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Tuzson Bence államtitkár, 
Dunakeszi országgyűlési 

képviselője

Dunakeszin az ’56-os 
forradalom és sza-
badságharc 40. év-
fordulója előtt tisz-

telegve alkotta meg Lengyel Ist-
ván művésztanár civil kezde-
ményezésre a közadakozásból 
emelt, a magyar nemzet szabad-
ság vágyát szimbolizáló Gólya 
emlékművet, amely és környe-
zete az önkormányzat jóvoltá-
ból megújult a 60. évfordulóra. 

A Fő úti Kegyeleti parkban 
rendezett ünnepségen a Him-
nusz közös eléneklése után 
Hoványné Martikán Erika ta-
nárnő egykori színjátszó növen-
dékei, Bárány Gergely és Soós 
Alex, Márai Sándor Mennyből 
az angyal című versét szaval-
ták el.  

A megrázó hitelességgel 
tolmácsolt vers elhangzása 
után Dióssi Csaba polgármes-
ter Dunakeszi Város Önkor-
mányzata nevében díszemlék-
lapot adott át Kövesdi Károly és  
Takács Imre dunakeszi lako-
soknak az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc, vala-
mint az azt követő megtorlá-
sok idején tanúsított bátor és 
méltóságteljes helytállásukért. 
A harmadik kitüntetett sze-
mélyiségnek, Wittner Máriá-
nak később adják át Dunake-
szi elismerését, aki egy ünne-
pi meghívás miatt nem tudott 
részt venni a városi megemlé-
kezésen. 

Tuzson Bence, a térség ország-
gyűlési képviselője ünnepi be-
szédben kiemelte: Illyés Gyu-
la, Egy mondat a zsarnokság-

ról című versében egyetlen bő-
vített mondatban fejezte ki, mit 
jelent a diktatúra, az önkény. E 
témáról ennyire kifejező verset 
azóta sem írtak, sem Magyar-
országon, sem pedig a világban. 
Ahogy a költő mondja, még ha-
lálunk is a diktatúrát szolgálja.

Ez a vers 1950-ben született 
és 38 évig, 1988-ig nem lehetett 
sem elmondani, sem leírni. S 
amikor ’56-ban nyilvánosságra 
került, akkor is csak kézzel írott 
papíron terjesztették.” – utalt a 
korszak diktatúrájára.    

Európának szerencsésebb, 
nyugati felén másként élték meg 
ezt a korszakot. Ott, 1945-ben, 
a II. világháború után lezárult 

a véres korszak, lezárult a tom-
bolás, a diktatúra. Ott a béke, az 
építkezés időszaka kezdődött – 
mondta Tuzson Bence, aki utal-
va a történelmi korszakra kije-
lentette: - Mi Európának ezen a 
felén nem voltunk ilyen szeren-
csések. Terrort terror, diktatú-
rát diktatúra követett. Nagy ta-
nulság ez számunkra – hangsú-
lyozta szomorú tényként, majd 
arról beszélt, hogy a Rákosi kor-
szak atomjaira szedte szét a tár-
sadalmat. A félelem uralmát 
törte meg az ’56-os forradalom, 
újra egységes lett – igaz csak né-
hány hétre - a magyar nemzet 
– fogalmazott az országgyűlési 
képviselő.

Tuzson Bence arra kérte 
az ünneplőket, hogy mesélje-

nek, mondják el gyermekeik-
nek, unokáiknak, hogy milyen 
volt 1956 forradalma. – Minden 
családnak megvan a maga tör-
ténete 1956-ról. Meséljék el azt, 

hogy mi történt itt, Dunakeszin, 
milyen volt az, amikor munkás-
gyűlést tartottak. Milyen volt a 
gyertyás felvonulás, milyen volt 
az, amikor a Fóti úton az árok-
ban hagyott tankból a gyere-
kek mindent kiszereltek. Mesél-
jék el, hogyan verték le itt – mel-
lettünk - a vörös csillagot, s mi-
lyen volt az, amikor itt, a temető 
mellett az egyetlen véres ütkö-
zet lezajlott, melynek hősi halot-
táról Cserepkai Istvánról is meg 
kell emlékeznünk – hívta fel az 
ünneplők figyelmét. – Mesélje-
nek – folytatta – a 15 éves du-
nakeszi Pálinkás Istvánról, aki 
a Corvin közben haslövést ka-
pott, ám nem abba halt bele, ha-
nem kórházi ágyában hunyt el a 
tisztogató szovjet alakulat halá-

los lövésétől. Emlékeznünk kell 
a hősökre, hogy áldozatuk ne 
legyen hiábavaló, mert ők hagy-
ták ránk a szabadság szeretetét. 

– Mi magyarok szeretjük a 

Tuzson Bence: „Magyarország 
a múlt, a jelen és a jövő 
magyarjainak szövetségéből áll”

„1956 arra tanított meg bennünket, hogy egységet kell teremteni” – jelentette ki tuzson bence, a miniszterelnöki  
Kabinetiroda Kormányzati KommuniKációért felelős államtitKára, dunaKeszi országgyűlési Képviselője, az 1956-os  
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség szónoKa.  

Dr. Molnár György, Dióssi Csaba, 
Tuzson Bence főhajtása az '56-os 

hősök emlékművénél  
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A Wittner Mária mellett látható képet 
Szinte Gábor (1928-2012) festő, grafikus, 

díszlettervező festette 1956. november 23-án 
lakása ablakából kinézve  

Wittner Mária küldetése
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alKalmából vehette át Wittner 
mária, ’56-os halálraítélt, volt fideszes országgyűlési Képviselő, városunK díszpolgá-
ra az emberi méltóság tanácsa által adományozott emberi méltóságért kitüntetést.  
s ugyancsaK az évforduló alKalmából dunaKeszi város ÖnKormányzata díszemléKlapot 
adományozott Wittner máriánaK.

