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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 

 évesek 
lettünk 10 Köszönjük minden 

kedves vásárlónknak!
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IV. Béla király 
főtéri szobrát 

Erdész Zoltán, 
Tuzson Bence 

és Dióssi Csaba 
avatta fel

 A nemzetet egységbe fogó ÁllAmAlApítÁsunk ünnepét vÁrosunkbAn is Az emelkedett, méltósÁg 
teli megemlékezés, ugyanakkor a mostantól iV. Béla téren tartalmas, magas színVonalú esti mű-
sor tette mArAdAndóvÁ. 

A városi rendezvénysoro-
zat augusztus 19-én kez-
dődött a Dunakeszi Mű-
vészek XIX. Nyári tárlatá-

nak megnyitásával. 
Állami ünnepünk reggelén a Du-

nakeszi Gyártelepi Jézus Szíve temp-
lomban ünnepi szentmise keretében 

került sor az Új kenyér megáldására, 
melyen jelen volt Dióssi Csaba pol-
gármester, Erdész Zoltán alpolgár-
mester, az Önkormányzati testület 
és városunk közéletének több tagja.

A szentmisét Kozsuch Zsolt, a 
Szent Mihály templom plébánosa és 
Kecskés Attila, a Szent Imre temp-

lom plébánosa celebrálta. Az egy-
házi énekeket a templom Harmonia 
Sacra énekkara Szakáll Lászlóné ve-
zényletével kiemelkedő színvonalon 
adta elő. Az ünnepi díszbe „öltözte-
tett” új kenyeret a szentmise befejez-
tével a két plébános áldotta és szen-
telte meg. 

Estére az ünneplő dunakesziek ez-
rei jöttek el a köznyelvben Főtérre, 
hogy megtekintsék az „Ez itt az én 
hazám!”címmel meghirdetett Ün-
nepi Gálaestet. Előbb térzene kereté-
ben klasszikus fúvószenekari művek 
és indulók csendültek fel a Dunake-
szi Koncertfúvósok nagyszerű elő-
adásában Tóth Ferenc karnagy veze-
tésével.

Nyolc órakor kigyúltak a színpa-
di reflektorok és a Váci Szimfoni-
kus Zenekar Farkas Pál dirigálásával 
és az Egyesített Férfikar (karigazga-
tó Gyombolai Bálint) megszólaltat-
ta a Himnuszt, melyet az egybegyűlt 
közönséggel együtt énekelt Tuzson 
Bence, a térség országgyűlési kép-
viselője, Dióssi Csaba polgármes-
ter, Erdész Zoltán alpolgármester és 
a városi önkormányzat több képvi-
selője. 

– Államiságunk több mint ezer-

Tuzson Bence: A magyar állam keretei 
alkalmasak a nemzet megtartására 

Állami ünnepünkön felavatták az Országépítő szobrát Dunakeszi főterén



Nyíri Márton

Immár 
IV. Béla király 
nevét viseli 
a város főtere

egyszáz éves fennállását ünnepeljük, 
azt a létező keretet, amelyben ma is 
élünk, ami ma is képes számunkra 
otthont és biztonságot teremteni – 
kezdte ünnepi beszédét Tuzson Ben-
ce. A folytatásban felidézte államala-
pító nagy királyunkat, Szent Istvánt, 

aki számára ez az élő keret csupán 
eszköz volt, nagy művének, állami-
ságunknak a létrehozásához.

– Kultúrák és civilizációk ak-
kor is léteztek Európában és Euró-
pán kívül is – folytatta a gondolat-
menetet. – Ezek a civilizációk ál-
lamokba szerveződtek és mind a 
külső ellenséggel, mind a belső el-
lenfelekkel szemben képesek voltak 
évszázadokra fenntartani a nem-
zetet, az államot. Ez az, ami meg-
határozta nagyjaink tevékenységét 
is. Könyves Kálmán például, szem 
előtt tartva a magyarság megmara-
dását, lefektette a törvényi alapokat. 
Vagy gondoljunk IV. Bélára – aki 
Dunakeszi számára különösen fon-
tos – ő újra alkotta a magyar állam 
kereteit... Ez az, amely képes fenn-
tartani egy nemzetet, egy országot, 
akkor is, amikor civilizációk jön-
nek, mennek. A kultúrák együttélé-
se fontos számunkra azért is, hogy 
tiszteletben tartsunk más civilizáci-
ókat, más kultúrákat.  

– De az államnak van egy belső 
szervező ereje is. A legfontosabb, hogy 
átgondoljuk, hogy mi az, ami biztosítja 
a nemzet megmaradását és mi az, ami 

biztosítja a nemzet gyarapodását. Ez 
Szent István igazi üzenete.

A továbbiakban azt fejtegette, 
hogy a XXI. század elején nagy ki-
hívások előtt állunk. Van külső, na-
gyon nehéz kihívás és nagyon nehéz 
feladat mind a magyarság, a magyar 
nemzet, de Európa számára is. Min-
den nemzet akkor tud erős maradni, 
ha a belső civilizációja, a belső kul-
túrája erős marad. Ám ha a különbö-
ző civilizációk összekeverednek, ak-
kor ez nem erősíteni, hanem gyen-
gíteni fogja a nemzetet, az országot.  
Ezzel a kihívással áll szemben most 
Európa és ezzel áll szemben Magyar-
ország is. Nekünk, magyaroknak eb-
ben az iránytű Szent István. 

Beszéde befejező részében aggo-
dalmasan mondta el, hogy 1980 óta 
több mint nyolcszázezer fővel csök-
kent a magyar lakosság száma.

Kijelentette: – Ahhoz, hogy ezt a fo-
lyamatot megfordítsuk, hogy Magyar-
ország, a magyar nemzet száz-kétszáz 
év múlva is magyar lehessen, a külső és 
belső kihívásokkal szemben is fel kell 
venni a harcot, hogy harminc év múl-
va elmondhassuk, ismét nyolcszáz-
ezerrel vagyunk többen.

Nagy tapssal fogadott beszédét kö-
vetően elkezdődött a nagyszabású 
gálaműsor. Iklódy-Szathmáry Eszter 
elsőként Erkel Ferenc Bánk bán című 
operájának klasszikus „Hazám, ha-
zám…” kezdetű áriáját konferál-
ta be, a dalt Molnár András opera-
énekes nagy hatású tolmácsolásában 
hallgathattuk. Ezt követte a Hunyadi 
László operából a Meghalt a cselszö-
vő, a férfikar előadásában. Színpad-
ra lépett első látványos produkció-
jával, a klasszikus Palotással a nép-
szerű EtvieDanse Táncegyüttes. A 
továbbiakban ismert operett és mu-
sical ”slágerek” hangzottak el Tere-
mi Trixi és Bozsó József, illetve Békefi 
Viktória és Szomor György nagysze-
rű előadásában. Néhány dalt a tánc-
együttes látványos, Nagyné Szöllósi 
Márta által alkotott igényes koreo-

gráfiái, Holló Regina és Ungár Cecília  
drámai hatású szólótáncai egészítet-
ték ki.

A műsor közben került sor a vá-
rosunk alapítójának tekintett IV. 
Béla király szobrának avatására. Az 
uralkodó ugyanis egy 1255-ös ado-
mánylevélben említi Kezew telepü-
lést. Nyíri Márton történelemtanár, 
leköszönő képviselőként elmondta 
utolsó beszédét, amelyben felidéz-
te a második honalapító király tör-
ténelmi szerepét. „Az uralkodó a ta-
tárdúlás után „végignézett” a felége-
tett, elpusztított és elnéptelenedett 
országon s elhatározta, nem hagy-
ja elveszni az Árpádok örökségét, 
valamennyiünk Magyarországát… 
Országépítő, országmegtartó mun-
kája eredményeként kővárak emel-
kedtek, fejlődtek a városok, erősö-
dött a gazdaság, gyarapodott az or-
szág.” Az „Országépítő” nevet kapott 
nagyszerű műalkotást – Erős Apol-
ka Munkácsy- és Nívó-díjas és Baráz 
Tamás szobrászművészek alkotását 
– Dióssi Csaba és Tuzson Bence lep-
lezte le. A szobor megvalósításában 
részt vett Meszlényi Molnár János 
bronzöntő és Gere László cizellőr.

A színpadon befejezéséhez köze-
ledett a program. Előbb a Honfogla-
lás című film betétdala, majd a gála-
est címadó – Máté Péter örökzöld – 
szerzeménye hangzott el, látványos 
színpadképpel, mely méltán vált az 

est csúcspontjává s váltotta ki a kö-
zönség hosszan tartó vastapsát. Az 
előadók mellett a tetszésnyilvánítás 
a szimfonikus zenekarnak és karna-
gyuknak is szólt a kimagasló zenei 
élményért.  Egyébiránt elismerés il-
leti a gálaest kiegészítő látványának, 
az egyes dalokhoz igazított háttérve-
títésnek a készítőit.

S ezután a közönség a Szent Mi-
hály templom felé fordult, hogy meg-
csodálja a hagyományos, színpom-
pás tűzijátékot, mellyel méltó véget 
ért Államalapításunk ünnepe.              

Katona M. István 
Fotó: a szerző
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A 2017 szeptem-
berében megnyíló 

24 tantermes 
Szent István 

Általános Iskola 
alapkövét 

Tuzson Bence, 
dr. Boros Anita 
és Dióssi Csaba 

helyezte el 
a diákokkal 

közösen

Elhelyezték a 24 tantermes új iskola alapkövét
dunAkeszi és A szent istvÁn ÁltAlÁnos iskolA diÁkjAi nem igen kAphAttAk volnA szebb AjÁndékot A tAnév-
nyitóra az új, 24 tantermes iskola alapkőletételénél. ennél már csak az lesz örömteliBB élmény, ha 2017 
szeptemBeréBen a modern, a 21. század igényeit kielégítő iskoláBan kezdhetik az új tanéVet a diákok és a 
tAntestület tAgjAi. 

A szomorkás, esős időjárás 
sem szegte kedvét az ün-
nepélyes alapkőletétel fő-
szereplőinek szeptember 

5-én, akik a jeles esemény alkalmá-
ból a minap átadott Városi Sport-
egyesület tágas emeleti helyiségében 
mondták el beszédeiket. 

Dióssi Csaba polgármester arról 
beszélt, hogy a közel negyvenötezres 
Dunakeszi sok fontos kihívás előtt 
áll. A feladatok felsorolásában első-
ként az óvodai és iskolai férőhelyek 
biztosítását említette, melyek kielé-
gítésében 2014-ig igyekezett helyt-
állni az Önkormányzat. Példaként 
felidézte az új óvoda építését és a 
négyszintes Bárdos iskola rekonst-
rukcióját. A város első embere szólt 
arról is, hogy 2013. január 1-től álla-
mi fenntartásba kerültek az iskolák, 
melyek férőhely igényeit immár egy 
erős szövetségessel, a Magyar Ál-
lammal együtt orvosolják. – Ennek 
köszönhetően tavaly hat tanterem-
mel sikerült bővíteni a Fazekas isko-
lát, ami sokat enyhített gondjainkon 
– mondta a polgármester, aki hozzá-
tette: a problémát ennek ellenére sem 
tudták teljes mértékben megoldani, 
az új tanévben is kénytelenek mű-
ködtetni konténertantermet is. – A 
megoldást az új, 24 tantermes isko-
la jelenti majd, amelyben helyet kap 
egy minden igényt kielégítő sport-
csarnok is – jelentette ki Dióssi Csa-
ba, aki köszönetet mondott a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériumnak 
az oktatási intézmény felépítéséért,  
Tuzson Bence államtitkárnak, a vá-
ros országgyűlési képviselőjének, 
hogy eredményesen lobbizott a Du-
nakeszi életében kiemelkedő jelen-
tőséggel bíró fejlesztés megvalósítá-
sa érdekében. 

Akiknek épül az új iskola, a Szent 
István iskola tanulóinak és tanárai-

nak küldöttsége is ott volt az ünnep-
ségen, az ő képviseletükben Romhá-
nyi József egyik kedves versével, a 
Nyúliskola játékosan vibráló előadá-
sával Borsodi Eszter szerzett vidám 
perceket az ünneplők számára. 

Aki egy iskola alapkövét helyezi el, 
aki iskolát épít, az a jövőt építi – je-
lentette ki Tuzson Bence, aki Duna-
keszit a jövő városának nevezte, ahol 
3600 tanuló van. – A Szent István-
ról elnevezett iskola az évezredes ha-
gyományt is tükrözi, amely alapí-
tásának 120. évfordulóján megújul, 
és egy tizenkilenc tantermes iskolá-
ból modern, 24 tantermesbe költöz-
het. Nagy dolog ez! – mondta a vá-
ros országgyűlési lépviselője, aki úgy 
fogalmazott, hogy a Dunakeszin fel-
merülő igényeket végre ki lehet elé-
gíteni kormányzati támogatással. – 
Így erősödik a magyar oktatásügy, 
így erősödik Dunakeszi – húzta alá 
Tuzson Bence, aki szerint a legfon-
tosabbak a gyerekek, akik számára 
versenyképes tudást garantáló okta-
tást kell biztosítani az államnak, ami 
a kormányzat kiemelt célja. 

Az országgyűlési képviselő beszé-
de végén gratulált a város vezetőinek 
a szépen fejlődő Dunakeszihez, gyö-
nyörű új főteréhez, a tízezreket von-
zó nagy sikerű kulturális rendezvé-
nyeikhez, közösségi programjaik-
hoz.  – Dunakeszi nem áll meg ezen 
az úton, Dunakeszi a jövő városa, 
fejlődéséhez minden segítséget meg-
ad a kormány – jelentette be Tuzson 
Bence államtitkár, aki ismertette a 
kormány legújabb döntését: - Du-
nakeszi és Göd között több mint 3,5 
milliárd forintos költséggel megépül 
az M2-est a 2. számú főúttal össze-
kötő szakasz, amely jelentősen teher-
mentesíti mindkét város forgalmát.

Dr. Boros Anita helyettes-állam-
titkár a fejlesztési miniszter gratulá-

ciójának tolmácsolásával kezdte be-
szédét. A kormány valamennyi in-
tézkedése mögött az a filozófia áll, 
hogy egy Magyarország van, és en-
nek az országnak olyan helynek kell 
lennie, ahol minden gyermeket azo-
nos esélyek illetnek meg – mondta, 
majd hozzátette: - Óriási dolognak 
tartjuk, hogy Magyarország kormá-
nya olyan mértékű iskola és sportfej-
lesztéseket valósít meg országszerte, 
amelyre az elmúlt száz évben nem 
került sor.  

A helyettes-államtitkár bejelen-
tette: a kormány elkötelezte magát 
a nemzeti köznevelési infrastruktú-
ra fejlesztése mellett, melynek kere-
tében 78 projektre 38 milliárd forin-
tot fordít.

Dr. Boros Anita példaértékű-
nek nevezte a kormány és az önkor-
mányzat együttműködését, melynek 
köszönhetően az állam 4,6 milliárd 
forint összköltséggel felépíti a 24 tan-
termes Szent István Általános Isko-
lát a Repülőtéri úton.  

Közben az időjárás is a vidámabb 
arcát mutatta meg, így a politiku-
sok, a diákok, a beruházó és a kivi-
telező képviselői átvonultak a Repü-
lőtéri útról nyíló ingatlanra, ahol az 
ünnepi beszédet mondó három veze-
tő mellett az iskola diákjai, a jelen-
legi-új iskola igazgatója, Laczkovich 
Krisztina, Eich László tankerületi 
igazgató, Erdész Zoltán alpolgármes-
ter, Szabó József, az iskola jelenlegi 
helyszínének, és dr. Thoma Csaba, 
az új intézmény területének önkor-
mányzati képviselőjének jelenlété-
ben ünnepélyesen elhelyezték az is-
kola alapkövét, melyben 2017 szep-
temberében megszólal a tanévnyitó-
ra hívogató csengő. 

Vetési Imre
Fotó: Vörös István
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A tudás és a kiemelkedő 
teljesítmény példaként ösztönöz 

az újratalálkozás öröméVel köszöntötték egymást az ünneplőBe öltözött diákok és a tanítók szeptemBer el-
sején a körősi csoma sándor általános iskoláBan, ahol reggel nyolckor látVányos műsorral Vette kezdetét 
a 2016/17-es tanéV. az önkormányzat ajándékáVal érkező polgármester a folyamatos tanulás fontosságát 
hangsúlyozta, míg az iskola igazgatója a laBdarúgó Válogatott országot lelkesítő csapatszellemét, a riói 
olimpiA „ArAnyembereinek” szorgAlmÁt, ember feletti teljesítményét ÁllítottA A tAnulók elé példAként. 

A gyönyörű szeptembe-
ri reggelen a lelkükben és 
öltözékükben ünneplőbe 
öltözött tanulók és szüle-

ik, rokonaik zsúfolásig megtöltötték 
a tanévnyitó méltóságát és ünnepé-
lyességét külsőségeiben is tükröző 
hatalmas aulát, melynek még a kar-
zatán sem volt szabad felület. 

