt – Simó Béla 
tanár, a keresztúri képviselő-tes-
tület tagja olvasta fel. 

Az ünnepi képviselő-testületi 
ülés meghatóan szép aktusa volt, 
amikor Rafai Emil polgármester 
átadta a PRO URBE kitüntetést a 
nyugalomba vonult Szombatfal-
vi József unitárius esperes-lelkész-
nek, aki negyven évig szolgálta az 
egyház közösségét – köztük szülő-
faluját, az erdélyi „Atlantisznak” 
is nevezett Bözödújfaluban is. 

Székelykeresztúr gazdasági fejlő-
déséért díjat Tibolbi József vállal-
kozó, a közkedvelt Nyárikert Ét-
terem tulajdonosa, a KTS STONE 
Kft. ügyvezetője vehette át.

A résztvevőket életre szóló szel-
lemi és lelki töltekezéssel meg-
ajándékozó ünnepi képviselő-tes-
tületi ülést a magyar és a székely 
himnusz közös éneklése emelte 
maradandó élménnyé. 

A míves emberek főtéri népmű-
vészeti kiállítása és vására után a 
délutáni órákban a dunakeszi de-
legáció – Kárpáti Zoltán, a kül-
döttség vezetője, önkormányza-
ti képviselő, külkapcsolatokért fe-
lelős tanácsnok, Benkő Tamás ön-
kormányzati képviselő, az MLSZ 
Pest megyei igazgatója, Cserép 
György és e sorok írója – az uni-
tárius templomban tartott öku-
menikus istentiszteleten vett részt 
a többi testvérváros küldöttségé-
vel együtt. Az egyházi eseményt a 
vendéglátók és a testvérvárosi de-
legációk zászlós felvonulása kö-
vette a főtérre, ahol a polgármes-
teri köszöntőket követően kezde-
tét vette a kulturális sokszínűség 
nevű program. A jazz, a tánc, az 
operett, a népi zene és még számos 
műfaj mellett a Bagossy Brothers 
Company-koncertet élvezhették a 
keresztúriak, akik utcabállal zár-
ták a napot. 

Szombat délelőtt a magyar ízeké 

és a boroké volt a főszerep. Idén is 
óriási sikere volt a főző- és borver-
senynek. Délután a város főutcájá-
ban elhelyezett hatalmas színpa-
don a Nemzetközi Néptáncgálán 
fellépő kiváló együttesek szóra-
koztatták a közönséget, amely az 
esti Republic koncertre több ezer-
re nőtt, akik az együttessel együtt 
énekelték kedvenc dalaikat, óriási 
ovációval és vastapssal köszöntöt-
ték az éjféli tűzijátékot. 

A dunakeszi delegáció tagjai a 
tartalmas programok látogatá-
sa mellett intenzív tárgyalásokat 
folytattak a testvérvárosi együtt-
működés további gazdagítása ér-
dekében. Kárpáti Zoltán és Ben-
kő Tamás meghívta a keresztúri 
sportembereket a Dunakeszin ok-

tóber elején megrendezésre futsal 
és kispályás labdarúgó tornára, 
amit Simó Béla és képviselő társa, 
Klein László, a román futsal válo-
gatott egykori kapusa az önkor-
mányzat nevében örömmel elfo-
gadott. 

A három napos program után 
hazainduló dunakeszi küldött-
ség azzal a jó érzéssel léphet-
te át Székelyföld kapuját, a tör-
ténelmi magyar határ vonalát, 
hogy sikerült tovább gazdagíta-
ni a Székelykeresztúrral kialakí-
tott, immár közel három évtizedes 
kapcsolatot, testvérvárosi együtt-
működést. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Újabb programmal gazdagodik 
székelykeresztúri testvérvárosi kapcsolatunk



21Dunakeszi Polgár 21Dunakeszi Polgár 21Dunakeszi Polgár

A Dunakeszi Polgár 
korábbi lapszámait megtekintheti 

a dunakanyarregio.hu internetes portálon

idén májusbAn A hAtártAlAnul ProgrAm keretében szloVákiábA kirándultAm A fAzekAs iskolA 7. éVfo-
lyAmos diákjAiVAl és tAnárAiVAl.

Lázas gyűjtőmunka és izga-
tott készülődés előzte meg 
az indulást, hiszen mi-
nél többet szerettünk vol-

na megtudni a régi történelmi Ma-
gyarország területéhez tartozó Fel-
vidék híres szülötteiről, neveze-
tességeiről, az ottani magyarok 
mindennapjairól.

Hihetetlennek tűnt, hogy az in-
dulás után 2-3 órával már a Füle-
ki vár tetejéről gyönyörködhettünk 
a gyönyörű tájban. Délután látoga-
tást tettünk a helyi iskolában, ahol 
a kölcsönös bemutatkozás során 
megtudtam, hogy a szlovák iskola-
rendszer alapfokon 9 évfolyamos, 
csak ezután tanulhatnak tovább az 
ottani gyerekek. Ezen bizony na-
gyon elcsodálkoztam!

A kissé elfáradt társaságot pil-
lanatok alatt felrázta a helyiekkel 
vívott barátságos focimeccs, mely 
után igazán büszkén néztünk csa-
patunk fiútagjaira.

A Rozsnyón tett hangulatos séta 
után Szádalmásra, a Granárium 
Panzió felé vettük az irányt.

A szűk kis utcákon való kanyar-
gás nem mindennapi izgalmai után 
meleg szeretettel és finom ételekkel 
vártak minket a helyiek.

Másnap gyalogtúrával indítottuk 
a napot, majd Krasznahorka várá-
nál emlékeztünk meg hőseinkről.

Különös érzés volt megtapasztal-
ni a mindenütt ott rejtőző csodás 
történetek varázserejét.

A környék nevezetességei közül 
nekem az Andrássy Dénes mauzó-
leum tetszett a legjobban. A jóté-
konykodó gróf mesébe illően szép 
szerelmi története nagyon megfo-
gott. Még szeretett kutyájának is 
életnagyságú szobrot állított.