Nem volt könnyű időpontot egyeztetni 
vele, ugyanis fáradhatatlanul járja az 
országot, naptárjában sűrűn sorjáz-
nak a meghívások, s ő szinte mind-

egyiknek eleget tesz. Mert hiszi és vallja, hogy 
’56 igazságát még most is nap, mint nap hirdetni 
kell tettekkel és szavakkal egyaránt. Ez számára 
küldetés, melynek belső indíttatásáról is szenve-
délyesen beszélt találkozásunk alkalmából. 

„Árpádföldön adtuk át a Tóth Ilona Emlékhá-
zat. Nagyon szép, nagyon tartalmas és megrázó 
lett a múzeum. Beszéd helyett felolvastam egy le-
velet, amit Ungár Ilona zalaegerszegi történelem 
tanárnő küldött Tóth Ilona mennyei rendelőjé-
be címezve. Egy mondatot idézek: „Ha már nem 
gyógyíthatod itt lent, a magyar népet, akkor gyó-
gyítsd a rendelődből a 15 millió magyart!”

Mi is Tóth Ilona igazsága? Mindannyiunk 
igazsága, ’56 igazsága! A kezdeti időszakban Ká-
dár még forradalomról beszélt. Aztán ez átvál-
tódott ellenforradalommá, viszont amikor ha-
zacsaltak embereket, akkor még forradalomról 
volt szó. A Corvin-közi társam, Havrilla Bélá-
né Sticker Katalin Svájcból jött haza, mert Ká-
dár büntetlenséget ígért. De a büntetlenség az 
lett, hogy felakasztották. Akkor nem tudom, mi 
a büntetés… 

Nagyon működött a szocialista halálgyár. 
220 halottról beszélnek, de sokkal több volt. A 
Kossuth téren emlékeztünk a sortűzről. Az első 
könyv 56 halottról beszél. Honnan tudja a szer-
ző, megszámolta? Hiszen a túlélők szerint a tér 
tocsogott a vértől. Egy szemtanú elmondta, hogy 
a 2-es metró akkori építésénél áttörték a palán-
kot és oda is dobtak be halottakat. Kapuváron tíz 
iskola vetélkedőjén kaptam egy verset egy ma-
gyar tanárnő hagyatékából. Ő szemtanú volt a 
Kossuth téren és többek között ezt írta: Te, aki 
majd itt mész a metrón, soha ne felejtsd el, hogy 
ott vannak betemetve emberek. 

Számomra ez is nagyon fontos. Még min-
dig rengeteg titok van ’56 körül. Krassó György 
1990-ben feljelentette név szerint a sortüzek ve-
zénylőit. Mosonmagyaróváron 50-ről beszél-
nek, de a temetőben 102 hallott van nyilvántart-
va. December 8-án lesz a salgótarjáni sortűz év-
fordulója. Beszéltem egy olyan emberrel, aki el-
mondta, hogy az apja bányász volt és a siktáról 
feljövőket szinte oda terelték a sortűzhöz. Itt is 
50 áldozatról beszélnek, de a duplája van törzs-
könyvezve… 

Ezek a fontosak, nem azok, amiket én átéltem, 
rólam már megjelent négy könyv. Nem ez az ér-
dekes, hanem Magyarország jelenlegi helyze-
te. Az Emberi Méltóságért kitüntetés nagy meg-
lepetés volt nekem. Jó lenne, ha minden ember 
megkaphatná ezt a díjat, mert akkor azt mond-
hatnám, hogy valami gyökeresen változik az or-
szágban. De aki a Himnusz alatt odaáll fütyülni, 

az a sátán csapatába tartozik. A miniszterelnök 
is azt mondta ki, amit én is gondolok… 

Én hiszem azt, hogy nem véletlen az, hogy 
fennmaradtunk, nem ezer, hanem több ezer éve. 
Azok az üzenetek mondják ezt, amelyek lejön-
nek Attilától, Jézustól, Pió atyától. A migránsok-
kal kapcsolatban is azt mondja az üzenet, hogy 
még könyörület árán se fogadjunk be migrán-
sokat. Ők más miliőben élnek, ott kell segíteni 
őket, ahol élnek…

A hatvan éves évforduló kapcsán járom az 
országot. A legkisebb faluban is, az óvodások-
tól a nyugdíjasokig nagyon sok közös program 
volt. Fertődön egy kisfiú, talán negyedikes le-
hetett, Márai Sándortól a Mennyből az angyalt 
dermesztően mondta el. Volt egy jelvényem, az 
Országalma a kettős kereszttel. Neki ajándékoz-
tam, pedig nem akartam bárkinek is odaadni…

Az emberek emlékezni akarnak, ezt tapasztal-
tam mindenütt, az a szorító bilincs, ami soká-
ig körbefogta az országot, elpattant, s ez nagyon 
felemelő érzés. Át kell adnunk ’56 igazságát. Hi-
szen ez nem arról szól, amit 33 évig az iskolák-
ban tanítottak, hogy ez a csőcselék forradalma 
volt. Én megfogadtam a siralomházban, ami-
kor egyedül maradtam, amikor elvitték a Katit, 
hogy ha az életben módom lesz rá, én nem fogok 
hallgatni. El kell mondani mindent, ne akarják a 
szőnyeg alá söpörni a bűneiket, mert annyi van. 
Én nem fogom abba hagyni, amíg élek. Mert ezt 
megköveteli az emberi tisztesség. Nem szeret-
ném, hogy a fiatalok úgy járnának, ahogy mi. 
Nőjenek fel szabadságban, tudjanak különbsé-
get tenni jó és rossz között. Tudjanak különbsé-
get tenni hazaszeretet és hazaárulók között. Mi 
megharcoltuk a magunk harcát. Hiszem, hogy 
a mai fiatalok, ha veszélyben lenne a hazájuk, 
megtalálják az utat, hogy megvédjék a hazát…”