Az iskolazászló ünnepélyes be-
hozatala után közösen énekelték el 
a Himnuszt, majd Nagyné Szöllő-
si Márta tanítónő köszöntötte a di-
ákokat, szüleiket, az iskola kapu-
ját először átlépő kis elsősöket. 
Szlobodnyikné Sas Ilona tanítónő 6. 
B osztályos tanulói vidám nyárbú-
csúztató, tanévköszöntő műsorral 
örvendeztették meg társaikat, akik 
nagy tapssal fogadták a lelkes „diák-
színtársulat” produkcióját.   

Kárpáti Zoltánné igazgató váloga-
tott sportolóink példaértékű telje-
sítményét méltatta, akik önmaguk-
nak és a nemzetnek szereztek vi-
lágra szóló sikert és megbecsülést. - 
Aki látta focistáink örömét egy-egy 
gól után, aki látta Hosszú Katinkát, 
Szász Emesét, Szilágyi Áront, Ko-
zák Danutát és a többieket örülni a 
győzelemnek – az talán sosem felej-
ti azokat a pillanatokat, azokat az ar-
cokat. Azért lesznek felejthetetle-
nek számunkra, mert a sikerük ál-
tal a mi lelkünket is nemesítik, a mi 
jellemünket is erősítik, a mi világ-
látásunkat is formálják. Értéket ad-
nak nekünk, s aki jól figyel rájuk, az 
a siker titkát is megfejtheti – fogal-
mazott az igazgató asszony, aki így 
folytatta: - Nekünk is vannak „olim-
pikonjaink”, iskolai bajnokaink… 
Majd hosszasan sorolta a nyári va-
káció alatt a városnak és az iskolá-
nak dicsőséget szerzett diákcsapa-
tok, művészeti csoportok névsorát, 
melyek európai és országos sikerek-
kel büszkélkedhetnek.    

Köszönettel a hangjában beszélt az 
Önkormányzatról, amely jó gazda-
ként több millió forint értékű fejlesz-
tést, felújítást valósított meg a nyá-
ri szünet idején az iskolában, hogy a 
diákok minél jobb feltételek mellett 
tanulhassanak. – Hétfőn már öröm-

mel vehetik birtokba diákjaink az 
új, modern, minden igényt kielégítő 
sportpályát – jelentette be. 

A technikai, műszaki gyarapodás 
ismertetése után ismét az érzelmeké 
volt a főszerep.  

Az igazgató asszony kedves sza-
vakkal köszöntötte a két első osz-
tályos kis diákokat, akikkel – mint 
mondta - nagyon várták a találko-
zást.  „Beléptetek a betűk és a szá-
mok birodalmába, betekintetek a tu-
dományok eddig ismeretlen világá-
ba. Ugyanolyan felfedező útra in-
dultok holnaptól, mint az a tudós 
világutazó, akiről a nevét kapta isko-
lánk: Kőrösi Csoma Sándor! Ehhez 
a kalandos utazáshoz és felfedezés-
hez kívánok nektek nagyon sok sike-
res, örömteli pillanatot!” – hangzott 
Kárpáti Zoltánné jó kívánsága, bíz-
tató szava, aki megnyitotta a Kőrö-
si iskola 39. tanévét, a 2016/17-es ok-
tatási évet.  

Dióssi Csaba polgármester tan-
évnyitó köszöntőjében személyes 
gyermekkori élményein keresztül 
beszélt az iskolakezdés várakozás-
sal teli izgalmáról, egy életen át tar-
tó tanulás fontosságáról. Az első-
söknek, és Dunakeszi valamennyi 
diákjának nagyon sikeres tanévet, 
a tudás, az új ismeretek, a világ fel-
fedezésének örömét kívánta a város 
polgármestere. Dióssi Csaba az Ön-
kormányzat nevében Dunakeszi, a 
Mi városunk feliratú pólóval, ceru-
zával és egy kis édességgel kedves-
kedett az elsősöknek, no és a Körősi 
több száz tanulójának egy igénye-
sen kivitelezett szabadtéri sportpá-
lyával.  (Az Önkormányzat a város 
valamennyi iskolájának első osztá-
lyos tanulója mellett az új óvódáso-
kat is megajándékozott egy címeres 
pólóval. A szerk.)

Az ünnepélyes tanévnyitó megha-
tó percei után az új és a régi diákok 
elvonultak a tudás szentélyébe, hogy 
az első egy-két nap „ismerkedése” 
után belevessék magukat az infor-
mációk birodalmába…

Vetési Imre
Fotó: Vörös István
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körzeti képvi  selőink jelentik
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!  
Megindult a tanítás iskoláink-
ban, s szokás szerint a közle-
kedés ismét nagyobb odafi-
gyelést és türelmet igényel! 
Vigyázzunk egymásra az uta-
kon!

Elkészül a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola ud-
vari sportpályája, mely új bo-
rítást, új palánkot, kerítést ka-
pott! Gyermekeink, fiataljaink, 
s a sportolni vágyók egy új le-
hetőséggel gazdagodtak itt a 
Lakótelep Szívében!

A Tallér utca sarkán az is-
kola felőli oldalon, már hosz-
szú évek óta problémát okoz 
a szemét elhelyezésének kér-
dése, a héten egyeztettem 
az illetékes szakemberekkel, 
s hamarosan áthelyezésre ke-
rülhet a Casalgrande tér fe-
lőli oldalra, s a kérésem volt 
az is, hogy olyan kis épüle-
tet is kapjon, mint a másik ol-
dalon található! Ezzel sok itt 
élő mindennapi kellemetlen-
ségét kívánjuk megszűntetni, 
s a kulturált hulladékgyűjtést 
segíteni!

Ugyanezen megbeszélésen 

a kutyapiszok gyűjtő edények 
további kihelyezése is szóba 
került, ez is lakossági igény-
ként jelentkezett, hamarosan 
még több ilyen kerül kihe-
lyezésre oda ahol még nincs, 
vagy kevésnek bizonyult.

A nyári intézményfelújítások 
a körzetben is befejeződtek, 
minden óvodánk, bölcső-

dénk, iskolánk szépült a nyár 
folyamán.

A körzetben jónéhány úthi-
bát jeleztek számomra, ezek 
javítási igényeit is továbbítot-
tam az illetékesek felé!

Köszönöm szépen, hogy egy-
re többen veszik a fáradtságot 
és jeleznek vissza számomra 
nem csak negatív dolgokat, ha-

nem pozitív változásokat is! Ez 
erőt ad további munkámhoz!

Természetesen továbbra 
is várom a jelzéseiket, olyan 
ügyekben, melyek szebbé-
jobbá tehetik a Lakótelep Szí-
vének életét! E-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon a 0627 542-805 
vagy a 06-70-337-16-06 szá-
mon hétköznap 8-19 óra közt 
számon, levélben a Garas utca 
4. szám alatt, s természetesen 
személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet 

képviselője

A lAkótelep szíve

Mindannyiunk örömére kelle-
mes időjárással köszöntött be 
szeptember, az iskolakezdés, és 
az őszi munkák időszaka, ami-
kor a nyári vakáció után a diá-
kok újra a „tudományok” elsajá-
tításával, míg nagyon sok felnőtt 
az évszakra jellemző teendőkkel 
foglalatoskodik. Körzetemben 
például hamarosan elkezdődik 
a fák ültetése, a régiek, a sérül-
tek kicserélése. Közös környeze-
tünk, otthonunk szépítése érde-
kében arra kérem lakótársaimat, 
hogy értesítsenek, hol szeretné-
nek ősszel vagy majd tavasszal új 
facsemetét ültetni. Örömmel fo-
gadom a megkeresést – a Szent 
István park mellett - a Duna-par-
ti, családi házas környezetben 
élőktől is. Természetesen arra is 
van lehetőség, hogy olyan terü-
leten is telepítsük fát, ahol eddig 

még nem volt, ám a környeze-
tet szebbé, vonzóbbá tenné. Tá-
jékoztatom választókörzetem la-
kóit, hogy a Szent István parkban 
feltétlenül pótoljuk a kiszáradt 
vagy a köz javait nem becsülő fe-
lelőtlen ember(ek) által elpusztí-
tott fákat, növényzetet. 

Talán van olyan olvasóink, aki 
„túl gyakorinak” tartja, hogy is-
mételten hírt adok a babacso-
maggal és a születésfákkal kap-
csolatos aktuális fejlemények-
ről, de örömmel írom le, mindkét 
kezdeményezésnek rendkívül 
kedvező a fogadtatása. Az újszü-
lött gyermekek szülei nagyon 
nagy örömmel és szeretettel fo-
gadják az Önkormányzat aján-
dékát, és a gyermekeik „érkezé-
se” előtt tisztelgő születésfa ül-
tetését, az emléktábla kihelyezé-
sét a Szent István parkban. Nem 

titkolom, megdobban a szívem, 
amikor a szülők hálás szavak-
kal mondanak köszönetet, ami-
ért útjára indítottam ezt a szép, 
immár hagyománnyá nemesült 
emlékezést, új lakótársaink kö-
szöntését. Ezúton is értesítem 
a szülőket, hogy a védőnői há-
lózat segítségével fogadjuk az 
újabb csatlakozók jelentkezését, 
a 2015-ben születettek adatait, 
melyről engem is tájékoztathat-
nak a kz@dkrmg.sulinet.hu cí-
men a pontos névvel, lakcímmel. 
Az ő tiszteletükre 2017 tavaszán 
ültetjük el a születésfát, és he-
lyezzük ki az emléktáblát.

Szeptember beköszöntével 
kezdtem tájékoztatómat, me-
lyet e szép hónap egyik jeles ese-
ményével, az új tanévkezdetével 
kapcsolatban szeretném zárni. A 
körzet önkormányzati képviselő-

jeként, de úgy is, mint a Radnó-
ti Miklós Gimnázium igazgató-
helyettese valamennyi diáknak 
sikerekben gazdag, információ-
ban, tudásban gyarapodó tan-
évet kívánok. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Szeptember az iskolakezdés és az őszi munkák időszaka
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körzeti képvi  selőink jelentik

Mit várjunk a fiatalabb nemzedéktől, 
ha ezt látják 

A könyvtár előtti takarítást is az A+Z 
Kft. végezte el. A vállalkozó igyekszik az 

elvárásoknak megfelelni, és az ütemtervet is 
tartja. De tegyünk mi is saját környezetünk 

tisztaságáért! Közös érdekünk!

Tartsuk rendben házunk táját aktív együttműködéssel!

 Segítségüket kérném a 6-os sz. körzet, és 
lehetőség szerint dunakeszi családi házas 
környezet lakóitól. Mint előzőleg már volt 
róla szó, közmunkás hiánnyal küzd város-
unk. Sajnos ezt a szomorú hírt, továbbra is 
tényként kell elfogadnunk. 

Ha nem akarjuk, hogy az ősz folyamán 
csapadékvíz elvezetés problémánk legyen, 
azaz ellepje ingatlanunkat, kertünket, gará-
zsunkat az esővíz, akár a sár, akkor foglal-
koznunk kell a közterülettel is. Össze kell 
szednünk a szegélyek mellett összegyűlt 
homokot, ki kell tépnünk a gazt. Ha nem, 
akkor eldugulnak a rácsos víznyelők, mely-
nek következményeit már ismerhetjük. 

Természetesen nem az idősebb embere-
ket kérném, hanem elsősorban a 30-50-es, 
akár még fiatalabb korosztály képviselőit, 
akiknek még nem okoz gondot, ha lapátol-
ni, netán lehajolni vagy a zsákot kell meg-
emelni. De sok esetben látom, hogy az idő-
sebbek rácáfolnak az előzőekre. 

Kérném, nézzék el nekem, mivel a cikk ter-
jedelme végett nincs lehetőségem felsorol-
ni azokat a rendszerető ingatlan tulajdono-
sokat, akik folyamatosan tesznek annak ér-
dekében, hogy rend és tisztaság uralkodjon 
házuk táján. Szorgalmuk gyümölcsét termé-
szetesen ők élvezik elsődlegesen.   

Ha kérésemre a körzetem minden utcájá-
ból csak egyetlen „egy lakó” tesz eleget, már 
elégedett lehetek, hiszen akkor 50 emberhez 
jutott el az üzenetem (46 utca, 2 köz, 2 tér). 

De szólnom kell azokról az emberekről is, 
akik a házuk táján úgy tesznek rendet, hogy 
az éj leple alatt zsákokban hordják ki a sze-
metet pl. az aluljáró lépcsői mögé. Felhá-
borítónak, roppant elszomorítónak tartom, 
hogy még mindig vannak olyan emberek – 
HALLÓ! 2016-ot írunk –, akiknek az előzőek-
re kell felhívni a figyelmet. 

Egy régebbi történet, mely megesett ve-
lem. Egy lakó – név, cím nélkül – kérte az 
intézkedésemet, hogy vitessem el a sze-
metes zsákokat a háza előtti árokból. Vala-
ki odatette, válaszolta kérdésemre. Ok, el-
szállították. Két héttel később a hétvégi ké-
sői ellenőrzés során ugyan azt az úriembert 
láttam zsákokat dobálni az árokba, aki elő-
zőleg segítségemet kérte. Mikor megjelen-
tem, csak annyit mondtam mérgesen, hogy 
a büdös életben ne forduljon hozzám, de 
a mobilszámomat is törölje ki. Azóta se be-
széltünk, viszont zsák sincs az árokban.  

- Felhívott egy kedves Dugonics u.i idős 
hölgy és jelezte, hogy az öreg temetőben 
milyen állapotok uralkodnak. A jó hír az, fo-
lyamatosan vágják a gazt, de hogy teljes 
rend legyen, az attól függ, hogy hány em-
bert tud felszabadítani a város többi részé-
ről a vállalkozó  

- A Közigazgatási szünet végeztével több 
beadványt nyújtottam be, melyben a Thö-
köly u. 6. előtti megsüllyedt úttest helyre-
állítását – a Pálya u. szőnyegezése után a 
Penta Kft. fogja elvégezni –, a körzetben 
lévő és felsorolt valamennyi árok takarítá-

sát, a szegélyek melletti hordalék elvite-
lét – egy seprűs autónk van, ami perpilla-
nat nem működik –, illetve a keletkezett 6 
kátyú megszüntetésével kapcsolatban kér-
tem intézkedést  

- Zalán u. 2. kényszervágásának kérelmét 
az aljegyző és a Jogi osztály vezetőjéhez cí-
meztem. A jogi ügyintéző hölgy tájékozta-
tott, hogy a felszólítást postázták a tulajdo-
nos címére. A tértivevény viszont még nem 
érkezett vissza a hatósághoz. 

- Zápolya u. 36. ingatlan előtti gaz, par-
lagfű levágását, mely a Mányoki Ádám tér 
és Zápolya találkozásában található terület, 
szintén az aljegyző és a Jogi osztály veze-
tőjéhez nyújtottam be. A terület rendezé-
se pár nappal később megtörtént. Gyors in-
tézkedésüket a környék lakói nevében kö-
szönöm

 Üdvözlettel:
 Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Két új képviselő a testületben A Helyi Választási Bi-
zottság visszaiga-
zolta a két új önkor-
mányzati képvise-

lő, a jobbikos Varga Zoltán  
Péter és Bilinszky Ferenc man-
dátumát. A két képviselő szá-
mára eltérő okból nyílt lehe-
tőség arra, hogy bekerüljenek 
a várost irányító képviselő-
testületbe. 

Mint arról korábbi lapszá-
munkban beszámoltunk, a 

Jobbik kompenzációs listájá-
ról képviselői mandátumhoz 
jutott Nyíri Márton történe-
lemtanár környezetvédelmi ta-
nácsnokként dolgozott a 2014-
es választás óta. A munkáját 
közmegelégedésre végző Nyí-
ri Márton önként mondott le 
képviselői mandátumáról, ám 
a különböző nyilatkozatokból 

egyértelművé vált, hogy felold-
hatatlan ellentét feszült közte 
és a Jobbik városi elnöksége kö-
zött. Nyíri Mártont Varga Zol-
tán Péter, a Jobbik helyi elnöke 
váltja a képviselő-testületben.

Bilinszky Ferenc, az MSZP 
korábbi városi elnöke foglal-
ja el párttársa, Ábri Ferenc  
helyét a képviselő-testület-

ben, aki – a közlemények sze-
rint – köztartozása miatt elő-
állt méltatlansági okból volt 
kénytelen megválni a párt 
kompenzációs listáján el-
nyert önkormányzati man-
dátumától. Az önkormány-
zat pénzügyi, jogi bizottság 
elnöki tisztségét is ellátó Ábri 
Ferencet a szocialisták kom-
penzációs listáján őt követő 
Bilinszky Ferenc váltja a kép-
viselő-testületben.
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Laczkovich Krisztina, 
a Szent István iskola 

igazgatója, és Szabó József, 
a körzet önkormányzati 

képviselője

körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a kör-
zetünket érintő események-
ről.