A városok közül Kassa volt a 
kedvencem széles, nyüzsgő főut-
cájával, hangulatos cukrászdáival, 
futóversenyével.

A szabadprogram után mintha 
évszázadokat visszaugrottunk vol-
na az időben, meghatottan helyez-
tük el koszorúnkat a nagy fejede-
lem, Rákóczi sírjánál.

Este, a vacsora után még táncház 
is várt ránk. Bár magam sem hit-
tem volna, úgy táncolt és énekelt 
mindenki, mintha előtte egy órával 
nem nyavalygott volna, hogy lesza-
kad a lába és aludni akar.

Harmadnap egy kis újratervezés 
után Ótátrafüredre kirándultunk, 
ahol a kacskaringós út gyötrelmei 
után nem csak a közeli vízesést, 

hanem bizony az évszakok körfor-
gását is megtapasztalhattuk.

Délután Késmárk különleges fa-
templomának megtekintése után 
Thököly síremléke előtt hajtottunk 
fejet.

Lőcse város főterén pedig már 
ránk esteledett.

Pénteken hamuban sült sütivel, 
szendviccsel és vendéglátóink sze-
retetével felpakolva indultunk fájó 
szívvel hazafelé.

A rimaszombati városi forgatag 
után a csendes Szklabonyán em-
lékeztünk a „nagy palócra”, Mik-
száth Kálmánra.

Felejthetetlen élmény volt az író 
kertjében kipróbálni az elfelejtett 
paraszti játékokat, és megtapasz-
talni azt a szeretetet, amivel a he-
lyiek ápolják a nagy író emlékét.

Ez a négy nap számomra életre 
szóló élmény volt, melyet köszönök 
tanáraimnak, diáktársaimnak!

Kiss Vivien, 
7.a osztályos tanuló

Rákóczi nyomában a Felvidéken

www.dunakanyarregio.hu
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Magyar Operett Napja – 
2016. október 21. 19 óra

Tervezett fellépők: Bor-
dás Barbara, Boncsér Gergely, 
Pohly Boglárka, Jenei Gábor

Bogányi Gergely zongoraest 
– 2016. november 11. 19 óra

Fellépő: Bogányi Gergely, 
Kossuth-díjas zongoraművész

Újévi gála: kalandozás az 
operától a musicalig – 2017. ja-
nuár 12. 19 óra

Tervezett fellépők:  Lukács 
Anita, Janza Kata, Vadász Zsolt

Csajkovszkij-est – 2017. feb-
ruár 23. 19 óra

Közreműködő: Váci Szimfo-
nikus Zenekar 1-4. előadás

Et vie Danse Táncstúdió és 
Táncegyüttes 3. előadás

A bérlet ára: 6.000 forint
Bérletújítóknak szeptember 

30-ig 10% kedvezmény.

Bérletvásárlás szeptember 
1-től a VOKE József Attila Mű-
velődési Központ ideiglenes 
irodájában, a Fő út 110. alatt és 
a Farkas Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában.

Bérletinformáció: 
30/ 618-6833 
info.vokejamk@gmail.com

Idén XIX. alkalommal nyí-
lik meg a Dunakeszi Művé-
szek Nyári Tárlata, a VOKE 

József Attila Művelődési Köz-
pont szervezésében, rendha-
gyó helyszínen, a DunArt Ga-
lériában.

Az évről-évre megrendezett 
tárlat 1998-ban azért jött létre, 
hogy a Dunakeszin élő művé-
szek bemutatkozási lehetőséget 
kapjanak.

Kiállító művészek:
Berczi Károly, Chiba Mik-

lós, Czinege István, Dér Győ-
ző, Dusza Tibor, Frankhauser 
Attila, Frankhauserné Détári 
Krisztina, Gáspár Imre, Halász 
Géza,  Iván Margit, Koó Éva Lí-
dia, Kovács Dávid, Kovács Ká-
roly, Kubó Éva, Molnár-Jan-
csik Beáta, Molnár György, 

Mucsi Erika, Nádor Géza,  
Nyina Tronyina, Palásti Rená-
ta, Peti Sándor,  Péter Nándor, 
Panajotu Anna, Palotás Anna, 
Patyus Ferenc, Skripeczky 
Ákos, Tóth Imre, Thury Ilona, 
Tuzson-Berczeli Péter, Vincze 
József

A kiállítást megnyitja:
Szalay József művésztanár, 
a Magyar Rajztanárok Orszá-
gos Egyesületének elnöke

Közreműködnek:
Karskó Kende (gitár)
Balogh Regina (ének)

Helyszín: 
DunArt Galéria, Fő út 110.

Információ: 
+36-30/618-6833

J ú nius elején tett ígére-
tünknek megfelelően si-
került kiállítani az elké-

szült Atilla mellszobrot, ezért 
köszönet a Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár munkatársainak 
és a DunArt Galériának. Mivel 
a Galériában a szobor bronzo-
sított gipsz makettje került be-
mutatásra, így volt olyan idő-
szak, hogy egy időben két he-
lyen is meg lehetett tekinteni 
az alkotást. Egyre többen is-
merik meg a szobrot városunk-
ban ami a vissza- jelzések alap-
ján széleskörű elfogadottság-
nak örvend. 

A Galéria Múzeumok éj-
szakájára készített bemutatója 
ugyan augusztus 10-ig tekint-
hető meg, de már ugyanitt ké-
szülnek a Dunakeszi Művészek 
XIX. Nyári Tárlatának augusz-
tus 19-i  megnyitójára. Akkor 
már nem a szobor gipsz válto-
zata,  hanem a kész bronz alko-
tás jelenik meg. Az Atilla mell-
szobor sikere alapján az alko-
tók bíznak abban, hogy az em-
lékhely többi eleme is elnyeri 
majd sokunk tetszését. 

Az íj gyakorlatilag megvan, és 
ebben a hónapban  megkezdik a 
kard kimunkálását is. Az em-
lékhely területével kapcsolatos 

tervezési feladatok és egyezte-
tések még mindég folyamatban 
vannak, ezért ott csak minimá-
lis munkát lehetett végezni. 