Lejegyezte: Katona M. István
A szerző felvétele

szabadságot, erről szól a mi tör-
ténelmünk, a szabadság törté-
nete. Zrínyi, Rákóczi, Kossuth, 
Petőfi, a magyar történelem 
nagy alakjai mindig a szabad-
ságért, a függetlenségért, Ma-
gyarország önrendelkezéséért 
álltak ki – emelte ki az ünnepi 
szónok, aki szerint 1956 is erre 
épült, ez biztos alapot jelent a 
mai Magyarország számára. 
Mai szabadságunk, a mai ma-
gyar nemzet szabadsága 1956 
hőseinek áldozatából sarjadt ki. 
Magyarország a múlt, a jelen 
és a jövő magyarjainak szövet-
ségéből áll – fogalmazott. Tu-
zson Bence emlékeztette az ün-
neplőket, hogy szabadságun-
kat mindig meg kell őriznünk. 
A XXI. században is ki kell áll-
nunk szabadságunkért, Ma-
gyarországért – jelentette ki az 
államtitkár, aki így zárta ünne-
pi beszédét: „1956 arra tanított 

meg bennünket, hogy egységet 
kell teremteni. Éljen az 1956-os 
forradalom, éljen a magyar sza-
badság!” -   

Az ünnepi megemlékezés 
az ’56-os forradalom hőseinek 
tiszteletére a kegyelet és hála vi-
rágainak elhelyezésével folyta-
tódott. Elsőként Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő, Dióssi 
Csaba polgármester, és dr. Mol-
nár György városi jegyző tisz-
telgett főhajtással a forradal-
márok bátorsága, hazaszerete-
te előtt. 

Az ünnepségen – melyen 
közreműködött Tóth Ferenc 
karmester vezényletével a Du-
nakeszi Koncertfúvósok zene-
kar – lerótták kegyeletüket a 
helyi pártok, iskolák, intézmé-
nyek, civil közösségek képvise-
lői is. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Az ’56-os forradalom és szabadságharc 
dunakeszi élő tanúi

A szabadság szimbóluma

idén emléKeztünK meg az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról. az oKtóber 23-án rendezett városi 
ünnepségen dióssi csaba polgármester dunaKeszi város ÖnKormányzata nevében díszemléKlapot adott át KÖvesdi 
károlynak és takács imrének az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az azt KÖvető megtorlásoK idején 
tanúsított bátor és méltóságteljes helytállásukért. a harmadik kitüntetett személyiségnek, Wittner máriánaK ké-
sőbb adjáK át dunaKeszi elismerését, aKi egy ünnepi meghívás miatt nem tudott részt venni a városi megemléKezésen. 

lengyel istván művésztanár a dunaKeszin élőK által gólyaKént emlegetett emléKművet 20 évvel ezelőtt, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 40. évfordulója tiszteletére Készítette el. a fő út melletti Kegyeleti parKban emelt 
KülÖnleges emléKmű civil Kezdeményezésre, KÖzadaKozásból épült. 

A méltóságteljes városi 
megemlékezés után 
Kövesdi Károly és 
Takács Imre idézte 

fel a történelmi jelentőségű for-
radalmi napok idején átélt sze-
mélyes élményeit, a megtorlás 
éveit. 

Takács Imre

- Örülök, hogy megéltem a 
hatvanadik évfordulót. Szíve-
sen emlékszem vissza a forra-
dalomra, mert csodálatos volt 
részt venni benne. Ne adj Isten, 
ha még egyszer ilyen forrada-
lom lenne, ha visszajönnének 
a volt elvtársak, akkor én ma is 
ott lennék – nyilatkozta büsz-
kén a Dunakeszi Polgárnak Ta-
kács Imre. 

Mint elmondta, a forradalom 
idején Békés megyében volt egy 
kis faluban, ahol ledöntötték a 

szovjet emlékművet, a tanácsi 
vezetést elzavarták, leszerel-
ték a rendőrséget. Sőt bemen-
tek a pártbizottságra is, ahol 
nagy számban dugtak el fegy-
vereket, melyeket azért akar-
tak a párttagoknak szétoszta-
ni, hogy tüntetés esetén lője-
nek bele a tömegbe. Mindezt 
a párttitkár fiától tudták meg, 
aki jó barátjuk volt. „A fiú azt 
mondta az apjának, ha bele-
mersz lövetni a tömegbe, akkor 
én leszek az első, aki agyonlő” 
– idézte a drámai helyzetet. 

Takács Imréék magukhoz 
vették a fegyvereket, melyek 
segítségével tudták leszerelni a 
rendőrséget. A forradalom le-
verésekor felutazott Budapest-
re, s itt harcolt tovább, amíg 
még lehetett. – Csodálatos volt 
a forradalom, amit csak egy-
szer élhet át az ember – mond-
ta elérzékenyülve Takács Imre, 
aki negyven éve él Dunakeszin.

Arra a kérdésre, hogy 1956 
mit üzen a ma ifjúságának, így 
válaszolt: „Ha a helyzet úgy 
hozná, ők is bátran álljanak ki 
a barikádokra.” 

Kövesdi Károly
- 1956-ban éppen ipari tanu-

ló voltam Újpesten. Arra em-
lékszem, hogy október 23-án 

még dolgoztunk az Izzóban, de 
24-én már sztrájkoltunk. Du-
nakeszin ezen a napon volt a 
tüntetés, a templom mellett, 
a hősök emlékművénél volt a 
gyűlés, s innen indultak fegy-
vereket szerezni a rendőrség-
re és Fótra az ávós laktanyá-
ból – mesél emlékeiről Köves-
di Károly. Felidézte azt az ese-
tet, amikor éppen a mai 56-os 
emlékmű magasságában lőt-
tek ki légvédelmi löveggel egy 
szovjet gépkocsit, amely azt a 
tartálykocsit kísérte, amiben 
Vácról szállítottak üzemanya-
got Budapestre a tankoknak. A 
hét orosz katona közül egy ma-
radt életben, de a tűzharcban 
– melyet a szovjetek kezdtek – 
életét vesztette a felkelők olda-
lán harcoló Cserepkai István is. 

Kövesdi Károly 8 év bör-
tönbüntetést kapott a forrada-
lomban való részvétele miatt, 
s a többi bajtársával, öccsével 
együtt 1956 karácsonyán tar-
tóztatták le. A korábban elrej-
tett fegyvereiket előre kiásták a 
hatalom emberei, mielőtt értük 
jöttek volna, s mint mondja, 
sejtik ki lehetett az, aki elárulta 
őket. – Hárman - Nikon Béla, 
Nagy Ferenc, Flórián István – 
tíz-tíz évet kaptak, de ők már a 
hetvenes, nyolcvanas években 
meghaltak – emlékszik társaira 

Kövesdi Károly, aki 5 év és há-
rom hónap letöltése után 1962 
áprilisában idő előtt szabadult 
a váci börtönből. A hét évre el-
ítélt öccse idén halt meg. 