Sikeresen befejeződött a 
Mozdulj, Dunakeszi program 
a Katonadombon. A program 
keretében július és augusztus 
hónapban heti három hétköz-
napon vehetett bárki részt in-
gyenes edzéseken. Az érdek-
lődés a várakozásokat is felül 
múlta, mivel alkalmanként 
több mint százan választot-
ták a kikapcsolódás és a test-
edzés ezen formáját. Azt hi-
szem a jövő nyáron is érde-
mes lesz beindítanunk ezt a 
programot.

A nyár folyamán beindult 
a szociális alapon történő in-
gyenes ebédosztás az Isko-
la utcai faépületben. Az osz-
tás szigorú szabályok és há-

zirend szerint zajlik, hogy a 
környéken lakókat ne terhel-
je a napi ebédeztetés. Az el-
múlt néhány hét tapaszta-
latai alapján az ebédosztás 
rendben zajlik, a támogatás-
ban részsülők rendezett ruhá-
zattal és állapotban jelennek 
meg az ebédosztásnál, a kör-
nyék rendjét nem zavarja az 
esemény.

Augusztus végén befejező-
dött a nyári napközis tábor a 
városi üdülőben. A tábor ez-
úttal is sok gyermeket von-
zott, akik július elejétől egé-
szen augusztus utolsó hetéig 
élvezhették a Duna-part nyúj-
totta lehetőségeket. A nap-
köziben szakképzett pedagó-
gusok tették élményszerűvé 
a nyári heteket a gyermekek 
számára.

Megérkezett az ősz, ismét 

időszerű a jelentkezés a városi 
faültetési programba. Kérem, 
aki szeretne a kerítése elé fát 
ültettetni, az jelezze felém. Az 
ültetés várható ideje novem-
ber eleje.

Augusztus hónap folyamán 
egy babacsomagot kézbesí-

tettem, közösségünk egyik 
legújabb tagja Regő.

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

A nyár a végéhez ért, az iskolák-
ban megkezdődött a szorgalmi 
időszak. A nyári beruházások is 
elkészültek. Elkészült a Béke ut-
cai kerékpárút kialakítása, amely 
elkészültét követően összekö-
tést biztosít a Fő úton és a vasút 
túloldalán lévő kerékpár utakkal. 
Több észrevétel érkezett ezzel 
kapcsolatban hozzám, amelye-
ket továbbítok az Lakosságszol-
gálati osztály felé. A járdaépítési 
program jegyében befejeződött 
a Táncsics utcai, Budai Nagy An-
tal utcai járdák felújítása is. Ezzel 
egy nagyon régen várt beruhá-
zás valósult meg. Ezeken az utcá-
kon jelentős gyalogos forgalom 
zajlik a közelben található köz-
nevelési intézmények, és egyéb 
közintézmények miatt.

Az iskolai év kezdetére elké-
szültek az intézményi beruházá-
sok is.

Az Eszterlánc Óvodában a pin-

ce felújítására, a folyosó tisztasá-
gi festésére került sor, valamint a 
már korábban megújult játszó-
udvar kerítésének belső vakolá-
sa megújult, ezáltal a kicsinyek 
játéklehetősége bővül.

A János utcai Óvodában meg-
újult és biztonságosabb lett a ját-
szóudvar.

A Bárdos Lajos Iskola főépüle-
tében belső ajtók cseréjére, PVC 
padló részleges cseréjére, tiszta-
sági festésre és az aszfalt pálya ja-
vítására került sor. A Bárdos Lajos 
Iskola Fő úti épületénél felújítják 
az ún. angol aknákat és az épü-
let előtti csatornafedeleket ki-
emelik.

A Radnóti Gimnáziumban tan-
termek tisztasági festése, sport-
csarnok hibás ablaküvegeinek 
cseréje, lépcsők javítása, gipsz 
állmennyezeti lapok cseréje, 4 
db tanteremben a PVC burkolat 
cseréje, 2 db tanteremben, me-

lyek az érettségire vannak kije-
lölve 1-1 db klíma telepítése va-
lósult meg. Ezen kívül a sportud-
varra új műfüves pályát alakítunk 
ki, amely hamarosan teljesen el-
készül.

A Zeneiskolában részlegesen 
felújították a laminált padlót, fes-
tettek, tapétázták a nagytermet 
és folytatódott az udvar térkö-
vezése.

Nagyon örömteli eseményen 
vehettem részt, a Szent István 
Általános Iskola új épületének 
alapkőletételén. Az iskola, aho-
va egykor én is jártam, és  amely-
nek életében azóta is részt ve-
szek, többek között a bálokon, 
lecsófesztiválon, felújítások se-
gítésével jövőre új épületbe köl-
tözik, amelynek részleteiről az új-
ság hasábjain olvashatnak.

A fenti beruházásokon túl meg 
kell említenem, hogy a gyártele-
pi Művelődési Központ beruhá-
zása is az ütemterv szerint zaj-
lik. A teljes belső felújítást, bőví-
tést követően új köntösben várja 
a város odalátogató lakosságát.

Folyamatos a városi közterüle-
tek, parkok virágosítása is, amely-
lyel városunk szebbé tétele a cél.

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhe-
tőségeken:

E-mail: joszabo01@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 

Fő út 25.
Üdvözlettel:

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim!
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Tuzson Bence, Dióssi Csaba, Erdész Zoltán, 
és dr. Thoma Csaba a körzet önkormányzati képviselője

elkezdődött az új alagligeti 
iskola építése

Szeptember elején került sor 
az új, 24 tantermes alagligeti 
általános iskola alapkő letéte-
lére. A földmunkálatok már el-
kezdődtek, az iskola várható át-
adási időpontja 2017 szeptem-
ber. Az új iskola felépítésére 
nagyon nagy szükség van, te-
kintettel arra, hogy az utóbbi 
évtizedben az új lakóparkokba 
zömében fiatal, kisgyermekes 
párok költöztek be, és sok gyer-
mek most lép óvodásból isko-
lás korba. Az épület részét fog-
ja képezni egy 10 méter belma-
gasságú tornacsarnok is. A be-
ruházás állami forrásból valósul 

meg, saját hatáskörben válasz-
totta ki a kormány a kivitelező 
céget, és a saját ütemterve sze-
rint kerül sor az építkezésre. Az 
átadáshoz önkormányzati be-
ruházások is kapcsolódnak, fel-
újításra kerül a Repülőtéri út, és 
kerékpárút is kiépítésre kerül. 
A kerékpárutat véleményem 
szerint külön aszfaltsávon kell 
majd kiépíteni, figyelemmel 
arra, hogy sok diák fogja azt 
igénybe venni. Mivel a Szent 
István Általános iskola körzeté-
ből is ebbe az iskolába fognak 
járni, a helyi közlekedés feltét-
eleit is módosítani kell majd. 

körzeti képvi  selőink jelentik

A nyár folyamán többen meg-
kerestek a városrészben talál-
ható utak nagy forgalma és a 
gyakran tapasztalható gyors-
hajtás miatti balesetveszély mi-
att. Erre tekintettel július ele-
jén megbeszélést kezdemé-
nyeztem a Dunakeszi Rendőr-
kapitányság vezetőjével, Tóth 
Csaba rendőr ezredes úrral 
és illetékes munkatársaival a 
sebességmérések ügyében. Se-
bességmérésre a város terüle-
tén szúrópróba szerűen bárhol 
lehet számítani, a rendőrség a 

balesetveszélyes útszakaszo-
kat rendszeresen ellenőrzi. A 
képviselő-testület által elfoga-
dott határozatnak megfelelően 
megtörtént a 30km/h-s sebes-
ségkorlátozást, valamint a gya-
logosforgalomra figyelmezte-
tő táblák kihelyezése a Klapka 
utca P+R parkolón keresztülve-
zető szakaszán, valamint a Rad-
nóti Miklós utcában. 

Szintén a nyár közepén ké-
szült el a Tompa Mihály utcai 
játszótéren az ivókút, amely 
az augusztusi melegben már 

jó szolgálatot tett a játszóteret 
használó gyermekeknek és kí-
sérőiknek. Az alapkőletételt kö-
vetően a városi tanuszoda épí-
tése jó ütemben halad, így vár-
hatóan jövő tavasszal megtör-
ténik az átadása. 

Az őszi faültetés iránti igé-
nyek felmérésére hagyomá-
nyosan augusztus-szeptember 
hónapban kerül sor, ezért ké-
rem, hogy aki fát szeretne igé-
nyelni az ingatlanával határos 
közterületre, szíveskedjen ezt – 
lehetőség szerint a kívánt fafaj-

ta megjelölésével – jelezni ré-
szemre az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén.

Észrevételeiket, javaslataikat 
továbbra is várom a következő 
elérhetőségeken:

E-mail: drkovats.kepviselo@
gmail.com

Levélcím: 2120 Dunakeszi, 
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt Választókörzeti lakosok!

Képviselői munkám kezdete 
óta problémát jelentett a Ha-
tár úton megnövekedett forga-
lom, ugyanis az újonnan felépü-
lő lakóparkokból ezen az útvo-
nalon közelítik meg a Budapes-
ten dolgozók az M2 autóutat. 
Mint már korábban beszámol-
tam róla, a Kossuth Lajos utcai 
felhajtó megépítése megoldás 
lesz a forgalom csökkentésé-
re. Azóta egy újabb örvendetes 
hírről tudok beszámolni, a kor-
mány döntést hozott egy a régi 
2-es utat az M2 vel összekötő 
szakasz megépítéséről Dunake-
szi északi részén. Ez reményeim 

szerint jelentős mértékben fog-
ja csökkenteni az egész város, 
és benne a kerületünk terhelé-
sét, ami különösen a reggeli és 
délutáni csúcsforgalomban lesz 
majd érezhető. 

Alagligeten a szilárd burko-
lattal ellátott körforgalmi szi-
getek közül a Legindi utcában 
várható a parkolóhelyek felfes-
tése. A Tamás Győző utcában a 
hiányzó járdarész pótlásának 
igényét is jeleztem a Polgár-
mesteri Hivatalnál.

Thoma Csaba
8. számú választókörzet 

 képviselője

Augusztus 25. Kovacs Lajos – Lakatos Szandra
Augusztus 27. Hassza Zsolt Tibor – Bónus Noémi
 Pijen Marian - Szűcs Anikó
 Géczi Gábor – Bucskó Tímea
 Semsei Imre – Pálfi Bernadett
 Silva Matos Felipe – Markos Klaudia

Házasságot kötöttek
Mindannyiuknak 

sok szeretettel 
gratulálunk, 

örömteli életet 
kívánunk!
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Erdész Zoltán: Vámos Róbert és alkotótársai kedves hangulatúvá 
varázsolták a gyermekvárókat

Véget ért a nyári szünet, az is-
kolákban újra becsöngettek. 
Az intézményi leállások ideje 
alatt számos felújítást sikerült 
elvégezni, amelyekkel – bízom 
benne – jelentősen javítottunk 
gyermekeink környezetén.

Megújul az Alagi tagóvoda 
udvara
Az intézményi játszóudvarok 
teljes körű felújítási program-
jának keretein belül felújítjuk 
az Alagi tagóvoda játszóudva-
rát. Folyton rohanó csemeté-
inknek ilyen módon is igyek-
szünk biztosítani a baleset-
mentes hétköznapokat, hi-
szen amellett, hogy az óvoda 
udvara látványos, színes ele-
mekkel gazdagodott, bizton-
ságossá is tettük.

Átadtuk a Fóti úti rendelő 
megújult épületét
Mint arról már korábban is be-
számoltam, kiemelt figyelmet 
fordítunk arra, hogy város-
unk lakói az országos átlag-
nál magasabb szintű egész-
ségügyi ellátásban részesül-
jenek. Ezért tervbe vettük 
többek között az összes házi-
orvosi rendelő megújítását a 
ciklus végéig.

Nagy örömömre szolgál, hogy 
az ütemterv szerint, a projekt 
részeként elkészült a Fóti út 
35. szám alatt található orvo-
si rendelő régi épületrészének 
teljes felújítása. A felújítás ke-
retein belül nyílászáró-cseré-
re, épületgépészeti felújításra, 
burkolatcserére is sor került.
Ráadásul a rendelő egy iga-
zi különlegességgel is gazda-
godott, hiszen Vámos Róbert, 
Dunakeszin élő grafikusmű-
vész elfogadta felkérésünket 
és csapatával színes, kedves 
rajzokkal díszítették a védő-
női, illetve a gyermekorvosi 
várótermek falait.

Biztos vagyok benne, hogy 
az év második felében is be-
számolhatok városunkat, s 
azon belül körzetünket érintő 
fejlesztésekről, változásokról, 
ám addig is arra kérem Önö-
ket, hogy amennyiben körze-
tünkben valahol igény van egy 
újabb pad, szemetes edény ki-
helyezésére, vagy ötletük van 
a körzet további fejlesztésére, 
kérem, keressenek fel elérhe-
tőségemen: alpolgarmester@
dunakeszi.hu.

Erdész Zoltán
10. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!

A választókerületben a legna-
gyobb beruházás a Toldi utcai 
járda megépítése volt. Az úttes-
ten haladó kerékpárút és a ját-
szótérnél a gyalogátkelő enge-
délyezése folyamatban van. 
A Szent Erzsébet Katolikus Óvo-
dához az Önkormányzat meg-
rendelte az új típusú, fényvissza-
verő „Vigyázat! Gyerekek” KRESZ-
táblát.

Várom a lakosok és a közös 
képviselők jelentkezését, hogy 
a Huszka Jenő utca és a Kacsóh 
Pongrác-Ábrahám Pál köz ke-
reszteződésében lévő tér ren-
dezésével kapcsolatosan egyez-
tethessük az elképzeléseket és a 
lehetőségeket. Két lakóközösség 
már felvette velem a kapcsolatot, 
de a többiek jelentkezését is vá-
rom az egységes kép kialakítása 
miatt. 

A Széchenyi utcában kialakí-
tandó orvosi rendelő okán is ha-
laszthatatlanná válik a gyalog-át-
kelő kiépítése. Remélhetőleg az 
orvosi rendelővel egyidejűleg a 
tervek szerinti zebra még ebben 
az évben elkészül.

A Cseresznyés utcában az 1. 
számú ház előtt a vízelvezető 
árok az évek során erősen meg-
rongálódott. Az Önkormányzat 
kijavította, újra betonozta az ár-
kot, és az árok úttest felőli olda-
lát is megerősítette.

Itt az őszi faültetés ideje. A köz-
területre, az ingatlanok elé kér-
het a lakosság gömbkoronás 
díszfákat. Jelentkezzen nálam 
e-mailben név, cím és telefon-
szám megadásával, aki szeretne 
fát a háza elé. Természetesen a 
darabszámot is - a hely függvé-
nyében - meg kell adni. A fát a 
Közüzemi Kft. kertészei ültetik el 
az eddigi gyakorlatnak megfele-
lően várhatóan október-novem-
ber folyamán. A telefonszámra 
azért van szükség, mert az ülte-
tés előtt egyeztetnek a lakóval, 
hogy hova szeretné a fát.

Az illegálisan kihelyezett sze-
mét, építési-bontási törmelék 

ismét megszaporodott. A sze-
métgyűjtő konténerek környé-
ke siralmas látvány. Úgy látom, a 
lakosság egy részéhez még min-
dig nem jutott el az információ, 
hogy a Közüzemi Kft. dolgozói 
a kuka mellé kihelyezett feles-
legesség vált berendezési tár-
gyakat a szemétszállítási napo-
kon elviszik. Már van szelektív és 
zöld hulladék elszállítására kije-
lölt nap, érthetetlen számomra, 
hogy egyes lakosok miért nem 
veszik ezt igénybe. A másik nagy 
probléma a sitt és egyéb építé-
si törmelék illegális kihelyezése. 
A Cseresznyés utcán végigsétál-
va a zöld területen, az utca vé-
gén lekaszált füvet, elkorhadt fa 
ágyásszegélyt, valamint építési-
bontási törmeléket helyezett el 
valaki. Nem gondol rá az illető, 
hogy ezzel a saját környezetét is 
szennyezi?

Érintenem kell még az in-
dokolatlan rongálások kérdé-
sét. Közös értékeink vandál ká-
rosításáról van szó. Miért kell a 
frissen festett falakat, aluljárót 
grafitikkel szennyezni, megál-
lófülkék falait összetörni, utca-
név táblákat elfordítani, össze-
törni? A rendőrségi megbízottal 
jó az együttműködésünk. A ku-
kázások a lakossági bejelenté-
seket követő gyors intézkedései 
következtében csökkentek. Segí-
tő együttműködésükre számítva 
bízom abban, hogy eredménye-
sen felvehetjük a harcot a rongá-
lókkal szemben is.