A támogatások befizeté-
se továbbra is folytatódik, me-
lyet ezúton is köszönünk most 
az újabb, alábbi támogatók-

nak: Bauer Márton 30e., Bu-
dai János 10e., Dióssi Csaba 
100e.,  Haszonits Tibor 15e., 
Hircz Tamás 20e., Kollár Al-
bin 2e.,  Windhager Károly 
10e. Számlaszámunk: DunArt. 
Képző. Egy. Atilla emlékhely.          
11742104 - 20057499 

Az Atilla emlékhely megva-
lósításával foglalkozó Dunake-
szi Civilek Baráti Köre nevében 
a szervezők:       

Peti Sándor
+36 30 474 7433         

Szombat István         
+36 70 329 1756 

Egész szezonra szóló zenei bérletet kínál 
a kedves dunakeszi közönségnek 

a VOKE József Attila Művelődési Központ
FARKAS FERENC BÉRLET 2016/17

a Váci Szimfonikus Zenekarral

Dunakeszi Művészek 
XIX. Nyári Tárlatának megnyitója

ATILLA NAGYKIRÁLY EMLÉKHELY

időPont: Augusztus 19. Péntek 19:00 órA
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- Köszönöm az összegzés lehetőségét, 
bár röviden – főleg nekem – nehéz fel-
adat lesz. Tanulságos időszak volt ez 
az életünkben. Amikor nyitottunk azt 
mondtam, hogy boldog leszek, ha né-
hányan megszeretnek bennünket. Ta-
lán nem szerénytelenség, ha azt mon-
dom, egy egyre népesebb és aktív kö-
zösséggé nőttük ki magunkat. Nem ti-
tok, hogy azon túl, hogy eladóinkkal 
gyümölcsöző, illetve hasznot termelő 
kapcsolatunk van, személy szerint imá-
dom, hogy szeretnek hozzánk betérni 
a vevőink néhány szót váltani. Duna-
keszi városi státusza mellett szerintem 
egyértelműen kisvárosi jelleggel bír, s 
hiszem, hogy a kis közösségek, bará-
ti társaságok tartják mozgásban a bol-
tunk szociális életét is. Azok a babák, 
akik anyukája még nyitáskor nálunk 
vásárolták a kismama ruhát, nem rit-
kán már bölcsisek, sőt lassan kezdik az 
ovit, büszkék vagyunk, hogy ők egy pi-
cit a mi szemünk láttára is cseperednek. 
Örülünk, hogy még mindig jó hozzánk 
betérni. 

Ami a bolt működését illeti, az alap 
struktúrán nem változtattunk, pár 
ponton persze finomítottunk, átala-
kítottunk, de a tapasztalat az, hogy a 
rendszer akár a boltban, akár a virtuális 
közegben elfogadottsággal bír, így ránk 
a moderálás feladata marad a tényleges 
adminisztráción túl. Talán nem áru-
lok el nagy műhelytitkot, ha azt mon-
dom, hogy a rugalmasság az üzleti élet-
ben nagy fontossággal bír. Ha mindent 
úgy csinálnánk, ahogy a nyitáskor, már 
réges régen bezártunk volna. 

- Nemhogy nem zártak be, hanem 
ha jók az értesüléseim, a bővítés mel-
lett döntöttek. 

- Pontosan. Körülbelül a nyitásunk 
után egy évvel merült fel először a gon-
dolata a bővítésnek. Helyhiánnyal és 

várólistával küzdöttünk. Már a vevő-
ink is presszionáltak bennünket, ami 
egyrészről jó érzés volt, hisz egyértelmű 
pozitív visszacsatolása a munkánknak, 
másrészről pedig nekünk is több dolog-
ra adott volna lehetőséget. 

 Mindazonáltal ha bővülésre adjuk 
a fejünket, miért ne tegyük ezt egy kis 
csavarral? Az sem titok talán, hogy a mi 
vevőink szinte döntő többsége dunake-
szi anyukák, akik a gyerekkel jönnek-
mennek, ügyintéznek. Miért ne köt-
hetnék össze a kellemest a hasznossal. 
Így született meg a gondolata egy olyan 
helynek, ahol a Garázs Varázs tevé-
kenysége egy kellemes vendéglátó-ipari 
egységgel kötődik össze. Ezek után már 
csak a megfelelő helyet kellett megta-
lálni, jelen esetben a Tóváros szívében, 
a Szabadka utcában. A VarázsLatte 
bisztró a mi új családtagunk és nagyon 
büszkék vagyunk rá. 

Ő egy kicsit kistestvére a Garázs Va-
rázsnak, mert a Varázslatte emeleti ré-
szén a boltot rendeztük be, s vele pár-
huzamosan ott van a földszint, ami-
nek bisztró kialakítása egy jellemzően 
egészségtudatos táplálkozást előtérbe 
helyező hely. Ahol igyekszünk min-
dent úgy szervezni, hogy a szülővel be-
térő kis vendégeink is kedvüket leljék 
az ottlétben. Továbbá a reggeliztetés-
től kezdve a könnyű ebéden át a bará-
ti kis vacsorákig szeretnénk teljes kí-
nálatot nyújtani. S nem utolsó sor-
ban szeretnénk ezeknek a tereknek az 
együttes használatával sokrétű klub-
életet szervezni. A megnyitónkon az 
Apacuka zenekar volt olyan kedves és 
szórakoztatta a vendégeinket, s már 
voltak megkeresések szülinapra, kü-
lönböző klubtevékenységek lefolytatá-
sára (kézműves, filmklub, kiscsopor-
tos üzleti reggeli, gyerekfoglalkozta-
tók, bosziklub – ez a kedvencem, stb), 
úgyhogy ezekben a napokban folyik a 

szabadidős életünk szervezése is, s mi 
magunk is nagyon várjuk már, hogy a 
már meghirdetett programjainkat is 
minél hangulatosabban és kellemeseb-
ben le tudjuk vezetni. Másik személyes 
kedvencünk a Dunakeszin egyedülálló 

QuizNight lehetőség, ami egyszerűen 
egy nagyszerű lehetőség családoknak, 
baráti társaságoknak a kulturált szó-
rakozás gyakorlására, de sorolhatnám 
tovább az egyéb - szerintünk nagyon 
szerethető - programjainkat. Még van 
muníciónk rendesen!!!