A negyvenes években édes-
anyjuk után a II. világhábo-
rúban hadifogságban elhunyt 
édesapjukat is elvesztették kis-
gyermekként. Nővérük és 
bátyjuk nevelte fel a három ki-
sebb testvért. Nehéz és küz-
delmes életük volt – válaszol-
ta kérdésünkre. Hogy megér-
te-e küzdeni és börtönben ülni, 
így felelt: - Erre nehéz válaszol-
ni, de harcoltunk a forradalom 
idején, és utána is, mert csak 
így lehet emberként talpon ma-
radni – mondta 77 éves Köves-
di Károly.

Húsz év távlatából 
– a 60. évforduló-
ra rendezett városi 
ünnepséget köve-

tően - az alkotóművész így em-
lékezett vissza a Gólya születé-
sére. – A rendszerváltás után 

sok 56-os emlékmű készült or-
szágszerte. Leginkább kopja-
fával, kereszttel emlékeztek a 
forradalomra. Engem 1996-
ban, Dunakeszin működő ci-
vil szervezetek kértek fel az 
emlékmű megalkotására, me-

lyet közadakozásból valósítot-
tunk meg. Az összegyűjtött 
pénz nem volt elég ahhoz, hogy 
bronzemlékművet emeljünk, 
ezért döntöttünk a fa mellett. 
A civil közösség felkérésekor 
arra gondoltam, valami külön-

leges formát kellene választani. 
A költészetben és a népi emlé-
kezetben a gólya a hazaszere-
tet szimbóluma. Nagyon szép 
verssorokat lehet olvasni, főleg 
1848 környéki időkből, a rab 
gólyákról. Ez a téma, ez a gó-
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Még többet 
a Gólya születéséről…

az 1956. oKtóber 23.-i forradalom 60. évfordulójánaK tiszteletére szépen és igényesen felújí-
tott gólya és megújított KÖrnyezet fogadta az ünneplőKet. dunaKeszi város ÖnKormányzatá-
tól KülÖn meghívót KaptaK azoK a személyeK, aKiK a gólya megalKotásában részt vetteK. az 
ünnepség arra is adott alKalmat, hogy találKozzanaK azoK a személyeK, aKiK jelen voltaK az 
56-os dunaKeszi tÖrténéseinél, szemtanúi, részesei voltaK az eseményeKneK.

Úgy gondolom, hogy 
a korhű megemléke-
zés mindig gazdagít-
ja ismereteinket, pal-

lérozza helyi műveltségünket, fe-
ledhetetlenné teszi azon embe-
rek érdemét, kik a közösségért, 
Dunakesziért tettek. Ezeket az 
emlékeket frissítettük fel az ün-
nepség után egy kis asztaltársa-
ságban egy gőzölgő, finom kávé 
mellett. 

A rendszerváltás ifjú évei-
ben Dunakeszin a civil társada-
lom a Szövetség Dunakesziért 
civil egyesület, a Kisgazdapárt, a 
Magyar Út, a MIÉP és az MDF 
mentén aktivizálódtak. 

1996 tavaszán a Forradalom 
40. évfordulójának évében szü-
letett meg a gondolat Magyar Já-
nos fejében, hogy egy méltó em-
lékhely kialakításával emlékez-
zen a város az évfordulóra, egy-
ben tisztelegjen a dunakeszi 
eseményekben résztvevőkre. 

A gondolatot minden szer-
vezet felkarolta és megindult a 
megvalósítása. A helyi Önkor-

mányzathoz érkezett beterjesz-
tést ott nem fogadták olyan lel-
kesen, mint a civilek. A vissza-
emlékezők szerint, Villási László 
polgármester és dr. Hajas István 
jegyző által vezetett hivatal nem 
támogatta, de nem is akadályoz-
ta az ötlet megvalósulását. 

Az emlékmű, emlékhely meg-
valósulását rendkívüli módon 
katalizálta Lengyel István mű-
vésszel történő találkozás, ahol 
a magyar szabadság gondolata 
és a magyar népdal ötvözetéből 
megszületett, manifesztálódott 
egy gólya szobor makettje.

Ez a kis makett és a civilek lel-
kesedése hétvégenként a civil ta-
lálkozások fő témája és célja volt. 
Tudták, hogy nem számíthatnak 
más támogatásra csak saját ere-
jükre. Magyar János koordiná-
lásával napról napra gazdagab-
bá vált a kivitelezés reménye. A 
szervező munkának köszönhe-
tően sorra jelentkeztek az ön-
kéntes munkavégzők és önkén-
tes felajánlások. Egyedüli intéz-
ményi támogatást a Varga Lajos 
vezette Járműjavítótól és a Köz-
üzemi Kft.-től kaptak a civilek. 
A kiválasztott helyszín, a mai 
emlékmű területe volt, a temető 
régebbi része, ahol sok I. világhá-
borús hős is nyugszik.  A városi 
vezetés a területet biztosította és 
ezzel elhárult minden akadály 
a megvalósulás előtt. Lengyel 
Pista tervei alapján megindult a 
megvalósítás. A civilek a meg-
valósításhoz nem kértek és nem 
kaptak engedélyt. 

A visszaemlékezők az átadás 
előtti utolsó esős és rideg napja-
ira emlékeztek, mikor a fatuskó-
kat háncsolták a hidegben, mely 
a járófelületet képezte a sírok kö-
zött és a lépcsőt valósította meg a 
szoborhoz.