Ezúttal is köszönöm a szóbeli 
és írásbeli jelzéseket, észrevéte-
leket. Kérem, hogy ezután is ke-
ressenek meg minden, közössé-
günket érintő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt dunakesziek! a 9. számú választókerület hírei

körzeti 
képviselőink jelentik
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A jelentős 
forgalom miatt 
megerősítették 
az út alapját is, 
és a 7 cm vastag 
új aszfaltot 
4 cm kopásgátló 
réteggel is 
leburkolták

A jelenlegi forgalom nagyságához 
igazították a Pálya út felújítását

az előzetes Becslések szerint nettó 330 millió forintBa kerül a pálya út felújítása, amely dunakeszi polgár-
mestere szerint is meglehetősen magas összeg, ám az út jelenlegi leterheltsége a koráBBan terVezettnél 
jóVal komplexeBB műszaki megoldást igényelt. az úttestről 5 cm Vastag régi réteget martak le, melyet 7 cm 
új aszfalttal és plusz 4 cm Vastag kopásgátló réteggel Burkolt le a kiVitelező penta kft. 

- Egy nagyon komoly tervezési el-
járás előzte meg a munkálatokat, 
amelynek keretében speciális mű-
szerekkel megvizsgálták az út teher-
bíró képességét, amit összevetettek 
a jelenlegi jelentős forgalmi terhe-
léssel. A vizsgálat eredménye egyér-
telműen kimutatta, hogy az út nagy-
mértékű igénybevétele miatt nem 
lehet a „szokásos” műszaki meg-
oldást alkalmazni – tájékoztatott a 
város polgármestere. Dióssi Csaba 
elmondta, hogy a korábbi években -, 
az akkori forgalomnak megfelelően 
- épített út alapja a napjainkban ta-
pasztalható jelentős forgalom nagy-
ságának megfelelő műszaki megol-
dást igényelt. – Ezért döntött úgy 
az Önkormányzat, hogy Dunakeszi 
egyik legfontosabb útjáról - melyen 

nagyon sok helyi lakos ingázik a fő-
városba – nem elég „csak” a régi, az 
évek során elhasználódott, hossz-
és keresztirányban egyaránt töre-
dezett aszfaltot lemarni és új réteg-
gel pótolni, hanem meg kell erősíte-
ni az alapot is. – Az utat egykoron 
a korábbi forgalomra tervezték. Ma 
már lényegesen több gépjármű ve-
szi igénybe városunk egyik legfon-
tosabb közútját, melyet ennek meg-
felelően újítottunk fel - érvelt a pol-
gármester. – A nagyobb műszaki 
tartalom miatt vállaltuk, hogy az 
általunk kalkulált összegnél többet 
fordítunk a Pálya út felújítására – 
tette hozzá.

A Dunakeszi Polgár kérdésére 
Dióssi Csaba elmondta, hogy a Pá-
lya út – lakóterületet érintő szakasza 

- mellett felújítják a kerékpárutat, a 
járdát, melyet az út szegélyéhez iga-
zodva építettek ki. 

A kerékpárút lakóterületen kívü-
li felújítására a tervek elkészültek, de 
azt pályázati forrásból kívánja meg-
oldani a város. Mint megtudtuk, a 
kerékpárút mellé nem kerül vissza 
az elválasztó korlát, mivel a felújított 
út szélén 15 cm magas szegély került 
kialakításra. 

Az úttest rekonstrukciója alkal-
mával a vízelvezetők mellett a vasúti 
aluljáróban kiépült a gyalogosok és 
kerékpárosok biztonságos átkelését 
segítő járda és védőkorlát is. 

- A gépjármű forgalom gyorsítása 
érdekében az aluljáró káposztásme-
gyeri oldalán szerettünk volna ki-
építeni egy jobbra kanyarodó sávot – 
melyre már korábban elkészítettük a 
műszaki tervet -, hogy Dunakeszi fe-
lől minél gyorsabban rá lehessen haj-
tani a Külső Szilágyi útra. A jelenle-
gi helyzetben sajnos gyakran előfor-
dul, hogy az aluljáróban rekednek az 
Alsó felől haladók, akik miatt a Du-
nakeszi felé tartók nem tudnak elin-
dulni hiába vált zöldre a számukra 
szabad utat jelző lámpa. Ezt a prob-
lémát is szerettük volna megoldani 
– úgy is, hogy a költségek egy részét 
vállaljuk -, ám a terület tulajdono-
sával, Újpest Önkormányzatával, és 
kezelőjével, a Budapesti Közlekedé-
si Központtal további egyeztetések-
re van szükség. 

Azt viszont tényként közölhetjük, 
hogy a felújítás után újra járható a 
Pálya út teljes szakasza. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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erdész zoltÁn AlpolgÁrmester A dunAkeszi polgÁr vÁrosi mAgAzinnAk Adott nyilAtkozAtÁbAn kifej-
tette, hogy az önkormányzat kitüntetett figyelmet fordít a VárosBan élők kulturális igényeinek 
kielégítése mellett a Verseny- és szaBadidősport magas színVonalú feltételrendszerének Bizto-
sítÁsÁrA is. A nívós kulturÁlis rendezvényekkel, sportprogrAmokkAl, A létesítmények építésével 
olyan hellyé szeretnék formálni dunakeszit, ahol jó élni, ahol erős a közösségi szellem, az egész-
séges lokálpatriotizmus. ezen célok kiteljesedése érdekéBen jött létre a Városi sportegyesület 
dunAkeszi (vsd) is.

Az elmúlt évtizedekben 
nem kevesen véleked-
tek úgy, hogy Dunakeszi-
re leginkább az alvóváros 

jelleg volt a meghatározó – rögzítet-
te az alpolgármester. Erdész Zoltán 
elmondta, hogy a 2010-ben megvá-
lasztott képviselő-testületnek az volt 
a kifejezett célja, hogy ezt megvál-
toztassa, Dunakeszit kellemes, von-
zó várossá alakítsa a lakosság aktív 
együttműködésével.

 – Ez irányú törekvéseinket erő-
sítette az a lakossági igény is, amely 
leginkább az utóbbi években fogal-
mazódott meg, hiszen nagyon sok fi-
atal választotta otthonának Dunake-
szit. Célunk volt a közösségépítés, a 
Dunakeszi „öntudat”, a lokálpatrio-
tizmus erősítése, melyet mind-mind 
elősegítenek kulturális rendezvé-
nyeink, infrastrukturális beruházá-
saink. A közösségépítést, az igényes 
feltételrendszer koncentrálását a 

sportterületén is célként tűztük ki. 
Megvalósítása érdekében hosszú ide-
je azon munkálkodtunk, hogy létre-
hozzuk a városi sportegyesületet, 
amely nem megosztja, hanem integ-
rálja Dunakeszi lakóit, sportbarátait. 
Ehhez viszont olyan beruházásokat 
kellett megvalósítani, amelyek alkal-
masak közösségi programok rende-
zésére – jelentette ki. 

Erdész Zoltán példaként említet-
te a Katonadombon végrehajtott fej-
lesztéseket, ahol a város legnagyobb 
és legkedveltebb szabadidő- és ren-
dezvénytere jött létre. A város pol-
gárai körében nagy népszerűségnek 
örvendő közösségi helyszínt tovább 
bővítik a dunai strand kiépítésével, 
futópályával és egyéb, a sportolást, 
a rekreációs kikapcsolódást, feltöltő-
dést nyújtó létesítményekkel, eszkö-
zökkel. 

Közösséget épít a nívós 
kulturális- és sportélet 

- Bízom benne, hogy a Katona-
domb és a Duna között húzódó – 
fákkal és növényzettel benőtt – te-
rületet sikerül megvásárolnunk a 
magántulajdonostól. Nem keve-
sebb, mint 31 ezer m2-rel gazdago-
dik majd a város, mellyel Dunakeszi 
lakóinak pihenését, kikapcsolódá-
sát, sportolását kívánjuk elősegíteni 
– mondta az alpolgármester.   

- De folytathatom a felsorolást – 
egy szűk csoport által sokat táma-
dott – főtérrel, amely a nagytöbb-
ség számára azonban igazi közössé-
gi hellyé vált. Ugyanis elég, ha csak 
az adventi időszakban működő jég-
pályára, a sok-sok ezer ember által 
látogatott adventi rendezvények-
re, a Szent István napi ünnepségek-
re, a nyári Foci Eb-terasz óriási si-
kerére utalok. Összetartozásunkat, 
lakóhelyünk iránti ragaszkodásun-
kat erősíti, történelmünk és hagyo-
mányaink ápolásának magasztos 
példája az Augusztus 20-ai városi 
ünnepség, IV. Béla király szobrá-

nak felavatása, aki 1255-ben kiadott 
adománylevelében említi először 
Kezew néven Dunakeszit. E csodá-
latos közösségi élmény részese volt 
az a hat-hétezer ember, akik idén is 
a főtéren ünnepeltek velünk. Úgy 
gondolom, hogy méltán lehetünk 
büszkék rá, hogy az ország építő IV. 
Béla király nevét viseli immár Du-
nakeszi főtere – hangsúlyozta az al-
polgármester.

Erdész Zoltán a települést igazi vá-
rossá formáló terek, utak, intézmé-
nyek építésének sorában kitüntetett 
helyen jelöli meg a sportlétesítmé-
nyeket is. 

A támogatások 
koncentrálása révén 

bővülnek a sportolási 
lehetőségek

- Pályákat, locsolóhálózatot, par-
kolókat építettünk, létesítményeket 
újítottunk fel, energetikai felújításo-
kat végeztünk. Klubházat bővítet-
tünk, közösségi öltözőket korszerű-
sítettünk, közösségi tereket hoztunk 
létre. Mindezeket azzal a céltudatos 
elhatározással tettük, hogy a sport 
révén is segítsük a közösségek kiala-

Erdész Zoltán: Egy közösségben, 
egy csapatban sportolhatunk Dunakeszi sikeréért

Erdész Zoltán 
alpolgármester: 
Az volt a célunk, 

hogy egy 
hatékonyan 

működő, a város 
sportéletét 

színvonalasan 
kiszolgáló 
egyesület 

jöjjön létre 
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Az Önkormányzat és a VSD vezetői avatták fel az élőfüves labdarúgó pályát

kulását. Dunakeszi, a Mi városunk! 
Értünk épül!  - szlogent újabb tarta-
lommal kívántuk gazdagítani a Vá-
rosi Sportegyesület Dunakeszi meg-
alakításával, amelyhez nagyszerű 
partnerre találtunk az Önkormány-
zattal évek óta együttműködő Du-
nakeszi Kinizsi elnökségében. Meg-
nyitottuk a kaput minden sportolni 
vágyó előtt, felvettük a kapcsolatot 
a város másik nagy múltú egyesü-
letével, a Dunakeszi Vasutas SE-vel. 
Elismerésre méltó tradicionális ha-
gyománya van a labdarúgó szakosz-
tályuknak, melyben nagyon szín-
vonalas munkát végeztek az előző 
években. Őket is meghívtuk a vá-
rosi egyesületbe – tájékoztatott az 
alpolgármester, akitől megtudhat-
tuk, hogy sikerre vezettek az egyez-
tető megbeszélések, melyek eredmé-
nyeként a kicsik és a nagyok is átiga-
zoltak a Városi Sportegyesület Du-
nakeszibe. 

- E lap hasábjain is szeretnék meg-
emlékezni azokról, akik a nehéz idő-
szakban is biztosították a Dunake-
szi Vasutas SE továbbélését. Külön 
köszönöm Gyetván András elnök 

úrnak, aki - az edzőkkel karölt-
ve – nem kevés áldozattal és energi-
át mozgósítva megteremtette a lab-
darúgó szakosztály folyamatos mű-
ködésének feltételeit – hangoztatta 
Erdész Zoltán, aki nagyra értékeli, 
hogy pozitív együttműködésükkel 
hozzájárulnak a Városi Sportegye-
sület eredményes működéséhez, me-
lyet az Önkormányzat támogat, hi-
szen minden létesítmény városi tu-
lajdonban van. 

A politikus elmondta, hogy a VSD 
megalakulása révén Pest megye leg-
nagyobb létszámú labdarúgó szak-
osztálya jött létre, a különböző kor-
osztályokban több mint 430 fiatal 
futballozik. 

Több mint 400 fiatal 
futballozik a VSD-ben 

Az alpolgármester kiemelte: a ver-
senysport mellett a lakosság legszé-
lesebb köre számára is biztosítják a 
sportolás lehetőségét, a létesítmé-
nyek használatát a Magyarság Sport-
telepen, a Katonadombon vagy a Fóti 
úton, ahol például a közeli napokban 
avatták fel a kibővített és felújított 
kétszintes klubházat, az élőfüves fut-
ballpályát. 

- A Magyarság Sporttelepen, a 
nyáron átadott centerpálya után el-
kezdtük a sportburkolatos pálya ki-
építését is, amely ugyancsak kiváló 
minőségű lesz. A tanulók sportolá-
sát szolgálja a Bárdos iskolában ta-
vasszal felavatott a sportburkolatos 
kispálya, melyhez hasonlót adtunk 
át a tanévnyitón a Kőrösi iskolá-
ban, de már készül a Radnóti Gim-
náziumban is. A rendkívül színes és 
gazdag városi sportélet feltételrend-
szerének további bővítése érdeké-
ben a városi sportegyesülettel közö-
sen két pályázatot is benyújtunk. Az 

egyik egy 670 millió forintos költ-
ségvetéssel felépülő profi, minden – 
teremben játszható - sportág befo-
gadására alkalmas, nézőtérrel ellá-
tott sportcsarnok lesz a Magyarság 
Sporttelep szomszédságában, mely-
hez a területet már megvásárolta a 
város. Jelenleg a tervegyeztetés fo-
lyik a Magyar Labdarúgó Szövet-
séggel pályázatunk befogadásáért. 
A kézilabda szövetséggel viszont 
már megállapodtunk, így a Fóti úti 
sporttelepen a VSD és az Önkor-
mányzat egy lelátó nélküli, úgy-
nevezett „munkacsarnokot” épít, 
amit leginkább edzésekre használ-
nak majd a sportolók. Mindkét pá-
lyázat TAO-s, melyre már megvan 
a pénz. A Magyarság Sporttelepnél 
épülőhöz 189 millió forint önrészt 
kell hozzátennünk. A Fóti úti 280 
millió forintos beruházáshoz pedig 
30 százalékkal járul hozzá a város. 
Mindkét beruházáshoz megvan az 
Önkormányzat fedezete. A harma-
dik sportcsarnok pedig – melynek 
ugyancsak lesz nézőtere – a Repülő-
téri úton jövő szeptemberben meg-
nyíló 24 tantermes Szent István Ál-
talános Iskolában épül állami beru-
házásban – tájékoztatott az újabb 
fejlesztésekről Erdész Zoltán alpol-
gármester. 

A politikus örömét fejezte ki, hogy 
a gyarapodó létesítményeknek, fej-
lesztéseknek köszönhetően a 42 ez-
res Dunakeszi polgárai közül na-
gyon sokan sportolnak, élvezik a 
sokszínű kulturális életet. 

- Nekünk, városvezetőknek az a 
feladatunk, hogy minél több ember 
számára teremtsük meg a sportolás 
feltételeit. Mi nem „versenyistálló-
kat” szeretnénk, hanem olyan városi 
sportéletet, melyben ezrek hódolhat-
nak szenvedélyüknek, élvezik a spor-
tolás testet-lelket erősítő örömét. Ön-
kormányzatunk ezért támogatja az 
első osztályos tanulók ingyenes te-
niszoktatását, valamennyi dunake-
szi diák korcsolyaoktatását. Fontos-
nak tartjuk, hogy a gyerekek tudja-
nak úszni, ezért építjük a várhatóan 
jövő év első hónapjaiban megnyíló 
tanuszodát. A kultúrához hasonlóan 
a sportnak is jelentős a közösség for-
máló, erősítő hatása, melyre igazán 
szép példa, hogy sikerült Dunakeszi 
két nagy múltú egyesületének több 
évtizedes ellentétét feloldani, egy kö-
zös, nagy sportcsaládba integrálni. 
Örülök, hogy mindannyian elfogad-
ták kinyújtott kezünket, egy mezben, 
egy csapatban sportolnak Dunakeszi 
sikeréért – hangsúlyozta Erdész Zol-
tán alpolgármester. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A kibővített és felújított 
Fóti úti klubház
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Tuzson Bence, 
kormányzati 

kommunikációért 
felelős államtitkár, 

Dunakeszi 
országgyűlési 

képviselője

Az európAi értékek védelmé-
ben, és Az egymÁs irÁnti fele-
lősségünk tudatáBan nemmel 
kell szAvAznunk A betelepítési 
kvótA elleni, október 2-i nép-
szaVazáson – nyilatkozta a 
dunAkeszi polgÁrnAk tuzson 
Bence, a pest megyei 5. számú, 
dunakeszi központú Választó-
kerület országgyűlési képVi-
selője.