A velünk szimpatizálóknak min-
denképp javaslom a facebook oldalun-
kat, a Varázslatte bisztrót, és a www.
varazslatte.hu címen futó honlapun-
kat. Terveink között szerepel a házhoz-
szállítás megszervezése is, azon Vendé-
geinknek, akiknek nincs alkalma gyak-
ran elfáradni hozzánk. Mindazonáltal 
a hiszünk a hely varázsában, így forrón 
ajánljuk a VarázsLatte bisztróba látoga-
tást! Ígérjük, nem fogják megbánni!

(X)

Varázslat a négyzeten
lAssAn két éVe, hogy tAlálkozunk egymássAl dunAkeszin, Akkor egy újnAk mondott szisztémájú bolt 
nyitásA kAPcsán. ez Volt A gArázs VArázs. összefoglAlná röViden A tAPAsztAlAtAit Az elmúlt éVek-
ről? - kértük fArkAs boglárkától, A VállAlkozás tulAjdonosától.
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Az első olimPiájárA készülő 36 esztendős kiVáló PárbAjtőröző, somfAi Péter nemcsAk hAzájánAk, hAnem szűkebb Pátri-
ájánAk, dunAkeszinek és fótnAk is szeretne dicsőséget szerezni rió de jAneiróbAn.  

Tuzson Bence, a Pest megyei ötös 
választókerület országgyűlési 
képviselője – akitől nem áll mesz-
sze a sport, hiszen Magyar Mű-

ugró Szövetség elnöke – drukkol a magyar 
férfi párbajtőrcsapatnak, és a csapat tagjá-
nak, Somfai Péternek. 

„Az olimpia sok mindent jelent a ha-
zai sportolók és szurkolók számára. Mi 
magyarok idén nagyon sok, összesen 
159 sportolóval, 21 versenyszámban le-
hetünk kint az olimpián, tehát 2 fővel 
többen, mint négy éve Londonban. Szű-
kebb környezetünkben ennek azért van 
komoly jelentősége, mert Somfai Pé-
ter párbajtőröző személyében nekünk is 
kint van egy ragyogó versenyzőnk Rió-

ban, aki azon túl, hogy Magyarországot 
képviselheti, Dunakeszi és Fót hírnevét 
is öregbíti. 

Mindenkit arra buzdítok a választóke-
rületen belül és természetesen országszer-
te is, hogy szurkoljon Somfai Péternek. A 
férfi párbajtőrcsapat augusztus 14-én, ma-
gyar idő szerint 14 óra után lép pástra és 
reméljük a késő esti végjátékban is szorít-
hatunk értük, mert ez azt jelentené, hogy 
szép sikert szereznek hazánknak!  Hajrá, 
magyarok, hajrá, magyar férfi párbajtőr-
csapat, hajrá Péter, nyerjétek meg az olim-
piai aranyérmet! 

Somfai Pétert júliusban, a tatai edzőtá-
borban kerestük meg.

A családról, a gyerekekről 
és az érkező babáról

Az évnek majdnem a felét itt a tatai 
edzőtáborban vagy versenyeken, gyakorta 
külföldön töltöm. Nagyon szerencsés va-
gyok, hogy a feleségem is vívott, így meg 
tudja érteni, hogy milyen a vívással és az 
élsporttal együtt járó életmód. És a két kis-
lányom is borzasztóan örül, amikor egy-
egy versenyről hazatérek, bár amikor el-
megyek, annak kevésbé. Ám ők is értéke-
lik, hogy versenyekre járok, és főleg azt, 
ha apa éremmel tér haza, amit ők kapnak 
meg, és azzal pár napig el tudnak játsza-
ni. Természetesen ők is nagyon készülnek 
arra, hogy televízión keresztül nézzék apa 
versenyét. Bár magyar idő szerint késő es-
tébe nyúlik majd a versenyünk, de erre a 
pár órára még ébren maradnak ők is. Au-
gusztus végén harmadik kislánnyal bővül 
a családunk, amit nagy örömmel várunk. 

A kezdetekről, 
és a vívás iránti szerelemről 

Érdekes, hogy gyerekkoromban a szüleim 
azt szerették volna, ha öttusázó leszek, de én 
a vívás mellett maradtam. Megszerettem ezt 
a mozgásformát. És aki egyszer beleszeret a 
vívásba, az élete végéig kijár a vívóterembe 
asszózni, függetlenül a korától, és függetle-
nül attól, hogy hivatásból vagy csak játékból 
teszi. Amikor a páston vagyok, megszűnik a 
világ. Semmi másra nem tudok koncentrál-
ni, csak arra, hogy felgyulladjon a találatot 
jelző zöld lámpa. Ez kevés dologgal összeha-
sonlítható, mámoros érzés. 

Jó volt a társaság, és elkezdtek jönni az 
eredmények. Láttam az idősebb társai-
mat és megszületett a vágy bennem, hogy 
egyszer én is kijuthassak az olimpiára. És 
most sikerült. Ez lesz az első olimpiám, 
így 36 évesen ez nagy ajándék a számom-
ra. A csapatban van két, még nálam is idő-
sebb, kiváló, rutinos versenyző, Imre Géza 
és Boczkó Gábor, akik már többször is jár-
tak olimpián. Ők megpróbálnak felkészíte-
ni arra, hogy az olimpia a többi világver-
senytől eltérő, különleges atmoszférájú és 

hangulatú. Gőzerővel készülök arra, hogy-
ha be kell állni az olimpián a csapatba, bár-
milyen ellenfelet is hozzon elém az élet, azt 
minél nagyobb tusaránnyal megverjem, 
és ezáltal minél inkább hasznára legyek a 
csapatomnak. 