A visszaemlékezők kiemel-
ték Vincze József tevékenységét, 
ki a szobor fémvázát hegesztet-
te, Gaál András munkáját, ki az 
ácsmunkában jeleskedett, Kiss 
József részvételét a bejárati kapu 

készítésében, Lászik Ferit, ki az 
emlékmű környezetében lévő sí-
rokat javította, Bauer Mártont, 
ki az anyagszállításban segédke-
zett. Természetesen a lista nem 
teljes és ezúton kérünk elnézést 
azoktól, kiknek neve itt nem sze-
repel az emlékezet kopottsága 
miatt.

De álljon itt az a lista, szintén 
a teljesség igénye nélkül, kiknek 
munkájára emlékszik a társaság: 
Bauer Márton, Budai László, 
Chiba Miklós, Ferenc János, Gaál 
András, Kiss József, Kliment 
Géza, Lengyel István, Magyar Já-
nos, Molnár János, Skripecky Ist-
ván, Tóth Márton, Vincze József, 
Virágh Péter. Akik már eltávoz-
tak: Dr. Kindler József, Hajcskó 
Gyula, Hoffer Ottó, Mezei Mi-
hály, Mihály József, Rátki Zoltán.

Az átadó ünnepségen na-
gyon sokan jelentek meg. Ne-
mes gesztus volt a kivitelezők 
részéről, hogy ezt követően át-
adták a város részére az em-
lékművet. Azóta a szobor és 
az emlékhely a Dunakeszi for-
radalmi történések hivatalos 
ünnephelye lett. A történel-
mi emlékezeten túl azonban ez 
az emlékmű mást is szimboli-
zál. Szimbolizálja, hogy a civil 
összefogásban milyen erő, ér-
ték és lehetőség van, a politikai 
pártállás mellőzésével.

Ajánlunk egy sétát a Gólyá-
hoz! A Kegyeleti temető árnyas 
fái, a Szent István király kápolna 
több száz éves sugallata, a teme-
tő lankáira rávetülő és a lombos 
fák ágain átszűrődő napfénycsí-
kok, a fények és árnyak játéka, a 
már-már elporladó, álló és eltört 
sírkövek együttes hatása a Gó-
lyával olyan hely, ahol az ember 
megáll, megpihen és elmereng a 
múlton, a jelenen és a jövőn.

 Dunakeszi, 2016. október 23. 
 

A sorokat jegyzi 
az emlékezők 

elmondása alapján:     
Domoszlai Gábor

lya ötvöződött a mindig meg-
újulni képes életet jelképező 
főnixmadárral. A temető han-
gulata, környezete is hatással 
volt az alkotásra. A lánc a rab-
ságot jelenti, az áldozatokra, 
felakasztott, agyonlőtt, szám-
űzetésbe kényszerített, elné-
mított emberekre a szárnytol-
lakon elhelyezett kopjafák em-
lékeztetnek. Ezért is sajnálom, 
hogy a jeles évfordulóra elké-
szült viacolor sétány nem „jár-
ja” körbe a szobrot. A halotta-
ival idekötött, súlyos rabság-
gal küzdő nemzet szimbóluma 
a gólyamadár – fogalmazott a 
művész.

Lengyel István elmondta; 
a nyáron felmérték a 20 éves 
szobor állapotát, melyről meg-
állapították, hogy az időjárás 
okozta károsodás miatt na-
gyon is megérett a felújítás-
ra. A forradalom 60. évfordu-
lójára a rekonstrukció kereté-
ben kicserélték, újjávarázsol-
ták az emlékmű felső részét, a 
szárnytollakat, a kopjafákat. 
A felújítás részeként – a Fő úti 
járdától egészen az emlékműig 
- viacolor sétányt építtetett az 
Önkormányzat. 

Lengyel István reméli, hogy 
sokáig megmaradhat ebben a 
szép állapotában a Gólya. Azaz 
emlékmű, amelyre alkotója ma 
is nagyon büszke, ami nagyon 
szép példája a közösségi össze-
fogás alkotóerejének.

Az összeállítást írta: 
Vetési Imre

A Gólya és alkotója, 
Lengyel István művésztanár
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!

A város lakóinak, a mi válasz-
tókerületünkben lakók faülte-
tési igényeit az Önkormány-
zat Lakosságszolgálati Osztá-
lya összesítette, s továbbította 
a Közüzemi Kft-nek. A meg-
rendelést leadta a Kft., vár-
ják a szállítást, mely várható-
an rövid időn belül megtör-
ténik. Ezek után a kertészek, 
akik az ültetést végzik, a meg-
adott telefonszámon jelent-
kezni fognak a lakónál, hogy 
egyeztessék, hova szeretnék 
a fát/fákat. Mint azt már ko-
rábban jeleztem, az ültetés-

re még ebben a hónapban 
sor kerül. Felhívom a lakos-
ság figyelmét, hogy új rend-
szert vezet be az Önkormány-
zat ebben az évben. Az igény-
lőnek nyilatkozatot kell aláírni, 
melyben vállalja a fa/fák ápo-

lását, gondozását, locsolását. 
A nyilatkozatot e-mailen elkül-
döm minden igénylőnek, ké-
rem, hogy nyomtassák ki, tölt-
sék ki a megfelelő adatokkal, a 
fák elültetése után írják alá, és 
juttassák el az Önkormányzat-
ba a nevemre.

Elérkezett az őszi munkála-
tok ideje a kertekben, az in-
gatlanok előtti területen. Fel-
hívom a lakosság figyelmét, 
hogy ebben az évben novem-
ber az utolsó hónap, amikor 
a Közüzemi Kft. még két alka-
lommal elszállítja a zöld hul-
ladékot. A kialakult rendnek 
megfelelően kötözzék össze 

a levágott ágakat, gallyakat, 
hogy az elszállítható legyen. 
Az összegyűjtött lombot, és 
egyéb zöldhulladékot pedig 
rakják az arra rendszeresített 
zsákokba, s a kijelölt napon 
helyezzék a kuka mellé.

Ezúttal is köszönöm a szó-
beli és írásbeli jelzéseket, ész-
revételeket. Kérem, hogy ez-
után is keressenek meg min-
den, közösségünket érintő 
kérdéssel.