A képviselő elmondta: az 
Európai Bizottság ed-
digi megnyilvánulása-
iból világosan kitűnik, 

hogy a határok erősebb védelme 
helyett egyre részletesebb terve-
ket kívánnak kidolgozni a beván-
dorlás megkönnyítésére. Brüsz-
szel már egy egész kvótacsomagot 
fogadott el, mely súlyos gazdasá-
gi, kulturális és biztonság kocká-
zatokkal jár. Különösen veszélyes 
eleme a felső létszámkorlát nél-
küli kötelező elosztási mechaniz-
mus, a súlyos büntetés azon tagor-
szágoknak, akik elutasítják a köte-
lező kvótát, valamint, hogy meg-
könnyítené a családegyesítéseket, 
ami automatikusan tovább növe-
li a betelepítettek számát. Elképze-
lésük szerint az egyes tagországok-
nak ellenvetés nélkül végre kelle-
ne hajtaniuk a brüsszeli parancsot. 
Ez azonban teljesen abszurd, hi-
szen nem várható el az európai és a 
magyar emberektől, hogy minden 
olyan konfliktus terhét maguk-
ra vegyék, amelyet nem ők idéz-
tek elő. Brüsszel javaslatát elfogad-
hatatlannak tartjuk, mert ezzel le-

hetetlen a migrációs válságot orvo-
solni. Sőt, általa csak tovább nőne 
a krízis, hiszen további millióknak 
jelentene meghívót – fejtette ki Tu-
zson Bence.

 Mi, magyarok mindig népszava-
záson döntöttünk a jövőnket érin-
tő legfontosabb ügyekben, így a 
NATO- és az EU-csatlakozás kér-
déséről is. Így lesz ez október 2-án 
is: csak a magyarok dönthetik el, 
hogy kivel szeretnének együtt élni, 
és kivel nem. 

Az október 2-i népszavazás tétje 
hatalmas: általa üzenetet küldünk 
Brüsszelnek, hogy ez így nem me-
het tovább. Egyértelművé kell ten-
nünk, hogy nem kérünk abból a 
veszélyből, amelyet az illegális be-
vándorlók ittléte jelent. A migráci-
ós áradat eddigi következményei is 
elborzasztóak. Csak az elmúlt év-
ben 1,5 millió bevándorló érkezett 
Európába, illetve amióta a beván-
dorlás elkezdődött több mint 300 
ember halt meg terrortámadásban, 
és ugrásszerűen megnőtt a nők el-
leni erőszak is – hívta fel a figyel-
met az országgyűlési képviselő. 

Tuzson Bence elmondta: az el-
múlt időszak tragikus eseményei 
egyértelművé tették azt, hogy a be-
vándorlás és a terrorizmus kéz a 
kézben jár. Mindezt intő jelnek kell 
vennünk, és közösen kell harcol-
nunk Európa jövőjéért!

Európa számos országa tesz lépé-
seket annak érdekében, hogy mér-
sékelje az erőszakot. A magyar kor-
mány sem tétlenkedik: elfogadtuk 
a terrorizmus elleni akciótervet, 
felállítjuk a TIBEK-et, megerősí-

tettük a határvédelmet, a rendvé-
delmi és titkosszolgálati szerveket, 
3 ezer új határvadászt toborzunk, 
bevezethetővé tettük a terrorve-
szély-helyzetet, amelyben bevet-
hetők a katonák – mondta. – Lé-
nyeges azonban, hogy hosszú távú 
megoldást találjunk a válság keze-
lésére, és erre a Brüsszel által java-
solt betelepítési kvóta egyáltalán 
nem jó válasz.

 Tuzson Bencét a fóti Károlyi Ist-
ván Gyermekközpont helyzeté-
vel kapcsolatban megjegyezte: Fó-
ton bármikor válsághelyzet ala-
kulhat ki, hiszen ha lezárulnának 
Ausztria határai, a magukat fiatal-
korúnak valló migránsokat az or-
szág egyetlen gyermekotthonaként 
a fóti intézménynek kell ellátnia. 
A brüsszeli kvótacsomag része-
ként be kellene fogadnunk az Af-
rika felől naponta több ezren érke-
zőkből is. Csak Líbiából közel egy-
millió bevándorló akar Európába 
jönni, Törökországban 3 millió be-
vándorló várakozik, a török hely-
zet pedig nagyon instabil. A térség 
képviselője ezért kiemelten fontos-
nak tartja, hogy a fótiak és a kör-
nyékén élők biztonságban érezzék 
magukat a saját településükön.

Az október 2-i népszavazás nem 
a pártokról, és nem belpolitikai 
küzdelmeinkről szól. Az a tét, hogy 
meg tudjuk-e védeni közösségein-
ket, családjainkat és kultúránkat, 
és mindazt, ami magyarrá teszi 
Magyarországot. Éppen ezért ne 
kockáztassunk! Szavazzunk NEM-
mel a kényszerbetelepítésre – nyo-
matékosította a képviselő.

Október 2.: 
Közösen kell harcolnunk 

Európa jövőjéért
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Dióssi Csaba 
polgármester 
elismeréssel 

beszélt az 
összehangolt 

csapatmunkáról, 
a kivitelező 

teljesítményéről 

Vámos Róbert 
és alkotótársai, 
akik önzetlenül 

formálták kedves 
hangulatúvá 

az orvosi rendelő 
helyiségeit 

Dr. Molnár György jegyző és 
dr. Jeszenszky Emma gyermekorvos

közel egy hónappal a terVezett határidő előtt elkészült a fóti út 35. szám alatt működő orVosi 
rendelő régi épületrészének teljes felújítása. a megújult rendelőBen a Védőnői és a gyermekorVo-
si Várótermek falait különleges rajzok díszítik, melyek látVánya BarátságosaBBá és VidámaBBá 
formálta a környezetet a legkiseBB páciensek számára.

Mesevilág fogadja a gyerekeket
Átadták a Fóti úti rendelő megújult épületét

Bár számos nagyobb projektünk 
is van az idén, mégis az egyik 
kedvencem a Fóti úti rendelő 
felújítása lett. Talán azért, mert 

ahhoz, hogy ilyen színvonalon készüljön 
el a beruházás, szükség volt az orvosok, 
fogorvosok, védőnők, betegek türelmére, 
a kivitelező, a Polgármesteri Hivatal és a 
Közüzemi Kft. munkatársainak kiemel-
kedő tevékenységére. Az összehangolt, 
szervezett munkának köszönhetően a 
tervezett határidő előtt egy hónappal ko-
rábban nyílhat meg a megújult rendelő – 
mondta az augusztus 31-én tartott avató 
ünnepségen a város polgármestere. 

Dióssi Csaba elismeréssel beszélt a fel-
újításban résztvevők igényes szakmai 
munkájáról, melynek köszönhetően a 
körzetben élő betegeket egy megújult, 
praktikusan átalakított, minden igényt 
kielégítő orvosi rendelő fogadja. 

Dunakeszi polgármestere a társadal-
mi felelősségvállalás, a helyi közösség 
iránti kötödés szép példájaként beszélt 
Vámos Róbert grafikusművészről, vá-

rosunk jeles személyiségéről, aki alko-
tótársaival együtt egy különleges világot 
teremtett rajzaikkal a várakozó helyisé-
gek, orvosi szobák falain, melyek bizo-
nyára sok-sok örömöt szereznek a gye-
rekeknek.  

Dióssi Csaba elmondta, hogy a Fóti 
úti rendelő felújítása csupán egy fejeze-
te annak az ütemtervnek, mellyel a vá-
rosvezetés a ciklus végéig teljes mér-
tékben megújítja a helyi egészségügyet. 
2017-re a Liget utcai rendelő és a tüdő-
gondozó felújítását ütemezték, 2018-ban 
a Casalgrande téri rendelők gépészeti- és 
bútorzati felújítása következik. Mint is-
mert a rendelő teljes külső felújítását a 
nyílászárók cseréjével együtt már 2014-
ben elvégezte az Önkormányzat a fen-
tebb említett ütemterv alapján.  A felújí-
tások sorát 2019-ben a Tábor utcai ren-
delő zárja majd. 

Ezekkel a beruházásokkal párhuza-
mosan zajlik a Dunakeszi Szakorvo-
si Rendelőintézet belső, épületgépészeti 
felújítása, valamint a rendelési idők bő-
vítése.

Dióssi Csabától azt is megtudhattuk, 
hogy egy új orvosi körzet létesítését, te-
hát egy új, háziorvosi, házi gyermekor-
vosi és fogorvosi rendelő építését is ter-
vezik a Tóvárosban.

Az ünnepélyes megnyitó után lapunk 
érdeklődésére Tallér Róbert, a kivitelező 
vállalkozás vezetője elmondta, hogy az 
épületben 250 négyzetméter felületet és 
a pincehelyiséget teljesen felújították. – 
Gyakorlatilag a vakolattól kezdve egészen 
az infrastruktúráig, a gépészetig mindent 
újra építettünk.  A tetőtér és a külső hom-
lokzat komplett hőszigetelést kapott, új 
nyílászárókat építettünk be, és új burko-
latra cseréltük a járdát is. A négy rendelő, 
a háziorvosi, a gyermekorvosi, a fogorvo-
si és védőnői tanácsadó helyiségei mellett 
a várók is megújult, megszépült környe-
zetben fogadhatják a pácienseket a felújí-
tásnak köszönhetően – számolt be Tal-
lér Róbert, aki hozzátette, hogy a moz-
gássérültek részére külön WC készült.  
A megújult orvosi rendelőbe belépők úgy 
érezhetik magukat, mint egy csodálatos 
mesevilágba érkeztek volna. A kedves raj-
zokkal a gyerekeknek szeretnének örö-
möt szerezni az alkotók, hiszen ki ne tud-
ná, hogy az orvosi rendelőbe némi szo-
rongással lépünk be. Ezt az érzést old-
ja fel Vámos Róbert és alkotótársai által 

a helyiségek falaira varázsolt különle-
gesen kedves hangulatú világ. – Öröm-
mel és önzetlenül ajánlottuk fel a rende-
lőben látható rajzok elkészítését – mond-
ta érdeklődésünkre Vámos Róbert, aki 
úgy gondolja, hogy amit ő rajzol az min-
denkinek „jár”. – Nagyon büszke vagyok 
rá, hogy elkészíthettük ezeket az alkotá-
sokat. Olyan lett ez a fal, hogy talán még 
a szülök is szívesen jönnek ide a gyerme-
kükkel – mondta a Dunakeszin élő mű-
vész, aki kijelentette, hogy boldogan tel-
jesítenek olyan kéréseket, melyekkel sok-
sok gyermeknek szerezhetnek örömte-
li perceket. 

Dr. Jeszenszky Emma, a gyermekorvo-
si körzet vezetője is nagyon elégedett az 
újjávarázsolt rendelőben végzett felújítá-
sokkal, fejlesztésekkel. – Nagyon nagy 
változás ez a mi életünkben, hiszen cso-
dálatosan megszépült, műszakilag, tech-
nikailag megújult az egész rendelő. Ki-
épült az akadálymentesítés, a babako-
csi tároló, ugyanakkor megmaradtak az 
elrendezések, amikre nekünk szüksé-
günk van. A csodálatos festmények biz-
tos, hogy örömmel töltik el a gyerekeket 
– mondta elismeréssel a gyermekorvos, 
aki szerint a felújítások a gyógyító te-
vékenységüket, a páciensek hangulatát, 
jobb közérzetét jelentősen javítja. 

Dr. Jeszenszky Emma kérdésünkre el-
mondta, hogy körzetében közel kilenc-
száz gyermek él, sok a kisbaba, akiket ők 
látnak el. – Szerencsére mind több csa-
ládban születik gyermek, aminek orvos-
ként nagyon örülök – jelentette ki mo-
sollyal az arcán dr. Jeszenszky Emma, 
aki három éve érkezett Csongrád me-
gyéből Dunakeszire él, ahol nagyszerű-
en érzi magát. 

Vetési Imre
Fotó: Vörös István
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Ők is boldogan vették át az iskolatáskát 
s mindannak, ami benne volt

(balról Nagy Lara és a Kovács testvérek: 
Gréta, Szabolcs, Dominik)

harmadik éVe hirdették meg szaBó józsef képViselő, dunakeszi Város önkormányzatának társadalmi kapcsola-
tokért felelős tanácsnoka kezdeményezésére az iskolakezdési adománydoBoz akciót. a siker idén sem maradt 
el, töBB mint ötVen család részesült a gyermekeik tanéVkezdését segítő tanszerekBen, tornafelszerelésekBen, 
iskolAtÁskÁkbAn. 

EREDMÉNYES VOLT 
az iskolakezdési adománydoboz akció

Az összegyűlt adományok átadásá-
ra augusztus 29-én került sor a Hu-
mán Szolgáltató Központ iroda-
házában. A meghívott családokat  

Szabóné Ónodi Valéria, az intézmény ön-
kormányzati biztosa köszöntötte. Elmond-
ta, mennyire örvendetes, hogy évről évre egy-
re többen csatlakoznak a kezdeményezéshez és 
segítségükkel a múlt évinél jóval sikeresebben, 
több mint ötven családnak nyújtanak segítsé-
get gyermekeik gondtalan iskolakezdéséhez. 
Hozzátette, hogy a jelen lévő Dióssi Csaba pol-
gármester magánszemélyként is hozzájárult az 
akció sikeréhez.

– Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy az is-
kolába már az első tanítási napon a gyerme-
kek, az elsősök és a felsőbb osztályok tanu-
lói egyaránt, hasonló minőségű taneszközök-
kel érkezzenek – jegyezte meg a polgármester. 
– Amikor három éve elindult az akció, már ak-
kor szívesen csatlakoztam hozzá s így volt ez a 
múlt évben és idén is. Amikor a képviselő tes-
tület úgy döntött, hogy jól végeztük a felada-

tainkat és ezért komolyabb jutalmat kaptunk, 
olyan helyzetben voltam, hogy megköszönve az 
elismerést eldöntöttem, ennek az anyagi részét 
különböző támogatási formákra ajánlom fel. 
Ezek közé tartozott azon családok megsegíté-
se, ahol az átlagosnál komolyabb gondot jelent 
felkészülni az iskolára. Hiszen a megfelelő fel-
szerelés is segítheti a kisdiákokat a jó tanulás-
ban és fontos is, hogy jó eredményeket érjenek 
el, mert ez hozzájárul az életben való boldogu-
láshoz. Biztatlak titeket, hogy vegyétek komo-
lyan a tanulást, hiszen most ez a legfontosabb 
feladatotok. Ehhez kívánok nektek sok sikert, 
szüleiteknek sok örömet. 

Ezt követően tíz gyermeknek átadta szemé-
lyes ajándékát – iskolatáskát, benne vadonatúj, 
méretre vásárolt sportcipőt, tanszereket, édes-
séget. A többi családnak a Humán Szolgáltató 
Központ munkatársai – akik sokat dolgoztak 
azon, hogy az ellátási körükbe tartozók közül 
kiválasszák a leginkább rászorultakat – juttat-
ták el az adományokat. Arra is gondoltak, hogy 
a családok között vannak óvodás korú gyerme-

kek, akiket szintén megleptek egy-egy apró fi-
gyelmességgel.

Katona M. István
Fotó: a szerző
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Peti Sándor 
és felesége 

a kitüntetés 
átvétele után

immár két éVtizede a Város lakója, és ez idő alatt igazi lokálpatriótáVá Változott peti sándor. a neVes fotó-
műVész hozta létre és szerVezi elnökként azóta is a Város kulturális életéBen immár jelentős szerepet játszó 
dunart képzőműVészeti egyesületet, és ezért a teVékenységéért idén augusztus 20-án a magyar Bronz érdemke-
reszt kitüntetést vehette Át A vigAdóbAn.

– Mióta él Dunakeszin?
– Már több mint húsz esztendeje 

élek a városban, és a település művé-
szeti életébe úgy tudtam bekapcso-
lódni, hogy a helyi Művelődési Köz-
pontban kiállítást szerveztek a képe-
imből. Megismertem a város és a ré-
gió művészeit, és elkezdtünk közös 
kiállításokat szervezni. Ma már igazi 
lokálpatrióta lettem.

– Idén augusztus 20-án komoly 
állami elismerésben részesült, hi-
szen a Vigadóban a Magyar Bronz 
Érdemkereszt kitüntetést vehette át. 

– Ezt az elismerést a fotóművész 
munkámért és a DunArt Képző-
művészeti Egyesület, és annak Ga-
lériájának, mint helyi szellemi alko-
tói műhely alapításért, szervezéséért 
kaptam. De úgy gondolom nem csak 
az enyém ez a díj, hanem művésztár-
saimé, a városé, és természetesen a 
családomé, akik a háttérből minden-
ben segítenek. Hat-hét éve irányítom 

intenzíven az Egyesület értékteremtő 
művészeti tevékenységét társadalmi 
munkában, és sokan megfogalmaz-
ták már a városban élő polgárok kö-
zül, hogy egy igazi hiánypótló szer-
vezetet hoztunk létre, amely színvo-
nalas művekkel, kiállítások szerve-
zésével vesz részt a város kulturális 
életében. 

– A város mivel vesz részt a 
DunaArt életében?

– Nagyon sok mindent köszönhe-
tünk Dunakeszinek és a település ve-
zetőinek. Többek között azzal járul-
tak hozzá a működésünkhöz, hogy 
ezt az épületet, melyben a Galéri-
ánk és az irodánk is helyet kapott, 
egy jelképes összegért a rendelkezé-
sünkre bocsátotta. Úgy érzem, hogy 
a DunArt közössége kiérdemelte ezt 
a nemes gesztust, hiszen igazi érték-
teremtő tevékenységünkkel nagyban 
hozzájárulunk városunk művészeti 
életének fejlődéséhez, színesítéséhez.