Remélem, hogy a televíziók előtt a mi 
riói versenyeinknek is sok százezer honfi-
társunk fog szurkolni. Mi mindent megte-
szünk, hogy kiugróan jó eredménnyel örö-
met okozzunk minden magyarnak! 

Somfai Péter párbajtőröző 
36 éves, 1980. április 2-án született Bu-
dapesten. Nős, 2 lánygyermek édesapja, 
a cikk megjelenésének hónapjában vár-
ják feleségével harmadik kislányukat. 
Pályafutását az MTK-ban kezdte, majd 
2009-ben igazolt a BHSE/Honvédba. 
Az aktív versenyzés mellett a Honvéd 
párbajtőr fegyvernemének utánpótlás 
edzője, felesége: Somfai (Berta) Kriszti-
na szintén. Mindketten a sport szerete-
tét próbálják továbbadni kislányaiknak 
és a vívni tanuló gyermekeknek.

Kiemelkedő eredményei:

Világbajnokság:
ezüst, 2009, Antálya, párbajtőr csapat
bronz, 2010, Párizs, párbajtőr csapat
ezüst, 2011, Catania, párbajtőr csapat
bronz, 2012, Kijev, párbajtőr csapat

Európa bajnokság:
arany, 2009, Plovdiv, párbajtőr csapat
arany, 2010, Lipcse, párbajtőr csapat
ezüst, 2011, Sheffield, párbajtőr csapat
ezüst, 2012, Legnano, párbajtőr csapat

Somfai Péter vívó Dunakeszit is 
képviseli a riói olimpián 



25Dunakeszi Polgár



26 Dunakeszi Polgár26 Dunakeszi Polgár

A D. Ordass Lajos 
parkban nagy 

sikere van az Ön-
kormányzat által 
korábban épített 

sportparknak

A rendszeres testmozgás 
végzésében a magyar la-
kosság számára a legna-
gyobb akadályt nagy álta-

lánosságban a könnyen elérhető, in-
gyenes eszközök, programok hiánya 
jelenti. Ennek tudatában a Magyar 
Kormány idén elindította Nemze-
ti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programját, melynek alapvető cél-
ja, hogy olyan közösségi terek, külté-

ri fitnesz parkok kerüljenek kialakí-
tásra az ország minél több települé-
sén, ahol valamennyi korosztály, a fi-
atalabbaktól az idősebbekig aktívan 
töltheti el a szabadidejét.

A program értelmében a települé-
si önkormányzatok szabadtéren fel-
állított testedző eszközök, parkok 
„sportparkok” kialakítására pályáz-
hatnak, lakosságszám alapján.

Dunakeszi 7 darab, különböző 

méretű és különböző eszközökkel el-
látott sportpark kialakítására nyújt 
be pályázatot a Képviselő-testület tá-
mogatásának köszönhetően.

Sikeres pályázat esetén, az alábbi 
területeken kerül kialakításra sport-
park: Barátság u. – Garas u. közötti 
téren, Szent István park kutyafutta-
tó mellett, Toldi utca végén lévő ját-
szótér mellett, Tompa utcai játszó-
tér mellett, Béke úti játszótér mellett, 
Muskátli utcai klubház mögött és a 
temető tartalékterületén lévő játszó-
tér mellett.

Dunakeszi Önkormányzatának 
mindenkori célja, hogy a minden-
ki számára elérhető sportolási lehe-
tőségek száma növekedjen, valamint 
a város több helyszínén, ingyene-
sen, mindenki számára használha-
tó sporteszközök használatának kö-
szönhetően a lakosság egészségi álla-
pota is javuljon.

Bízunk benne, hogy a már meg-
lévő parkok számát bővítve tovább 
fog növekedni városunkban az ak-
tív életvitelt, mozgásban gazdag élet-
módot folytatók száma is, és egy-
re több ember mindennapi életének 
lesz alapvető része a sport.

Fotó: KesziPress

A fesztiválnak a megszokott 
módon a Katonadomb ad 
helyet, illetve külső hely-
színként a Duna-part is 

megtelik, hiszen idén sem maradhat 
el a sárkányhajó verseny.

Ami pedig a programokat illeti…

A kisszínpadon helyi művésze-
ti- és sportegyesületek bemutatói 
váltják egymást, de helyet kapnak a 
nemzetiségi önkormányzatok kultu-
rális programjai is, valamint szom-
baton egy közös szabadtéri edzés-
sel méltóképpen lezárjuk a nagy si-

kernek örvendő Mozdulj Dunakeszi! 
sorozatot is.

A nagyszínpadon amint azt meg-
szokhattuk, a hazai könnyűzenei élet 
kiemelkedő alakjai szerepelnek: pén-
teken a DunakesziFeszt nyitókoncert-
jét a Kelemen kabátban adja, majd a 
The Biebers következik, 22:30-tól pe-
dig DJ Foster’s húzza a talpalávalót.

Szombaton az Alma együttes, a 
Mystery Gang, Fenyő Miklós és DJ 
Dominique uralják a színpadot, va-
sárnap pedig a Cimbaliband felve-
zetésével este nyolctól Caramel kon-
certjére telik meg (remélhetőleg) a 
Katonadomb.

Vajon Dunakeszi idén is oda-
teszi? Szeptember 9. és 11. kö-
zött kiderül! Találkozunk a VI. 
DunakesziFeszten, addig is továb-
bi részletekért kövesd figyelemmel a 
Dunakeszi Programiroda hivatalos 
Facebook-oldalát! – írják a Dunake-
szi Programiroda munkatársai.

dunAkeszi sPortos Város. mi 
sem bizonyítjA ezt jobbAn, mint 
egy újAbb PályázAt és fejlesztés 
Az egészséges, tudAtos életmód 
és A rendszeres testmozgás 
néPszerűsítése érdekében.

dunAkeszi VárosánAk legnAgyobb Volumenű, legjobbAn Várt és legszínesebb ProgrAmjA idén is méltó 
lezárásA lesz A nyári fesztiVálszezonnAk. három nAP, két színPAd, számtAlAn ProgrAm, hogy A gAsztro-
sétányon készülő finomságokról és A VidámPArk sikolyAiról ne is beszéljünk!