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

a 9. számú választókerület hírei

Nagyon nagy örömmel tájé-
koztatom a körzetemben élő-
ket, hogy a lakóktól érkezett 
számos felvetés, ötlet, kérés 
meghallgatásra talált, megol-
dódott vagy pedig megkezdő-
dött megvalósításuk. A Barát-
ság úti lakótelepen – különö-
sen két helyen, a Tallér utcában, 
a Kőrösi iskola bejáratánál, illet-
ve a Barátság út 16. számnál – 
sajnos „gyakorlattá vált”, hogy 
a kukák mellett jelentős meny-
nyiségű szemetet helyeznek el 
azok, akik nem a körzetben él-
nek. Mindkét helyszín autó-
val könnyen megközelíthető, 
a feleslegessé vált hulladéktól 
könnyen meg lehet szabadul-
ni. Külön köszönöm a Közüze-
mi Nonprofit Kft. hulladékszál-
lító csoport vezetőjének, id. Ba-
uer Mártonnak és munkatársai-
nak, akik felkérésemre minden 
alkalommal azonnal intézked-
tek, felszámolták az illegálisan 
lerakott szemetet. Meggyőző-
désem, hogy a probléma ke-
zelésére hosszú távon is műkö-
dő megoldást kell találnunk. A 

gond orvoslására megoldást kí-
nálhat – amit a Tallér és a Kraj-
cár utca sarkán korábban kí-
sérletképpen már bevezettünk 
-, hogy a kukák köré zárt táro-
lót építünk, amit csak a körzet-
ben élők tudnak kulccsal kinyit-
ni. Örömmel írhatom le, hogy a 
fentebb jelzett két neuralgikus 
ponton lévő kukák köré épü-
lő zárt tároló tervei elkészültek. 
Seltenreich József képviselőtár-
sammal összefogtunk, aminek 
eredményeként - az Önkor-
mányzat támogatását élvezve – 
hamarosan elkészülnek a kulcs-
csal zárható kukatárolók, amely 
reményt ad arra, hogy legalább 
ezen a két helyen csökken az il-
legálishulladék lerakása. 

Őszinte örömmel írom le, 
hogy rendkívül sok szép él-
ménynek lehetek részese, 
amikor az újszülött gyerme-
kek szüleinek átadhatom a ba-
bacsomagot az Önkormány-
zat ajándékaként. Szinte kivé-
tel nélkül jóérzéssel fogadják, 
hogy gyermekük születésének 
tiszteletére az újszülött kisfi-

úk vagy kislányuk neve felke-
rülhet a Szent István parkban 
ültetett születésfák mellett el-
helyezett emléktáblára. A ne-
mes kezdeményezéshez csat-
lakozó szülők részére mindig 
átadok egy jelentkezési adat-
lapot, de a szükséges informá-
ciókat írásban is eljuttathatják 
részemre a kz@dkrmg.sulinet.
hu e-mail címemre. De arra is 
van lehetőség, hogy a védőnő-
hálózat segítségével jutassák 
el igényüket, adataikat. Javas-
lom az érdeklődőknek, hogy 
egy kellemes őszi séta kereté-
ben tekintsék meg a Szent Ist-
ván park északi területén létre-
jött kis „emlékparkot”, ahol ta-
vasszal ültetjük el a következő 
születésfát.  

A Dunakeszi Polgár októbe-
ri lapszámában már hírt ad-
tam arról, hogy a Barátság út 
1-3. háztömbnél lévő kisjátszó-
tér felújítását többen igényel-
ték. A szakemberek felmérték 
a területet, az elvégzendő fel-
adatokat, amely alapján mint-
egy egymillió forintot kell ráfor-

dítani, amire rendelkezésre áll a 
forrás. Az időjárás miatt azon-
ban várhatóan már csak tavasz-
szal kezdődhetnek a munkála-
tok, a területet körbekerítjük, 
új játékokat helyezünk ki a ját-
szótérre, amit a gyerekek min-
den bizonnyal örömmel vesz-
nek majd birtokba.

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet  

képviselője

Környezetszépítő kezdeményezés
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Az Önkormányzat több mint egy kilométer utat építtetett a temetőben

Előtérben az úthibák, kátyúk helyreállítása

 - A temetések alkalmával az elhuny-
tak szerettei, hozzátartozói gép-
járműveikkel nem mindig férnek el 
a temető parkolójában. A parkoló 
melletti részen egy zöld terület ta-
lálható, melynek szilárdburkolattá 
tétele megkönnyítené a parkolást 
azok számára, akik végső kegyeletü-
ket szeretnék leróni. 

 
Jelenleg folyik a temető mellékút-

vonalainak viacolorral való lerakása, 
melyet a szórókút, szóróparcella ki-
alakítása fog követni. A parkoló bő-
vítésének kialakítását a temetőn be-
lüli munkálatokkal párhuzamban le-
hetne végezni. A soron következő 
Jogi-Pénzügyi Bizottság ülésre az Új 
Temető parkoló bővítés beterjeszté-
sét kértem

- A Magyar Közút engedélyezi vá-
rosunk számára a Kossuth L. utca 
zöldfelület, járdái, parkolói felújítá-
sát. Mivel az utca felújítási terve el-
készült, így reménykedhetünk, hogy 
a ciklus végéig a Kossuth L. útburko-
latának teljes felújítása megtörtén-
het

- Az évente halálos áldozatot kö-
vetelő vonatbaleset megfékezé-
se érdekében továbbra is szükség 
van egy zajvédő fal, életvédelmi fal 
megépítésére. 2015-ben „életvédel-
mi kerítés” épült városunkban, de is-
meretlen személy(ek) pár napon be-
lül szétvágta(ák) a kerítést. Kérésem-
re a MÁV dolgozói megerősítették a 
kerítést. Az előzőek ellenére augusz-
tus végén egy idős hölgyet gázolt 
el a vonat. A halálos balesetek elke-
rülése érdekében a Testületi ülésen 
felvetettem, a Klapka utcai felüljá-
ró északi-déli irányában 2 m magas-
ságban, 100-100 m hosszúságban 
építsünk egy szilárd beton falat, ami 
kizárólag életvédelmi funkciót tölte-
ne be 

A polgármester úr tájékoztatott, 
hogy az előző megkereséseim alap-
ján a MÁV vezetőségéhez fordult, és 
a döntésüktől függ, hogy lesz-e zaj-
védő fal vagy sem. 