– Jelenleg milyen kiállítás látható 
a Galériában?

– Nagyon jó az együttműködé-
sünk a Művelődési Központtal. Ná-
luk most belső felújítási munkák 
folynak, így kézenfekvő volt, hogy 
Galériánk rendelkezésükre bocsátá-
sával az idén is megrendezésre ke-
rülhessen az immár XIX. Dunake-
szi Képzőművészek Nyári Tárlata, 
amely október végéig látogatható. 

– Csak Dunakeszin élő művészek 
alkotásaiból rendeznek kiállításo-
kat?

– A mai világban nekünk is meg 
kell tudnunk mutatnunk, amink 
van. Elsősorban a város, vagy a vá-
roshoz valamilyen formában kötődő 
művésztársadalom kap a Galériában 
lehetőséget, ám amint azt említet-
tem már, a régióban élő művészek-
kel is remek kapcsolatot ápolunk, így 
az ő alkotásaikat is időnként bemu-

tatjuk a közönségnek. Szerencsére a 
helyi média mindig tudósít egy-egy 
kiállításunkról, így a tárlataink láto-
gatottak. Ugyanakkor természetesen 
olyan országos szervezésekben, mint 
például a Múzeumok éjszakája, vagy 
az Ars Sacra programokban is szíve-
sen veszünk részt.

– Milyen a kapcsolatuk a helyi is-
kolákkal? Miként segítik a kis mű-
vészpalánták fejlődését?

– Városunk tanintézményeiben az 
ún. „Iskolagalériák” rendszeres kiál-
lításai is nagyban segítik a gyerme-
kek alkotói szellemiségének fejlődé-
sét. A DunArt Galéria látogatói kö-
zött is jelen van az iskolás korosztály, 
aminek természetesen nagyon örü-
lünk. Elképzelhetőnek tartom, hogy 
a jövőben lesz az iskoláknak lehe-
tőségük beépíteni egy-egy tanórát a 
tanmenetükbe galériánk látogatása 
céljából is. Művészeink között töb-
ben egyben pedagógusok is, így e te-
kintetben is készen állunk a közös 
munka elmélyítésére. 

– A Fő úton található Galérián kí-
vül hol lesz a közeljövőben kiállítá-
suk?

– Most aktuálisan a Dunakeszi 
Feszt-en, amelyen már az indulása 
óta jelen vagyunk. Kezdetben a sza-
badban, a Duna partján állítottuk ki 
művészeink alkotásait, míg most, az 
elmúlt néhány évhez  hasonlóan egy 
nagy sátorban lesz berendezve a ki-
állítás. Természetesen nem a galéria 
aktuális tárlatából viszünk ki ma-
gunkkal képeket, hanem az Egye-
sület művészei adnak külön erre az 
eseményre az alkotásaikból. Öröm-
mel megyünk erre a rendezvényre, 
hiszen ez a leglátogatottabb kiállítá-
sunk egész évben, ráadásul itt tud-
juk bemutatni művészeink alkotása-
it a legszélesebb társadalmi rétegnek.

- molnár - 

A Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapta 
augusztus 20-án Peti Sándor, a DunArt elnöke

„Galériánkban a város vagy hozzá 
kötődő művészei kapnak lehetőséget”
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a dunakeszi képzőműVészek hagyományos, xix. nyári tárlata augusztus 19-én nyílt meg ezúttal a Voke józsef attila 
műVelődési központ felújítása miatt rendhagyó helyszínen, a dunart képzőműVészeti egyesület galériájáBan.

A helyszűke miatt idén keve-
sebb, harmincegy művész öt-
venkét alkotásának bemu-
tatására nyílt lehetőség, ám 

a műfaji, tematikai változatosság, nem 
utolsósorban a művek technikai meg-
valósításának sokszínűsége így is rep-
rezentatív képet nyújt városunk képző-
művészeti sokszínűségéről. Festmények, 
grafikák, kis- és nagyméretű plaszti-
kák, szobrok, festett színes kelmék, fo-
tók nyújtotta látványban lehet része az 
október közepéig nyitva tartó tárlat va-
lamennyi látogatójának. A vidámságot, 
derűs hangulatot nem csupán a karika-
túrákban, hanem összességében a leg-
több alkotásban fellelhetjük. Jelen van a 
természet megunhatatlan szépsége, har-
móniája s benne az életöröm lélekemelő 
optimizmusa. Mindez a magas színvona-
lú alkotások elgondolkodtató látványá-
val ragadja meg a néző képzeletét.

A tárlatmegnyitón a közönséget, köztük 
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormány-
zati testület képviselőit valamint a művé-
szeket Ceglédi Gabriella művelődésszer-

vező köszöntötte. Balogh Regina és Karskó 
Kende hangulatos gitár-ének műsora után 
Szalay József művésztanár, a Magyar Rajz-
tanárok Országos Egyesületének elnöke 
mondott tárlatnyitót.

Szép és változatos tematikával és még 
változatosabb technikával dolgoznak a 
művészek, mondta az elnök, majd így foly-
tatta: – A kiállított művek titkokat kínál-
nak, méghozzá egészen különleges titko-
kat. Ég és föld, menny és pokol, utalok né-
hány, ellenpontot is felmutató alkotásra. 
Ugyanez mondható el a technikákról is. 

Láthatók nagyon klasszikus plen air tech-
nikák, szinte hiperrealisztikus, fotorealista 
festmények, gyönyörű, a technikai lehető-
ségeket kihasználó sejtelmes fotók, számí-
tógépes grafikák. Mégis mindegyikről azt 
mondjuk, hogy a maga kategóriájában ti-
tok hordozója. Ezeket a titkokat a szemlé-
lődőnek kell megfejteni.  

A megnyitó zárásaként Csoma Atti-
la önkormányzati képviselő bejelentette, 
hogy Állami ünnepünk alkalmából, au-
gusztus 18-án a Vigadóban rendezett köz-
ponti ünnepségen Peti Sándor fotóművész, 
a DunArt Képzőművészeti Egyesület ala-
pítója és elnöke Magyar Bronz Érdemke-
reszt kitüntetést vehetett át. 

Ezt követően átadták az alkotóknak a 
művelődési központ hagyományos ajándé-
kát, egy-egy palack nemes bort, majd késő 
estébe nyúló baráti beszélgetéssel zárult a 
rendezvény. 

A Nyári tárlat október 14-ig tekinthető 
meg a Fő úti DunArt Galériában.

Katona M. István
A szerző felvétele

Magyar Operett Napja
 – 2016. október 21. 19 óra
Tervezett fellépők: Bordás 
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. január 12. 19 óra
Tervezett fellépők:  Lukács 
Anita, Janza Kata, Vadász 
Zsolt

Csajkovszkij-est
 – 2017. február 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 Atti-
la Művelődési Központ ideig-
lenes irodájában, a Fő út 110. 
alatt és a Farkas Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskolában.
Bérletinformáció: 30/ 618-
6833; info.vokejamk@gmail.
com

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

A kiállított művek titkokat kínálnak

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
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három nap Vidámság, három nap felhőtlen szórakozás, három 
nap sport, izgalom, három nap zene, tánc, akroBatika, mindhá-
rom nap ingyenes és fizetős játékok a gyerekeknek, a családok-
nAk gAsztronómiAi élmények. és hÁrom nAp kÁnikulAi meleg. 
mindez együttesen A vi. dunAkeszi feszt, vÁrosunk legkiemelke-
dőBB, rendkíVül sikeres és népszerű rendezVénye.

Változatlanul sikeres, változatlanul népszerű

Már az első nap, szept-
ember 9-én délután 
hatalmas verseny hoz-
ta lázba a Liget utca 

végén, a Duna-partra látogatókat. 
A Kistérségi Hétpróba első száma-
ként hagyományosan a sárkányha-
jó versenyre került sor, mely eddig 
minden évben ugyancsak nagy küz-
delmet eredményezett. Idén Duna-
keszi, Göd és Mogyoród 22-22 fős 
csapatai „szálltak vízre” a győze-
lem reményében. A korábbinál rövi-
debb, 1200 méteres távot kellett tel-
jesíteni, melynek hajrájában, az utol-
só 150 méternél az elöl haladó gödi 
és dunakeszi evezősök közül a gödi-
ek kezdtek óriási hajrába és elsőként 
értek célba a szurkolók üdvrivalgá-
sa közepette. Így a 6 eddigi verseny-
ből hármat Dunakeszi, hármat Göd 
nyert. Érdekes, hogy eddig egyik vá-
ros sem tudott duplázni.

A Katonadombig tartó rövid sé-
tát a Dunakeszi Koncertfúvósok me-
netindulóinak ritmusára tették meg 
a versenyzők s a közönség. A Nagy-
színpadon Erdész Zoltán alpolgár-
mester a fesztivált megnyitó szavai 
után adta át a csapatoknak a díjakat 
s az érmeket. Ezt követően a nagy 
számban megjelent, főleg fiatalokból 
álló rajongókat a Kelemen Kabátban, 
a The Biebers popzenei együttesek, 
majd DJ Fosters lemezlovas éjszaká-
ba nyúló zenei programmal szóra-
koztatták.

Másnap „teljes gőzzel” folytató-
dott a műsorfolyam. A Kisszínpa-
don  egymást váltották a bemuta-

tók. Láthattunk ritmikus gimnasz-
tikát a Dunakeszi Future egyesü-
lettől, különböző küzdősportokat 
például a Taekwondo Fanatics SE 
tagjaitól. Különleges légtornász 
produkció kápráztatta el a közön-
séget a CommandArte társulat elő-
adásában. Nemzetiségi program-
ra is sor került az örmény és bol-
gár folklórcsoportok fellépésével. 
És színpadra lépett a városunkban 
már nevezetes Csiri-biri Pompon 
csoport is. Mindeközben délelőtt 
megtelt a Nagyszínpad előtti sátor-
ral fedett „küzdőtér” kisgyermekes 
családokkal az Alma együttes most 
is vidám, szórakoztató színvonalas 
műsorára.  

Ám a délelőtti órák elsősorban az 
izgalmak jegyében teltek el. Ugyan-
is folytatódtak a Kistérségi Hétpró-
ba küzdelmei. A falmászás, a ro-
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deó bika meglovaglása mellett nagy 
mulatságot jelentett a sörivó ver-
seny, mindent elsöprő szurkolás kö-
zepette zajlott az erős férfiak és nők 
szkander vetélkedője. A kánikulai 
melegben közönségmentes „magá-
nyukban” főzték jobbnál jobb éte-
leiket a versenyben lévő ínyesmes-
terek. És végül a 12-12 fős lelkes 
gárdák veselkedtek neki a kifeszí-
tett kötélnek, hogy kiderüljön, me-
lyik csapat a legerősebb. Késő dél-
után aztán eljött az igazság pilla-
nata, az eredményhirdetés. Előbb 
elsorolták, hogy az egyes verseny-
számokban milyen sorrendek ala-
kultak ki, ennek megfelelően adta át 
az érmeket Szabó József társadalmi 
kapcsolatokért felelős tanácsnok, 
majd kihirdették a végeredményt: 
Holtversenyben osztozhatott a ván-
dorkupán Dunakeszi és Mogyoród  
csapata, második lett Göd gárdája. 
A kupát a tervek szerint félévenkén-
ti váltásban őrzik majd.  

Az esti színpadi program ezút-
tal a rock and roll jegyében telt el. A 
Mistery Gang együttes három – gi-
tár, bőgő, dob – zenésze vérpezsdítő 
rockabilly bulit rendezett. A nagy-
szerű hangulatalapozót követte Fe-
nyő Miklós a tőle megszokott, csúcs-
ra járatott koncertje, melyen minden 
valószínűség szerint közönségrekor-
dot is feljegyezhetünk a fesztek eddi-
gi krónikájába. Ahogy mondják kö-
zel s távol egy gombostűt sem lehe-
tett leejteni. Már ezért az estért is kö-
szönet illeti a szervezőket. 

És eljött a harmadik nap. Ezúttal a 
tánc kapott főszerepet a Kisszínpa-
don. Megfért egymás mellett a Hip-
Hop, a balett, a hastánc, a rock and 
roll és a néptánc. Mindenesetre na-
gyon szórakoztató volt többek kö-
zött a Move&Dance Hip-Hop tánc-
csoport, a Zita Hastáncegyüttes, a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola bű-
bájos balett együttese, a Négy Mus-
kétás rock and roll programja, a Kő-

rösi néptáncegyüttes, a különle-
ges Kangoo Klub Hungary látvá-
nyos műsora és nem utolsó sorban 
a Fazekas Mihály Német Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános Iskola 
2.-3. osztályos csemetéinek táncbe-
mutatója. A hagyományos német ze-
nei kultúrából adott ízelítőt a Villá-
nyi Fúvószenekar. Ez utóbbi műsor-
blokk a Dunakeszi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat támogatásával 
jött létre. A kisszínpadi műsorszá-
mokat színvonalasan, szórakoztató-
an, nem egyszer humorosan konfe-
rálta Magicz Ildikó, a Programiroda 
munkatársa.  

A Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár szervezésében rendkívül érdekes 
és emlékezetes beszélgetést folytatott 
az Irodalmi Szalon keretében Tar-
ján Tamás irodalomtörténész Eper-
jes Károly Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színművésszel, a Halhatatlanok 
társulatának örökös tagjával színészi 
pályájáról, szerepeiről, s többek kö-
zött hegykői gyermekkoráról.

A Nagyszínpad és előtere késő dél-
után népesedett be. Előbb a magyar 
világzenei stílus egyik meghatáro-
zó képviselője, a Cimbaliband mű-
sorát hallgathattuk, majd feszt-zá-
ró programként a népszerű és ked-
velt Caramel nagykoncertje vonzott 
ugyancsak nagyszámú közönséget. 

A sztárénekes színpadra lépé-
se előtt lezajlott a várva várt sorso-
lás, melyen mindazok esélyesek vol-
tak nyerni, akik három napon át ki-
töltötték a Programfüzetben talál-
ható nyereményszelvényeket. Előbb 
Dióssi Csaba polgármester köszönte 
meg a hétpróbán szurkolók lelkese-
dését, s a lakosság nagyszámú rész-
vételét a három napos rendezvényen. 
Bejelentette, hogy jövőre is lesz Du-
nakeszi Feszt. A sorsoláson az érté-
kes nyeremények mellet gazdára ta-
lált a fődíj is, a Merida Mouintain 
Bike, a Winkler Sport felajánlásá-
val, melyet a nyertes Gál Csaba Atti-
la nagy örömmel személyesen vett át.   

Még elmondjuk, hogy a három 
nap során önálló sátraikban fogad-
ta az érdeklődőket többek között a 
VOKE József Attila Művelődési Köz-
pont, a városi könyvtár, a DunArt 
Képzőművészeti Egyesület, a Kikö-
tőerőd Múzeum, a német és a bolgár 
nemzetiségi önkormányzat, a Re-
formátus Egyház és nem utolsó sor-
ban a Dunakeszi Programiroda. Ez 
utóbbi munkatársai elismerésre mél-
tóan sok munkája eredményeként az 
idei Dunakeszi Feszt a korábbiakhoz 
méltóan sikeres és emlékezetes volt. 

Katona M. István
Fotó: A Szerző, KesziPress,

Vörös István
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FELHÍVÁS lejárt temetői sírhelyek megváltására   

Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. alatti köztemetőben az 
1991-ben illetve 1991. előtt temetett elhunytak sírhely megváltása lejárt. A 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a nyugvási 
idő letelte után a sírhelyet újra kell váltani. Újraváltás hiányában a sír feletti 
rendelkezési jog visszaszáll a temető üzemeltetőjére. 
SÍRHELYEK LEJÁRATI IDEJE:  - szimpla, dupla és kiemelt sírhely esetén 25 
év, - urnafülke vagy urnasírhely esetén 10 év. A 25 évre megváltott sírhelyek 
újraváltási ideje minimum 10 év. A sírhely árak megtekinthetők a www.
dkkozuzemi.hu / temető üzemeltetés menüpont alatt. 

Sírhely árak:
szimpla sírhely 25 évre 30.480,-Ft
dupla sírhely 25 évre 60.960,-Ft
kiemelt szimpla sírhely 25 évre 63.500,-Ft
gyermek sírhely 25 évre 8.890,-Ft
urna sírhely 10 évre 35.560,-Ft
colombárium (szimpla) 10 évre 12.700,-Ft
colombárium (dupla) 10 évre 40.640,-Ft
egyedi urna sírhely (E-parcella) 50.800,-Ft
bélelt- kripta sírhely 60 évre 127.000,-Ft
 
 Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

Üzemeltető: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
Ügyintézés: 2120 Dunakeszi, Fóti út 99. Temető iroda hétfőtől péntekig 8:00-
16:00 óra között, mobil: 30-9818-618, e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

A rendezvényt tavaly 
októberben hívta 
életre Jávor Regina és 
csapata. Idén is sok 

család kerekedett fel, hogy meg-
nézze, milyen „állatságok” vár-
ják és jól érezze magát. Erre le-
hetőséget is adott a számos kü-
lönféle program, bizonyítva a 
szervezők kreativitását és kör-
nyezetvédelem iránti elkötele-
zettségét. 