Újabb sportparkokkal 
gazdagodik városunk 

VI. DunakesziFeszt a Katonadombon
NAPTÁRAKBA BEÍRNI: 

szeptember 9. és 11. között hatodszor is Dunakeszi Feszt!
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Színes gyerekprogramok-
kal, interaktív beszélgeté-
sekkel, állatsimogatóval, 

büfével, arcfestővel, szórakoz-
tató kvízekkel várják az érdek-
lődőket 2016. augusztus 21-én.

A helyszín Dunakeszi, Állo-
más sétány 19., azaz a Duna-
keszi Járműjavító területe. Ál-
latorvostól, fizioterápiás szak-
embertől, kutyakozmetikustól 

is bátran lehet majd tanácsot 
kérni kedvenceinkkel kapcso-
latban. 

A piknik vendége a magyar-
országi Jane Goodall Intézet 
koordinátora, aki tevékenysé-
gükről mesél. Látványos bemu-
tatókkal készül a Hobby Ku-
tyaiskola, valamint egyedülálló 
műsorával a Horse&Dog Show 
is Dunakeszire látogat.

II. Állati jó Családi Piknik
A hobby kutyAiskolA és A kutyáslány és állAtszerető bA-
rátAi csoPort egy kellemes csAládi nAP eltöltésére híV 
mindenkit, Aki szereti Az állAtokAt, és fontos számárA A 
környezetVédelem, Az újrAhAsznosítás.



28 Dunakeszi Polgár



hosszú éVek ótA összefügg A lucz csAlád és A kAjAk. Az idei euróPA-bAjnokságon és VilágbAjnokságon 
szerePeltek és csodálAtosAn széP eredményeket értek el. A lányok 2016 tAVAszán Az ute-bA igAzoltAk 
át, heti tizenegy edzést Végeznek A tAnulmányAik mellett. A 22 éVes dóri, A 20 éVes noémi és A 17 éVes 
AnnA mesél A sikereikről.

- Az eddig elért eredményeidet össze-
foglalnád?

- A pályafutásom során eddig öt sík-
vízi és két maratoni Világbajnokságon 
vettem részt- kezdte a történetet Dóra.

- A 2016-os év csodálatosan sike-
rült, ehhez szívből gratulálunk. Men-
jünk sorjában.

- Jól kezdődött az évünk új egyesü-
letbe igazoltunk, s itt nagyon jól érez-
zük magunkat. Edzőink Homoki Ta-
más, Almási Nándor és Lipcsei Dá-
niel. Az első felnőtt válogatón 200 
méteren Janics Natasa mögött máso-
dik lettem, így kiutazhattam a duis-
burgi Világkupára és ott előrébb (5. 
hely – olimpiai bajnokokkal telitűz-
delt mezőnyben) végeztem, mint Na-
tasa.  Így az olimpiai szereplés jogá-
ért szétlövésre került sor. A szétlö-
vésen már csak mi ketten indultunk, 
ezt egy szerda délelőtt rendezték meg 
Szegeden. Itt Natasa bizonyult gyor-
sabbnak, így Ő utazhat Rióba. Túlzás 
lenne azt állítani, hogy nem sajnálom, 
hogy nem én nyertem, de az U23-as 
minszki Világbajnokságon szerzett 2 
aranyérem mindenért kárpótol. Na-
tasának ezúttal is nagyon sok sikert 
kívánok az olimpiához. 

- Világbajnoki szereplésed szenzá-
ciós volt, mesélj erről.

- Minszkben rendezték meg az U23-
as Világbajnokságot. Két olimpiai 
számban indulhattam. A K-1 200 mé-
teren 36-an indultunk, az előfutamot, 

majd a középfutamot is megnyertem. 
A döntőben a rajtom nem sikerült a 
legjobban, de szerencsére hamar fel-
zárkóztam az élen haladó orosz lány-
hoz, akit a végén sikerült is 0,6 másod-
perccel megelőznöm. Nagyon örültem 
ennek az aranyéremnek, hiszen évek 
óta nem sikerült nemzetközi mezőny-
ben érmet szereznem. Úgy éreztem, 
hogy megtört a jég, így a K-1 500 mé-
teres döntőre már úgymond felszaba-
dultabban tudtam odaállni. Itt nagyon 
jól sikerült a rajt és előnyömet sike-
rült a célig megőrizni. Számomra iga-
zán kedves ez az aranyérem, hiszen 5 
éve a brandenburgi Világbajnokságon 
épp ebben a versenyszámban, ugyan-
azzal a belga lánnyal küzdöttem meg 
az első helyért és most sikerült megvé-
deni a címemet. 

Noémi az idén érettségizett a du-
nakeszi Radnóti Miklós Gimnázium-
ban és a Corvinus Egyetemre felvételt 
nyert, ő eddig négy Európa Bajnoksá-
gon és két Világbajnokságon szerepelt. 

Idén Plovdivban (Bulgária) szere-
peltem, az U23-asok Európa-bajnok-
ságán. K-2 500 méteren, K-4 500 mé-
teren és K-2 1000 méteren indultam, 
ahol összesen 2 arany és egy ezüstér-
met nyertem társaimmal. Külön öröm 
számomra, hogy mindkét aranyér-
memet olimpiai számban szereztem. 
Ez azért fontos, mert ezek a számok 
(a nőknél: K1 200m, 500m; K-2 500m 
és K-4 500m) sokkal nagyobb megbe-
csülést érnek, nagyobb a presztízsük.  
Szénási Zsófia (a Szeged versenyzője) 
a társam párosban. Vele már tavaly is 
együtt versenyeztünk, emellett pedig 
nagyon jó barátságot ápolunk. Szá-
momra nagyszerű érzés volt egy iga-
zi barát kezét fogva felállni a dobogó 
tetejére, majd közösen meghallgatni a 
Himnuszt. A négyesben még két má-
sik lánnyal kiegészülve – Nagy Flórá-
val (Csepel) és Simán Fannival (KSI)- 
indultunk. Itt a döntőben rajt cél győ-
zelmet arattunk.