- Három folyamatban lévő ügyben 
a helyreállítási munkálatok elvég-
zését kértem, majd a Pentával való 
közös bejáráson helyszíneltünk. 1. 

A Zápolya utca, a szegélyek mellet-
ti aszfalt pótlása (Király-József utca 
részen) 2.Bajtárs-Mányoki Ádám tér 
közelében megsüllyedt rácsos víz-
nyelő cseréje 3. A Bródy S. utca 15. 
előtti szegélycsere munkálatai. 

- A Klapka utcai csapadékvíz elve-
zető árok melletti nagyobb fák kivá-
gását a Közüzemi dolgozói a kérést 
követő héten elvégezték. Köszönjük

- A Rákóczi út csapadékvíz elveze-
tés, szegélyezés, szőnyegezése ér-
dekében egy aláírásgyűjtést kezde-
ményeztem, melyet 110 lakó aláírá-
sával igazolt. Az 5 éves tervben a Rá-
kóczi út felújítása meg lett ígérve, 
de az érintett Rákóczi úti lakók alá-
írása mindenképpen egy megerő-
sítésre szolgál, annak érdekében, 
hogy 2017-ben a Rákóczi út teljes re-
konstrukciója elkészülhessen

- EL-MŰ intézkedését kértem, mi-
vel a Rákóczi úton 3 helyen, a Kál-
mán utca 74. Alkotmány utca 42-vel 
szemben lévő oszlopon kialudtak a 
fények

- A Batthyány utca 7-ben lévő hely-
zet megszüntetése érdekében – el-
szaporodott patkányok – a Hatóság 
az iratok megvizsgálása után az ügyet 
áthelyezte a Pest Megyei Kormányhiv. 
Váci Járási Hiv. Népegészségügyi 
Oszt.-hoz, mint hatáskörrel rendelke-
ző illetékes hatósághoz

- Sikeres a fásítási program. Öröm-
teli, hogy évről-évre többen szeret-
nének a körzetben ingatlanjuk előtt 
díszfákat nevelni (idén 20-an éltek 
a lehetőséggel). Az előzőeknek kö-
szönhetően a körzetben 47 db dísz-
fát telepítenek novemberben

- Beszakadt az aszfalt széle a Klap-
ka utca elején, jelezte az egyik Klap-
ka utcai lakó. A Közüzemisek a bal-
esetveszély elkerülése érdekében 
egy „bakot” helyeztek ki. A gyors in-
tézkedést ezúton köszönöm. A Hi-
vataltól, majd a Pentától kértem a 
helyreállítást

- A Zrínyi utca 7. lakói az ingatlan-
juk előtti kisebb gesztenyefa kivágá-
sát kérték. Egy ideig hezitáltak, mi-
vel kötődésük van a fához, de vé-
gül a beteg fa kivágása mellett dön-
töttek. A beadványt több telefonos 
egyeztetés előzött meg, mely meg-
erősítette, hogy kizárólag akkor fog 
a kérés teljesülni, ha az osztályveze-
tő megrendeli a fa kivágását  

- A Penta Kft. munkáját segítve, 
azokon a címeken, ahol a kátyúk, út-
hibák megjelölése még nem történt 
meg, ott 10.24-én festékkel körbeje-
löltem a további 16 helyet

Hircz Tamás
6-os sz. körzet képviselője  
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az elmúlt hónapban meg-
hibásodott a városi tö-
megközlekedési szolgál-
tatást végző egyik autó-
busz hátsó ajtaja. Az első 
lakossági bejelentést kö-
vetően azonnal kértem a 
javítást, amit az eredetileg 
kitűzött határidő előtt el-
végeztek.

A kerületünk szempont-
jából kiemelten fontos a 
főváros megközelíthető-
sége és az ezzel együtt 
járó Dunakeszin belüli 
parkolási lehetőségek, mi-
vel tömegközlekedéssel 
tőlünk közvetlenül nem 
lehet eljutni Budapestre. 
Aki nem a helyi buszjára-
tot választja, annak a vas-
út esetében a P+R rend-
szer átadása megoldotta a 
kulturált parkolást, azon-
ban a Főtér európai város-
hoz méltó átépítése miatt 
az addigi parkolási lehető-
ségek megszűntek, korlá-
tozva a Volánbuszra való 

átszállást. Ezen fog segí-
teni a Városházához kö-
zeli két telken 1-1 parko-
ló megépítése, amelynek 
előterjesztését a képvise-
lőtestület októberi ülése 
a támogatásommal elfo-
gadta.

Több megkeresést kap-
tam arra vonatkozóan, 
hogy az ingatlanok előtti 
csapadékvíz elvezető ár-
kok nincsenek megfelelő-
en tisztítva. Talán nem is-
mert széles körben a vo-
natkozó városi rendelet, 
amelynek értelmében az 
ingatlanok előtti közte-
rületen az úttest széléig 
a tulajdonosoknak (vagy 
bérlőknek) kell a tisztán-
tartásról gondoskodni-
uk. Azt ajánlom, hogy elő-
ször a szomszédok beszél-
jék meg egymás között a 
kérdést, utána érdemes a 
Polgármesteri Hivatalhoz 
bejelentést tenni. Ameny-
nyiben a munka mennyi-

sége és jellege indokolja, 
a Közüzemi Kft segítségét 
is igénybe lehet venni, én 
már több esetben közve-
títettem a lakosok és a Kft 
között ebben a témában. 
Várható tehát, hogy a Já-
szai utcából érkezett árok-
tisztítási kérés is megol-
dódik hamarosan a Kft se-
gítségével, akik természe-
tesen a Jászai és Dériné 
utcák közötti növényzetet 
is rendbe fogják tenni.