A Jane Goodall Intézet mun-
katársai az állatvédelemre és 
a környezettudatos életmód-
ra hívták fel a figyelmet, az egy-
más iránti toleranciára tanított a 
látássérült „lufis srác a Nyugati-
tól”, aki csodás léggömböket ké-
szített a kicsik számára. Nagy si-
kere volt a gyerekeknek szóló já-
tékos – környezetvédelemre is 
tanító – „10próbázoo” vetélke-
dőnek. A kicsik újra és újra visz-
szamentek kirakózni, horgászni, 
óriásbuborékot készíteni. 

A Hobby Kutyaiskola agility 
ügyességi versenyét követő-
en őrző-védő bemutatót láthat-
tunk és interaktív beszélgetés 
zajlott a harci kutyák kapcsán. 
Horse&Dog bemutató, állatsi-
mogató, arcfestés, kutyakozme-
tikai tanácsadás és fizioterápi-
ás állatorvos is várta a látogató-
kat: Dr. Szamosi Judit elmondta: 

sokan nincsenek tisztában az-
zal, hogy a fizioterápia nem csu-
pán műtétek után segít a felépü-
lésben: „Amikor egy állatnál az 
öregedés jelei mutatkoznak, so-
kat segíthet rajta a megelőző ak-
tív torna. Szakemberrel történt 
konzultáció után bizonyos gya-
korlatokat otthon is végeztethe-
tünk az állattal.”- hívta fel a fi-
gyelmet. 

Az egészségtudatossággal az 
egészséges ételek is hangsúlyo-
sabbakká válnak. A rendezvé-
nyen Meggyes Péter méhész asz-
talkájánál megtudhattuk, hogy 
az általa is kínált selyemfűből 
készült mézet az allergiások is 
bátran fogyaszthatják.

Az újrahasznosítás jegyében 
megismerkedhettünk a papírfo-
nással, a gyerekek pedig üdítős 
és tejes flakonokból madáretetőt 
készítettek a „Probálkozoo” asz-
talkáinál, a legügyesebbek aján-
dékot kaptak. Árverésre is sor 
került – újrahasznosított anya-
gokból készült játékokra lehe-
tett licitálni –, melynek bevéte-
lét jótékony célra fordították: a 
Canispro Állatvédő Alapítvány, 
a DOGO Rescue Hungary (Ar-
gentin Dog Fajtamentés) és a Fi-
óka- és Madármentés civil szer-
vezet részesült a felajánlásokból. 

A bejárat közelében elhelye-
zett fotófal a nap két fő témájá-
ra emlékeztet: az ugyancsak új-
rahasznosítással készült paraván 
egy kutyát a magasba emelő ala-
kot jelenít meg.

Mint Jávor Regina, a rendez-
vény életre hívója és fő szerve-
zője elmondta, a kezdeményezés 
civil adományokból jött létre, is-
merősei és barátai által, akik a 
kivitelezésben és a szervezés-
ben is sokat segítettek.  „A cél az, 
hogy a jövőben minél többek-
hez eljusson a családi nap üze-
nete. Fontos beszélni és tenni az 
állat-és környezetvédelemért az 
újrahasznosításért. Ehhez szíve-
sen fogadunk további felajánlá-
sokat. Akit érdekel a kezdemé-
nyezés, a Facebook felületén a 
„Kutyás lány és állatszerető ba-
rátai” (https://www.facebook.
com/kutyaslanyesbaratai) olda-
lán megtalál bennünket.”

Tihanyi-Konda Szilvia

„Állati jó családi nap volt!”
augusztus 21-én került megrendezésre dunakeszin – a 
gyÁrtelepi vAsútÁllomÁs mellett, A hobby kutyAiskolA 
területén – az állati jó családi nap, immár másodszor. 
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„A lélek az, ami éltet…!

A zarándoklat a Szent Mi-
hály templomtól indult, 
ahol a Szent Mihály egy-
házközség, a Jézus Szí-

ve egyházközség, valamint a Görög 
katolikus egyházközség hívei gyü-
lekeztek. A zarándok menet az alagi 
Szent Imre Templom érintésével - 
ahol az Egyházközség hívei csatla-
koztak a menethez - haladt tovább 
az alagi majorban található Árpád 
kori templomromhoz. Az egyház-
községek azon hívei számára, akik 
nem tudták vállalni a gyalogtúrát, a 
szervezők az Önkormányzat támo-
gatásával busszal juthattak el a sza-
bad téren megrendezett rendkívüli 
tanévnyitó szentmisére, ahol Dióssi 
Csaba, Dunakeszi város polgármes-
tere is tiszteletét tette. 

A gyaloglók menet közben megte-
kintették a Szent István Általános Is-
kola újonnan épülő iskolaépületének 
helyszínét. Az építkezés hamaro-
san megkezdődhet: szeptember 5-én 
hétfőn rakták le az új iskola alapkö-
vét. Ám a kő kevés: azt majd lélekkel 
és szellemmel kell megtölteni: ez a 
gondolat volt a szentmise fő üzenete. 

A templomrom fölé magasodó fák 
természet formálta lombkupoláján 
átsejlő napsütésben valóban átszelle-
mülhetett a lélek. A liturgiát Kecskés 
Attila atya, a Szent Imre Egyházköz-
ség plébánosa celebrálta, aki több-
ször kihangsúlyozta: bár romok kö-
zött álltunk, nem ez a fontos – hi-
szen a lélek az, ami igazán épít. „A 
szellem építő tevékenységét nem pó-
tolja sem a pénz, sem a történelem.” 
A múltbeli gyökerekre is emlékezte-
tett: „Ez a hely azok szellemiségének 
öröksége, akik valamikor ezt a temp-
lomot építették. Nem hiába – ezt mu-
tatja az is, hogy milyen hihetetlenül 
gyorsan fejlődő településről zarándo-
koltunk most ide. Mi annak vagyunk 
a gyümölcse, hogy itt valami elkez-

dődött.” – vont párhuzamot Kecskés 
Attila atya a jelennel és az épülő is-
kolával.

„Szokás minden tanév kezdetén 
minden egyházközösségben «Veni 
Sancte» szentmisét tartani, amikor a 
Szentlélek segítségét kérjük a tanulók 
számára. Idén közösen imádkoztunk, 
és ez csodálatos élmény volt. Különös 
ereje van annak, amikor sokan együtt 
énekelnek és együtt tapasztaljuk meg 
a Szentlélek jelenlétét!” szögezte le 
utóbb Kozsuch Zsolt atya, a Szent 
Mihály templom plébánosa.

Az egyházközségek a szentmise 
adományát a leendő katolikus isko-
la javára ajánlották fel. Szabó József 
Dunakeszi önkormányzati képvise-
lője, társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős tanácsnoka, az esemény egyik 
fő szervezője elmondta, hogy a kö-
zös szentmise ötlete már régóta ér-
lelődött. „Tíz évvel ezelőtt volt már 
egy zarándoklat az alagi templom-
romnál, a római katolikus testvér-
gyülekezetekkel. Akkor a Szent Mi-
hály-templom felszentelésének 250. 
évfordulóját ünnepeltük, Pünkösd 
alkalmából. Tavaly fogalmazódott 
meg bennünk, hogy az összefogás 
erejét hirdetve, folytatni kellene ezt 
a hagyományt. Az esemény szerve-
zésében most is oroszlánrészt vál-
lalt Dr. Gyombolainé Kindler Edit 
is, akinek idén márciusban Dunake-
szi Város Önkormányzata Közműve-
lődési Díjat adományozott odaadó 
munkájáért. Szeretném még megkö-
szönni a zarándoklat támogatóinak, 
Dunakeszi Város Önkormányzatá-
nak, a Közüzemi Nonprofit Kft.-nek, 
Petneházy Balázsnak és a Phamra 
Press Kft.-nek a támogatást, amely 
lehetővé tette ennek a zarándoklat-
nak a színvonalas lebonyolítását.” 

Tihanyi-Konda Szilvia
Fotó: Vörös István

Tanévnyitó szentmise 
és zarándoklat az alagi 
romtemplomhoz
szeptemBer 3-án, szomBaton dunakeszi négy katolikus pléBániájá-
nak híVei közös gyalogos zarándoklaton Vettek részt a dunakeszi 
határáBan léVő árpád-kori templom romjához, ahol közös szent-
misén imÁdkoztAk és kérték A szentlélek kiÁrAdÁsÁt Az új tAnév 
kezdetén. 
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Klubházat és élőfüves futballpályát avattunk 

A szülők reményteljesnek tartják a változást

A tikkAsztó nyÁri forrósÁg ellenére is sokAn lÁtogAttAk ki Augusztus 28-Án vAsÁrnAp egy órAkor A vÁrosi sportegyesület 
dunakeszi fóti úti sporttelepére, ahol dióssi csaBa polgármester, seltenreich józsef sportigazgató, temesVári istVán, a Vsd 
elnöke és Benkő tamás, a körzet önkormányzati képViselője, az mlsz pest megyei igazgatója ünnepélyesen aVatták fel a kiBő-
Vített és felújított kluBházat és a centerpálya mögött az egykori salakos pálya helyén épített élőfüVes futBallpályát.

géza családja tizenhárom éVe lakik dunakeszin. kisfiuk három éVe focizik. – a kinizsiBen kezdtünk, majd a VasutasBan folytat-
tuk, ahoVá köVettük az edzőt. most újra itt Vagyunk a fóti úton, a Városi sportegyesület dunakesziBen. láttuk az itteni fej-
lődést, nagyon pozitíVak a Visszajelzések. tetszik a szülőknek, hogy egy nagy sportegyesületet akarnak, egységes, komolyan 
felépített és támogatott csapatokBan gondolkodnak. jelentős előrelépést tapasztaltunk sok mindenBen, köztük az edzői 
csapat megerősítéséBen, az edzői gondolkodásBan, a hozzáállásBan – monda elismerően. 

Láthatóan mindenki – 
az U9-es korosztály 
ifjú kis futballpalán-
táitól kezdve a gyer-

meküket elkísérő szülőkön 
át, a Városi Sportegyesület 
Dunakeszi szakosztályaiban 
sportolók sokasága, a tisztes-
ségben megőszült szép korú 
hűséges szurkolókig bezáró-
lag – örült az új születésének, 
az új köntösbe öltöztetett és 
jelentősen kibővített klubház-
ban kialakított esztétikus öl-
tözőknek, a minden igényt ki-
elégítő új sportpályának.

Jó volt látni az elégedett em-
bereket, akik örömmel vet-

tek részt az avató ünnepségen, 
amely egy nagy sikerű sport-
gála volt. Az új pályát első-
ként az U9-es korosztályú csa-
patok – MTK, Vasas, Dunake-
szi - vették birtokba. Az U11-
es korosztályban a Dunakeszi 
Kinizsi futsal csapata, a Vasas 
együttese – melyben két kis-
lány is játszott -, a szomszé-
dos Göd fiataljai és a vendég-
látó Városi Sportegyesület Du-
nakeszi mérkőzött a trófeáért.

A kicsik után, délután fél 
ötkor futottak ki a felnőttek 
az új pályára, hogy lejátsszák 
rajta az első bajnoki mérkő-
zést, melyen a Pest megyei 

bajnokság III. osztályában 
szereplő Városi Sportegyesü-
let Dunakeszi második csapa-
ta Váchartány együttesét fo-
gadta. 

A centerpályán kora dél-
után a VSD U17-es csapata a 
Mészőly Ficisulival mérkő-
zött meg.

A futballrajongók számára 
igazi különlegességnek ígérke-
zett a Fradi öregfiúk vendég-
játéka a városi együttes ellen. 
A foci varázsát jól jelzi, hogy 
a tikkasztó meleg ellenére is 
megtelt a nézőtér a futball sze-
relmeseivel, akik kíváncsiak 
voltak az egykori kedvencek-
re. A régi legendák közül pá-
lyára lépett – többek között – 
Rab Tibor, Keller József, Szenes 
Sándor, Balogh Zoltán, Fischer 
Pál, Bánki József, akik a régi 
Fradi-szívvel és az oly sokszor 
megcsodált technikai finom-
ságokat megvillantva játszot-
tak, noha az évtizedek elrö-
pültek felettük is.

A városi együttes Benkő 
Tamás, és a Vasutasban éve-
ken át remekül teljesítő egy-
kori gólzsák, Lőrincz László 
és Mikessy Xavér vezérletével 
igyekezett lépest tartani az 
egykori legendákkal, de végül 
is a Fradi kerekedett felül. Jó 
ritmusú, gól gazdag mérkőzé-

sen 7-4-re nyert az FTC öreg-
fiúk csapata. A hálás publi-
kum mindkét együttes játé-
kosait vastapssal köszöntötte 
a mérkőzés végét jelentő síp-
szó után.

Kétségtelen, hogy a labda-
rúgásé volt a főszerep a sport-
napon, de sokan voltak kíván-
csiak a korfball, a strandröp-
labda, a sakk mérkőzésekre, 
az asztalitenisz és a karate be-
mutatókra.

A rendező sportegyesület 
vezetősége a tartalmas sport-
programok mellett kulináris 
élvezetek lehetőségével is ked-
veskedett, hiszen a Boszor-
kány Konyha szakácsai kö-
zel ötszáz adag gulyást főztek 
a bográcságyúban, mellyel a 
Városi Sportegyesület Duna-
keszi megvendégelte a klub-
ház és az élőfüves sportpálya 
avató ünnepségre kilátoga-
tó több száz szurkolót, sport-
barátot, akik remekül érezték 
magukat ezen a sporttörténe-
ti napon.

Mit is mondhatnák, bízunk 
benne, hogy a folytatás is ha-
sonló sok szép és kellemes él-
ményeket hoz majd a város 
sportolói és sportszerető kö-
zönsége számára.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Géza egyik jelentős vál-
tozásként értékelte a 
szülők szakszerű tájé-

koztatását, a létesítmény felújí-
tását, az újabb jó minőségű fut-
ballpálya építését. 

– Az én fiam az U13-as kor-
osztályhoz tartozik. A csapat-
nak lehetősége lesz a Bozsik 
programban és egyéb tornákon 

játszani, ami a gyerekek fejlő-
dése szempontjából előnyös. 

Arra az újságírói kérdésre, 
hogy – mint ahogyan fogalma-
zott, rendkívül pozitívan fogad-
ta az új egyesület megalakulá-
sát, a labdarúgó szakosztályok 
egyesülését, a források és a lehe-
tőségek koncentrálását – meny-
nyire egyéni vélemény vagy a 

szülők többsége is hasonlókép-
pen gondolkodik így válaszolt: 
- Akikkel tartom a kapcsolatot, 
akikkel beszéltem, nincsenek 
kevesen, mindannyian hozzám 
hasonlóan nagyon előremuta-
tónak, reményteljesnek tartják 
a változást. Mindenki azt sze-
retné, hogy legyen egy egysé-
ges, jól működő egyesület, mert 

nagyon jó képességű fiatalok 
bontogatják szárnyaikat, akik-
nek a szerepléséhez, fejlődésé-
hez minden segítséget meg kell 
adni. Erre ad esélyt a VSD meg-
alakulása – mondta optimistán 
Géza, akit két szülőtársa is biz-
tatott, hogy mondja el vélemé-
nyét nyilvánosan.

(Vetési)

A Fradi öregfiúk csapata
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A két csapatkapitány: a Fradi egyik legendája, 
Keller József és Benkő Tamás

Benkő Tamás: Optimista 
vagyok a dunakeszi 

labdarúgóélet jövőjét illetően
 – dunakeszi fóti úti sporttelepe kétszintes öltözőépülettel 
és új élőfüVes tartalékpályáVal gazdagodott; a hiVatalos át-
adás okán szerVezett sportnap nem csupán Városunk, hanem 
pest megye és A régió szÁmÁrA is ünnepi eseményt jelent, hi-
szen újaBB, minden igényt kielégítő, impozáns létesítményt 
sikerült A sportolók, lAbdArúgók szÁzAinAk szolgÁlAtÁbA 
ÁllítAni. 

A polgári kormány 
2010-ben kijelölte az 
utat: a sport nemze-
ti ügy, stratégiai ága-

zat. Látva a sport elvitathatat-
lan erkölcsi, mentális és szak-
mai eredményeit – ebben ezen 
a nyáron bőven lehetett osz-
tályrészünk a júniusi labdarúgó 
Európa-bajnokság, majd az au-
gusztusi riói olimpia kapcsán –, 
ennek létjogosultságát, az irány 
helyességét talán ma már egyre 
kevesebben kérdőjelezik meg. 
A TAO-pályázatok rendszere – 
amelyből ez a két beruházás is 
megvalósult – a sportolási kö-
rülmények fejlődését szolgálják. 
A kormány tehát megteremtet-
te a sportinfrastruktúra fejlesz-
tésének lehetőségeit, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség és a duna-
keszi városvezetés támogatta, a 
Városi Sportegyesület Dunake-
szi vezetősége pedig hatalmas 
munkát végezve lebonyolította 
azt a több tízmilliós pályázatot, 
amelynek eredményeként meg-
épült a locsolórendszerrel fel-
szerelt új edzőpálya, és megva-
lósult ez a csoda: az új, impo-
záns, kétszintes öltözőépület. 