A legkisebb Lucz-lány, Anna éle-
te első Európa-bajnokságán szere-
pelt, szintén Plovdivban. Az olimpi-
ai K1 200 méteres számban, az erős 

mezőnyben, nála idősebbek között, a 
4. helyet szerezte meg. K 1 1000 méte-
ren ötödiknek ért célban. Anna sajnál-
ja, hogy nem tudott érmet szerezni, de 
elkeseredésre semmi oka, hiszen szu-
per eredményeket ért el. Ezt ő is tud-
ja és jövőre még jobban szeretne sze-
repelni, illetve a szeptemberi Szegeden 
megrendezésre kerülő Olimpiai Re-
ménységek Versenyén, ahol 5 számban 
is rajthoz állhat.

A korosztályos országos bajnok-
ságot a hétvégén rendezték meg Sze-
geden, ahol Dóra K2 500m-en 2., K4 
500m-en 1. helyezést ért el. A fel-
nőtt Országos bajnokságon pedig K1 
1000m-en 1., K1 200 m-en szintén 
első, K1 500 m-en pedig második-
ként ért célba. Noémi a hétvégi U23-
as Országos Bajnokságon K4 500, K4 
200, K2 1000m-en elsőként ért célba 
csapattársaival, K2 200m-en 2., illet-
ve K2 500 m-en bronzérmet szerzett. 
Anna pedig az ifjúságiak között K1 
200m- es számot megnyerte, míg K4 
500 m-en ezüstérmet szerzett.

Jó érzés volt leírni a lányok nagy-
szerű szereplését. Kifejezték, hogy na-
gyon hálásak és örülnek, hogy a nagy-
szerű szülői háttér biztosítja számukra 
a zavartalan felkészülést, s ez az ered-
ményeikben is megmutatkozik. To-
vábbi sok sikert kívánunk!

Solymosi László

Lucz lányok csodálatos sikerei, 
Európa- és világbajnoki aranyakat szereztek

Dóri (középen) sikert sikerre halmoz

Noémi (jobbról) a dobogó 
legfelső fokán 

KAJAK
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Dunakeszi Vasutas kiváló atlétája

A dunAkeszi VAsutAs Atlétái éVtizedek ótA nAgyszerű eredményeket érnek el, hAzAi és külföldi Versenyeken. A 2016-os 
éVben A 17 éVes 185 cm mAgAs eszes dániel (fót  ökumenikus áltAlános iskolA és gimnázium tizedik osztályos  tAnulójA) 
euróPA-bAjnok lett 110 m-es gáton.

- Gratulálunk az Európa-bajnoki 
címhez! Kedves Dani, meséld el ho-
gyan jutottál el idáig?

- Dunakeszi Vasutasban kezd-
tem atletizálni, első edzőm Fazekas 
Bea volt, őt követte Orosz Ákos (Bea 
fia) és két éve Maracskó Pál (képün-
kön) készít fel a versenyekre. 2012 
óta minden évben aranyjelvényes 
atléta vagyok.  A 2012-es évben sze-
reztem meg az első országos bajno-
ki címemet négy próbában. A siker-
sorozatom 2015-ben kezdődött. Or-
szágos Ifjúsági Bajnokságon 110 mé-
teres gáton bronzérmet szereztem. A 
Pest megyei Diákolimpián 100, 200 
méteren, 110 gáton, és távolugrás-
ban lettem aranyérmes, és ezt a bra-
vúrt 2016-ban megismételtem. 

- A 2016-os év életed eddigi leg-
nagyobb siker sorozatát hozta.

- Igen, nem panaszkodhatom feb-
ruár 27-től – július 16-ig 17 első he-
lyet szereztem, ebben 6 országos baj-
noki és az Európa bajnoki cím ered-
ményei szerepelnek. Július 15-16-án 

a Grúz fővárosban Tbilisziben ren-
dezték meg az első ifjúsági Európa-
bajnokságot, 46 ország részvételé-
vel, melyen a magyar atléta csapat 
42 fővel vett részt. Érdekesség, hogy 
a verseny zártkörű volt, nem voltak 
bent nézők.

- Hogyan alakult a 110 méteres 
gátfutásod?

- A csoportban 32 indulónak elő-
selejtezőt rendeztek, itt első lettem, 
majd a középdöntőben második he-
lyemmel kivívtam a döntőbe való 
szereplést, harmadik legjobb időt 
futottam és ezzel a 6-os pályát kap-
tam. A rajt előtt izgultam, a 110 mé-
teres gátfutásban 10 gátat kellett jól 
venni. Az első gátig hét lépést te-
szek meg, a gátak között hármat és 
ugrom, ma már ez automatikusan 
megy. A rajt után 50 méternél azt 
láttam, hogy a 4. helyen állok, ek-
kor éreztem a magyar csapat szur-
kolását, arra gondoltam szüleim ott-
hon nézik, bíznak bennem, ez adott 
erőt és lendületet, így 13.39-el első-
nek szakítottam át a célszalagot. Ér-
dekes, hogy az elődöntőben a belga 
versenyző előttem futott be, ez év-
ben ez volt az első vereségem 110 
méteres gátfutásban, de a döntő-
ben sikerült legyőznöm őt új orszá-
gos csúccsal. (A régit is ő tartotta. 
a szerk). Nagyon boldog voltam!  A 
célba érés után térdre rogytam, mi-
vel legmerészebb álmaimban sem 
gondoltam, hogy megnyerhetem 
az EB-t. A verseny előtt arra vágy-
tam, hogy sikerüljön a dobogóra fel-
állni, akkor éreztem, hogy én győz-
tem, amikor mindenki engem ün-

nepelt. Boldog vagyok, hogy az 50 
éves édesapám is nagy sportember. 
Kilenc évig jégkorongozott, ifjúsá-
gi válogatott volt. Háromszor futot-
ta le Budapest maratont, és három-
szor teljesítette az IRON  MAN-t…

- További tervek:
- Az idei évben gyakorolok 99 cm-

es gátra és készülök a 2017. évi fedett 
pályás Országos Bajnokságra, a ju-
niorok (18-19 évesek) között is sze-
retném megállni helyem a 60 méte-
res gátfutásban és a 60 méteres sík-
futásban.  Örülnék, ha a 2020-as, 
majd a 2024-es olimpiára kijuthat-
nék, de persze az lenne a legszebb, 
ha Magyarország rendezhetné meg 
az olimpiát, és a csúcsra jutás lehető-
ségét megragadnám. Bízom abban, 
hogy még a 2032-es olimpiáig elju-
tok, tudom, sokat kell dolgoznom, 
de erőt ad a szülői háttér és az, hogy 
bíznak bennem. 

Dani 13.39-es eredményével a vi-
lágranglistán jamaikai De Jour Rus-
sel (13.38) mögött a második he-
lyen áll. Sporttörténelmet írt azzal, 
hogy a magyar küldöttségből csak 
ő szerzett aranyérmet, Európai-baj-
noki címet. Soha nem sikerült ma-
gyar atlétának a 110 méteres gátfu-
tásban Európa-bajnoki aranyérmet 
szerezni.

Maracskó Pál a Vasutasnál 1983 
óta vezetőedző: - Dani nagyszerű at-

léta, kitűnő adottságaival és szorgal-
mával tűnik ki. Elképesztő futása, 
ebben való eredményessége feleme-
lő érzést váltott ki belőlem. Az egész 
magyar küldöttség boldog volt és az 
edzők, szakvezetők öröme határta-
lan volt. Magyar küldöttség örült a 
sikernek feldobta az utána követke-
ző versenyzőket is. Dani az a típusú 
versenyző, akit a jobb teljesítmény 
feldobja, örül, ha sokan nézik futá-
sát. Nagy szeretettel fogadták a ha-
zai pályán atlétatársai. Öröm, hogy 
2004-ben az olimpián szereplő Töl-
gyesi Péter után, most U 23 válo-
gatottunk is van. Remélem, hogy 
egyesületünkben atletizáló 150 at-
léta és 9 edző továbbiakban is nyu-
godt körülmények között készülhet 
az újabb kiváló eredményekre, eh-
hez kívánunk sok sikert!

Kép és szöveg: 
Solymosi László

Eszes Dániel ifjúsági Európa bajnok

• Szőnyegtisztítás háztól házig,  
1000 Ft/ m2. Tel.: 06-30-296-1771

Apróhirdetés
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Tavaly elkészült a Duna-
keszi Kajak Clubnak he-
lyet adó vízisporttelep 
a Duna-parti Katona-

dombon. Az Önkormányzat eltö-
kélt szándéka, hogy a spotszerve-
zetek tevékenységének fejlesztése 
mellett a szabadidősport feltétel-
rendszerét is javítsa. Ezért is volt 
elengedhetetlen egy, a rendszeres 
sportolás feltételeit megteremtő 
városi csónaktároló létrehozása, 
ahol a sportolni vágyók közvetle-
nül a Duna-part mellett helyezhe-
tik el hajóikat.

Ezen igény kielégítésre elkészült 
a városi csónaktároló, mely három 
sárkányhajó, és további 48 kajak és 
kenu tárolására alkalmas.

A városi csónakház üzemeltető-
je a Dunakeszi Diák és Szabadidő 
Kajak Club, a bérleti díjak pedig a 
következőképpen alakulnak:

Kisebb vízi járművek (kajak 
1-es, kajak 2-es): 25.000.- Ft/év

Nagyobb vízi járművek (minden 

más vízi jármű): 35.000.- Ft/év
Kulcsdíj*: 1.500.- Ft/alkalom

A csónaktároló üzemelési és 
nyitvatartási ideje:

Előszezon: május 01-től júni-
us 14-ig, napi üzemelési időszak: 
minden nap 10-18 óráig, napi nyit-
vatartási időszak: minden nap 15-
18 óráig

Főszezon: június 15-től augusz-
tus 31-ig, napi üzemelési időszak: 
minden nap:  9-20 óráig, napi nyit-
vatartási időszak: minden nap 15 
– 20 óráig

Utószezon: szeptember 01-től 
október 15-ig, napi üzemelési idő-
szak: minden nap: 10-18 óráig 
napi nyitvatartási időszak: min-
den nap 15-18 óráig

A napi üzemelési időszak alatt 
telefonos egyeztetést követően le-

het hozzáférni a csónaktárolóban 
tárolt vízi járműhöz, a napi nyit-
vatartási időszak során pedig nyit-
va van a csónaktároló, a személyes 
felügyelet biztosított.

A napi üzemelési időszak és a 
napi nyitvatartási időszak a ké-
sőbbiekben a lakossági igények és 
visszajelzések alapján változhat, 
ezért kérjük, kövesse figyelemmel 
kihelyezetett tájékoztatóinkat!

* Amennyiben a napi üzemelési 
időszakon kívül kíván hozzáférni 
a vízi járművéhez, vagy a napi üze-

melési időszakot követően kívánja 
vízi járművét visszavinni, úgy ezt 
a telefonos elérhetőségen történő 
előzetes egyeztetést követően ezer-
ötszáz forint összegű kulcsdíj fize-
tése mellet teheti meg.

A csónaktároló igénybevételével 
kapcsolatban további informáci-
ók a Dunakeszi Diák és Szabadidő 
Kajak Clubnál érhetők el.

Kapcsolattartó: 
Rasztotzky János

Telefonszám: 0670/337-6125
E-mail: rasziraszi@gmail.com

Megnyílt a városi csónaktároló 
dunAkeszi önkormányzAtA Az elmúlt éVekben jelentős hAngsúlyt fektetett A VízisPortok fejlesztésére, Az itt 
élők igénye AlAPján Pedig létrehozott egy Városi csónAktárolót.