Köszönettel tartozunk mind-

azoknak, akik eme – nem csak 
városi, hanem Pest megyei szin-
ten is kiemelkedő – létesítmény-
fejlesztést segítették, megvalósí-
tották. Az eredményre mind-
annyian büszkék lehetünk. A 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
Pest megyei igazgatójaként, a 
város ezen körzetének önkor-
mányzati képviselőjeként, a 
klub egykori tagjaként, időn-
ként aktív focistaként és gya-
korló szülőként sem kívánha-
tok mást magunknak, duna-
keszieknek: használjuk ezt a 
nagyszerű létesítményt jó kö-
zösségben minél többen és mi-
nél többet egészséggel, jó kedv-
vel, eredményesen! Az augusz-
tus 28-ai VSD-sportnap so-
kunk számára egyben a városi 
labdarúgóélet összefogásának 
szimbolikus eseménye is volt: 
a korábbi kinizsis és vasutasos 
labdarúgók, edzők, sportveze-
tők egy zászló alatt, a Városi SE 
színeiben mérkőztek meg a nap 
záróeseményeként a Ferencvá-
ros öregfiúcsapata ellen. Remé-
lem, nem kiabálom el, de kife-
jezetten optimista vagyok a du-
nakeszi labdarúgóélet jövőjét il-
letően.

Az elnök elmondta, a mos-
tani beruházás is bizo-
nyítéka annak, hogy a vá-

ros mennyire támogatja a sport-
élet fejlődését. A megújult, 430 
négyzetméteres, kétszintes épü-
letben öt öltöző, orvosi szobák, 
szertárak kerültek kialakításra, 
s emellett egy klubhelyiséggel is 
gazdagodott az egyesület. A be-
ruházás úgynevezett TAO-s pá-
lyázat keretében valósult meg, a 
szükséges önrészt a város önkor-
mányzata biztosította. 

Temesvári István elmond-
ta, hogy Dunakeszi legnagyobb 
sportegyesülete jelenleg hét szak-
osztállyal működik, taglétszá-
muk már meghaladja az ezer főt. 
Az elnök örömmel jelentette be, 
hogy sikerült megállapodniuk a 
Dunakeszi Vasutas SE-vel közel 
200 ifjú futballista átigazolásáról. 
– Nagy öröm ez számunkra, hi-
szen a fiatalok mellett az edzők is 
a VSD-ben folytatják szakmai te-
vékenységüket. Egy hajóban eve-
zünk, egy irányba tartunk, ami 
nagyon bíztató jövőt nyit előt-
tünk – hangsúlyozta. 

Temesvári István szerint az in-
tegráció nem jelenti a sokszínű-
ség eltűnését, a verseny korlá-
tozását, hiszen egy biztos anya-
gi háttérrel működő egyesület-
ben erre megvan a lehetőség, sőt 
a játékosok között a jobb teljesít-
mény, a fejlődés elérése érdeké-
ben ez kívánatos is. - Ezt viszont 
stabil szponzorok híján a külön-
álló egyesületek nem tudják biz-
tosítani a sportolni vágyó fiata-
lok számára, hiszen nem rendel-
keznek megfelelő infrastruktú-
rával és anyagi bázissal – húzta 

alá az elnök, aki szerint az Ön-
kormányzat támogatása bizton-
ságot, kiszámíthatóságot ad az 
egyesület hosszú távú zavartalan 
működéséhez. 

A klubház mellett a Magyar 
Labdarúgó Szövetség és Benkő 
Tamás önkormányzati képvise-
lő, az MLSZ Pest Megyei elnö-
ke jóvoltából egy olyan minősé-
gi futballpálya is elkészült, amely 
megyei I. osztályos mérkőzések 
megrendezésére alkalmas. A jö-
vőbeni tervekről szólva Temes-
vári István elmondta, hogy 2017 
tavaszára egy új, fedett kézilab-
dacsarnokkal is gazdagodik a 
Fóti úti sporttelep. A 276 millió 
forintba kerülő beruházás költ-
ségeinek közel egyharmadát a 
város önkormányzata vállalta 
magára, a fennmaradó összeget 
TAO-s pályázati forrásból fede-
zik. A hely szűke miatt az edző-
csarnokhoz – amelyben a 20x40 
méteres pálya, négy öltöző, bí-
rói szobák, szertárak kapnak he-
lyet - egy 100-150 fő elhelyezésé-
re alkalmas mobil lelátót tudnak 
megépíteni.

Az átadó ünnepségen az egye-
sület minden szakosztálya be-
mutatkozott, a résztvevőket és 
a vendégeket pedig bográcsgu-
lyással látták vendégül. Az egye-
sület következő küldöttgyűlésére 
– mely az elnököt és az elnöksé-
gi tagokat is megválasztja - szep-
temberben kerül majd sor, aho-
vá a szakosztályok mellett az ön-
kormányzat is egy főt delegálhat 
majd.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

a kluBház és az élőfüVes laBdarúgó pályaaVató ünnepségen – me-
lyen jelen Volt dióssi csaBa polgármester és erdész zoltán alpol-
gármester – a dunakeszi polgárnak nyilatkozó temesVári istVán, 
a Városi sportegyesület dunakeszi (Vsd) elnöke örömét fejezte 
ki, hogy az új egyesület 2016. július 1-én kelt jogerős határozattal 
megkezdte működését. a Vsd egy megszépült, és jelentősen kiBőVí-
tett kluBházBan, Valamint egy újaBB kiVáló minőségű új futBallpá-
lyÁn fogAdhAtjA A vÁros sportolóit. 

Temesvári István: 
az önkormányzat kiemelten 
támogatja a város sportéletét
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A városunkban tapasztalt aktív sport-
élet és a lakossági igények újfent megin-
dokolták, hogy legyen (ezúttal egy nap he-
lyett) egy hétvége, mikor összegyűlik az ösz-

szes, Dunakeszin működő és létező sportegyesület, 
klub és csapat, bemutatva az általuk űzött sportágat. 
A szokásos „foci, röpi, karate” ezúttal jelentősen kibővül, 
ugyanis szeptember 17-én és 18-án, a Dunakeszi Reptérre 

látogatók nem csupán a klasszikus értelemben vett egyéni- 
és csapatsportokat próbálhatják ki, de betekintést nyerhet-
nek egy kissé rejtett világ, a repülés rejtelmeibe is.

Arra biztatunk tehát mindenkit, hogy a szeptember 17-
18-ai hétvégén bátran öltse magára legkedvesebb sport ci-
pőjét és látogasson el a Dunakeszi Sportválasztóra – néz-
ze meg, próbálja ki, hadd sportoljon, mozduljon újra Du-
nakeszi!

2016. szeptemBer 17-én és 18-án újra megrendezésre kerül a dunakeszi sportVálasztó. új helyszínen, új sport-
ágakkal BőVülVe, ráadásul két nap élVezhetik a sportolás, a mozgás, no és a repülés fantasztikus élményét. 

Sportparádé földön és levegőben 
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mint arról e lap hasáBjain is hírt adunk, jelentős Változás történt dunakeszi sportéletéBen az által, hogy 2016. július 
1-től hiVatalosan is megkezdte működését a Városi sportegyesület dunakeszi (Vsd), melyBe integrálódott a dunakeszi 
kinizsi utÁnpótlÁs sportegyesület. 

Az utóbbi néhány év-
ben nagy utat tett 
meg az Egyesü-
let, melynek hét ak-

tív szakosztály van: labdarú-
gás, kézilabda, korfball, kara-
te, sakk, strandröplabda, aszta-
litenisz. Az egyesülés, a városi 
sportegyesület megalakítása 
egy újabb nagy lehetőséget nyi-
tott a Dunakeszi sportéletében, 
melynek első példája, hogy a 
nagy hagyományokkal rendel-
kező Dunakeszi Vasutas labda-
rúgó szakosztálya a VSD köte-
lékében folytatja működését. 
Rengeteg munkával és egyez-
tetéssel a háttérben megtör-
tént a megállapodás, melyről 
Szentandrási Zsolt, a VSD Lab-
darúgó Szakosztály vezetőjét 
kérdeztem meg.

- Az egyesület országos szin-
ten is példaértékű lehet, legtöb-
bet ezzel Dunakeszi labdarú-
gó sportja és a dunakeszi gye-
rekek nyerték, és ez a városve-
zetés legfőbb célja. Célunk a 

városban egy erős és nagy lét-
számú utánpótlás nevelése a 
magyar labdarúgás számára. 
Ezzel a fúzióval és a tervezett 
szakmai filozófiánkkal kíván-
juk megvalósítani, hogy minél 
több dunakeszi tehetséget, já-
tékost nyerjünk meg a magyar 
labdarúgás elitje számára. Fel-
nőtt csapatunk kimondott- ki-
mondatlan célja a megyei első 
osztályba való feljutás, hiszen a 
gyerekeknek is szükségük van 
egy sikeresen szereplő első csa-
patra, mely a kitűzött célt meg-
valósítja. Minden gyereknek 
fontosak a példaképek, akik 
Messi, és Ronaldo is lehetnek, 
de közvetlen környezetükben 
szereplő játékosok is kiemelt 
szerepet játszanak életükben.

- Hogyan épül fel a labdarú-
gó szakosztály?

- Mostantól 11 csapattal, több 
mint 400 leigazolt játékossal: 
Utánpótlás 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 
19, valamint három felnőtt csa-

pat (megyei II. osztály, megyei 
III. osztályban) kezdte meg az 
őszi szezont. Minden gyereket 
szeretnénk versenyeztetni va-
lamilyen formában- Részt ve-
szünk nemzetközi tornákon. 
Ehhez minden feltétel adott. 
Hazai tornákat is tudunk ren-
dezni, rendelkezésünkre áll há-
rom gyönyörű, nagyon jó mi-
nőségű elő füves pálya. Úgy ér-
zem, minden egyéb infrastruk-
turális feltétel adott, a gyerekek 
étkeztetése, utaztatása, felszere-
lések (mezek, melegítők, labdák 
stb.).  A létrejött háttérbázis ki-
alakítása a TAO pályázatok és a 
város támogatása által megva-
lósulhat. Nagyon örülök, hogy 
a fúzió által jó hangulatú, ösz-
szefogott labdarúgó szakosztály 
valósulhat meg. 

Szentandrási Zsolt 40 éve a 
magyar labdarúgásban sze-
repel, mint játékos és később, 
mint edző. Sokat tanult az edző 
szakmában, megvan a legjobb 
UEFA licensze.  Az elmúlt hét 
évben a Ferencváros Tornaclub 
utánpótlásban dolgozott. Ha-
talmas kihívásnak érzi, hogy 
ekkora város labdarúgó szak-
osztályát vezetheti, Lőrincz 
Lászlóval közösen. 

Az elhangzott tervek megva-
lósításához sok sikert és nyu-
godt, eredményes szakmai 
munkát kívánunk! Hajrá Du-
nakeszi!                                                              

A megyei II osztályban sze-
replő felnőtt csapat remek raj-
tot vett, az első négy fordulót 
megnyerte és vezeti a Pest me-
gye Északi csoportját.

Eredmények:
Gödi SE – VSD 0-2 (Szabó B, 

Szántó)
VSD- Verőce 3-1 (Cifra 11-

ből, öngól, Füzesi)
Vác- VSD 0-4 (Veres, Makk, 

Szabó B, Vincze)
VSD – Piliscsaba 4-2 (Szűcs, 

Makk, Menyhei, Lőrinc)            
Solymosi László

Fotó: KesziPress

Interjú Szentandrási Zsolttal, 
a VSD labdarúgó szakosztály vezetőjével 

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

Apróhirdetés
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Az Oláhné Szűcs Ka-
talin – Görög Haj-
nalka edzőpáros 
tagja elmondta, 

hogy jól zárták a tavalyi bajno-
ki évet. – Pest megye bajnoka 
lettünk teremben a Diákolim-
pián, strandröplabdában az 
egyik mini korosztályos csa-
patunk országos bajnokságot 
nyert, a másik pedig bronzér-
met szerzett. Egyesületi szin-
ten az U14 korosztályban a 
Szeged kupán és a Közép-ma-
gyarországi bajnokságban 
egyaránt a második helyet sze-
rezték meg lányaink, akik kö-
zül hárman bekerültek a kor-
osztályos válogatott keretbe – 
mondta büszkén Görög Haj-
nalka.

Az edzőpáros hatalmas szak-
mai elismerésnek és előrelépés-
nek tekinti, hogy az egyesület-
tel az új idényre együttműkö-
dési szerződést kötött a Vasas. 
- Eddig csak a mini korosztá-
lyosainkat tudtuk versenyez-
tetni a szövetség által kiírt or-
szágos bajnokságokban, most 
már a Vasas segítségével a na-
gyobbakat, az U14-es csapa-
tunkat is el tudjuk indítani az 
Országos Gyerek Bajnokságon 
(OGYB) – újságolta a jó hírt a 
fiatal edző.

Görög Hajnalka beszámolt 
arról is, hogy szeptember kö-
zepétől újabb korosztályok, a 
2006/2007-ben született lányok 
számára is elindítják az edzése-
ket a Kőrösiben, melyeket hét-

főn, szerdán és csütörtökön 
tartanak. 

Jelentkezni lehet Oláhné 
Szűcs Katalin és Görög Haj-
nalka  edzőknél az iskolá-

ban és a következő telefonszá-
mokon: +36-06-70/419-5699,  
+36-06-70/561-0534 

(B.Szentmártoni)

Sikert sikerre halmozott a GDSE-Kőrösi röplabda csapat
a gdse-kőrösi röplaBda csapata már augusztus elején megkezdte a felkészülést az új szezonra, melynek jegyéBen 
edzőtáBorBan is Voltak a lányokkal – nyilatkozta lapunknak görög hajnalka. 

Volentics Anna 
a címeres mezben

- örömmel adok hírt arról, hogy a Vá-
rosi se dunakeszi fiatal Versenyzőjét, 
Volentics annát meghíVták az u11-es 
mAgyAr vÁlogAtottbA és részt vehe-
tett a franciaországBan rendezett 
euro minichamps Versenyen, amely a 
korosztÁly nem hivAtAlos európA bAj-
noksága – tájékoztatta a dunakeszi 
polgÁrt lindner ÁdÁm, A vsd AsztAlite-
nisz szakosztály Vezetőedzője. 

- Anna szépen helytállt élete első válo-
gatottbeli versenyén és az első és a má-
sodik csoportkörből is továbbjutott. A 
harmadik csoportkörben sajnos kikapott 
francia ellenfelétől és attól az orosz játé-
kostól, aki végül a 3. helyen végzett. Saj-
nos így nem jutott a 32-es főtáblára, a 33-
48. helyen végzett a rangos nemzetközi 
versenyen, melyen az európai országok 
több mint száz legjobb versenyzője vett 
részt – értékelte a fiatal dunakeszis lány 
teljesítményét Lindner Ádám.

VTSI

Remekül szerepeltek az ifjú 
tehetségek és a felnőttek

Budapesten az ormai lászló asztalitenisz csarnokBan rendezték meg a fiatal aszta-
liteniszezők reménységek kupáját, ahol a Városi se dunakeszi csapata három gyerek-
kel képviseltette mAgÁt. mint Azt lindner ÁdÁmtól, Az egyesület kivÁló szAkemberé-
től megtudtuk, az u10-es korosztályBan szliVka norBert az 5. helyet szerezte meg, 
káder Benedek u11-es korosztályBan 3. helyezett lett, és nagy dáVid ugyaneBBen a 
kategóriáBan 7. helyezést ért el. fiataljaink sikerének sportértékét jelentősen nö-
Veli, hogy a Versenyre az egész országBól érkeztek ifjú Versenyzők.

Lindner Ádám arról is tájékoztatott, 
hogy megkezdődött a csapatbajno-
ki szezon is. 

- Ebben a szezonban három csa-
patot indítottunk. A Városi SE Dunakeszi 
első csapata, amely az NB III-ban szerepel, 
Vecsésre látogatott, ahonnan főlényes 14-4 
arányú győzelemmel elhozta a két bajnoki 
pontot. 

A Városi SE Dunakeszi II. csapata a Pest 

Megye I/C bajnokság Déli csoportjában 
kezdte meg a szezont, és Tápiógyörgyön 
13-5 arányban győzött.

A Városi SE Dunakeszi III. csapata a Pest 
Megye I/C Északi csoportjában szerepel, 
amely itthon játszotta első meccsét Őrboty-
tyán csapata ellen és 11-7-es arányú győze-
lemmel szintén jól kezdte a bajnoki évadot – 
mondta Lindner Ádám.

Asztalitenisz

Kék mezben a dobogó harmadik fokán Káder Benedek, szintén kék mezben a 7. helyezett Nagy Dávid