Alagliget kapcsán két 
témát kértem napirend-
re venni a városházán. Az 
egyik a társasházi telkekre 
épített kocsibeállók épí-
tésének mielőbbi szabá-
lyozása, annak érdekében, 
hogy az oldalsó és a hátsó 
kertekben felépített beál-
lók is jogszerűen marad-
janak fent. A másik az er-
dősáv rendszeres tisztí-
tása, amely nem lenne a 
város feladata, de a szép 
környezet megteremtése 

érdekében vállalta a Köz-
üzemi Kft az igény szerin-
ti karbantartást. A Czédli-
Gérecz utcák közötti átjá-
rónál a közvilágítás kiala-
kítása folyamatban van, 
arra (mivel városi szin-
ten kezeljük a közvilágítás 
pótlását ill. kiegészítését) 
a közbeszerzési eljárás be-
fejezése után kerül sor.

  Thoma Csaba
8. számú 

választókörzet 
képviselője

ami nekünk fontos: a közlekedés és a környezetünk minősége

A hozzám érkezett lakossági megke-
resésekre és aláírásgyűjtésre tekin-
tettel a képviselő-testület legutóbbi, 
2016. október 27-i bizottsági ülésére 
előterjesztést készítettem a Benedek 
Elek utcában létesítendő sebesség-
lassító útburkolati emelés („fekvő-
rendőr”) létesítése tárgyában. Szin-
tén ezen előterjesztésem tartalma-
zott javaslatot a Fazekas iskola kör-
nyékén tapasztalható rendkívül erős 
gyalogos és gépjármű forgalomra te-
kintettel a Móricz Zsigmond utcában 
30km/h-s sebességkorlátozás beve-
zetésére. A Pénzügyi és Jogi Bizott-
ság ülésén – Bilinszky Ferenc képvi-
selőtársam javaslatára – előterjesz-
tésemet kiegészítettem a gyermekek 
gyalogos közlekedésére figyelmez-

tető táblák Radnóti Miklós utcában 
történő kihelyezésére irányuló indít-
vánnyal is. Tekintettel arra, hogy a 
szakbizottság az előterjesztésemet 
elfogadta, a következő hetekben, hó-
napokban reményeim szerint a kért 
intézkedések megvalósulnak.
A napokban dr. Ercsei Katalin házi 
gyermekorvos fordult hozzám egy 
kéréssel, amelyet ezúton szeret-
nék a Tisztelt Olvasókhoz továbbíta-
ni. A városrészünkben működő Piros 
óvodához gépkocsival érkező szü-
lők rendszeresen elfoglalják a Tábor 
utcai orvosi rendelő parkolóhelyeit, 
így rendszeresen előfordul, hogy az 
ott dolgozó orvosok és egészségügyi 
személyzet nem tudnak a rendelőnél 
parkolni, amely különösen az orvo-

sok esetében probléma, hiszen őket 
beteghez hívhatják a rendelési idő-
ben is. Ezúton kérek minden érintet-
tet, hogy szíveskedjenek tartózkod-
ni a Tábor utcai rendelő előtti néhány 
parkolóhely elfoglalásától, mivel ez-
zel a hivatásukat gyakorló orvosok 
számára kellemetlenséget okoznak 
és munkájukat is megnehezítik.

Észrevételeiket, javaslataikat vá-
rom a következő elérhetőségeken:

E-mail: drkovats.kepviselo@gmail.
com

Levélcím: 2120 Dunakeszi, Koszto-
lányi D. u. 9/a.

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

5. számú választókörzet 
képviselője

tisztelt választókerületi lakosok!
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körzeti képvi  selőink jelentik

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

Elkezdődött a kátyúk kijaví-
tása a városban. Körzetünkben 
az Északi u. 37. előtt, a Strom-
feld és az Elemér utca sarkán, 
valamint a Fillér és a Kiserdő 
utca sarkán került sor eddig 
munkálatokra. Kérek minden-
kit, hogy amennyiben útjain-
kon kátyút észlel jelentse fe-
lém, hogy mihamarabb el tud-
juk hárítani a problémát.

A városi faültetési program-
ba az utolsó pillanatban is 
csatlakoztak a körzetből. Ösz-
szesen hét címről, 14 fa ülte-
tésére érkezett be kérelem. Ez 
némileg elmarad a tavalyi igé-
nyektől, de úgy gondolom ez 
annak köszönhető, hogy az 
elmúlt két évben az igények 
nagy részét már kielégítettük. 
Az idei évben az igénylőknek 
egy nyilatkozatot is alá kellett 
írniuk, hogy vállalják az eléjük 
ültetett fa gondozását. Ezt az 
érdekeltek örömmel megtet-
ték. A faültetésre november-
ben fog sor kerülni.

Október hónapban jelent 

meg a postaládáinkban a Fej-
lődik a város – közös terveink 
című önkormányzati kiadvány, 
amely a közeljövőben megva-
lósítandó főbb önkormányza-
ti fejlesztési terveket foglalta 
össze. A felsorolt kilenc tervből 
körzetünket három közvetle-
nül is érinti, hiszen azok a kör-
zetben fognak megvalósulni.

Egy nagyívű fejlesztés ke-
retében a közeljövőben telje-
sen megújul majd a Fő út kör-
nyezete.  A terv alapján a vá-
rost kettészelő 2-es út mentén 
a kábelek földbe fektetését 
követően lehetőség szerint 
mindkét oldalt viacoloros jár-
da kerül majd kialakításra. A 
járda és az úttest között öntö-
zött zöldfelület, zöldsáv kerül 
kialakításra, amely egész vá-
rosunknak egységes, szép ké-
pet fog kölcsönözni. A fejlesz-
tés során igyekszünk tovább 
növelni a Fő út menti parkoló-
helyek számát is. A hónap so-
rán lakossági panasz érkezett 
hozzám az elmúlt időben eltü-
nedező virágosítással kapcso-
latban. Az aktívan locsolt zöld-
sávok sokkal több közterületi 

virágot fognak majd jelenteni 
körzetünkben és kulturált ki-
nézetet fog adni az egész vá-
rosnak.

A város új fejlesztései közé 
tartozik a közeljövőben meg-
valósuló Szerelem-völgy a Kis-
csurgó Duna-parti szakaszán. 
A tervek elkészültek és terü-
let kitakarítása, rendbetétele 
is elkezdődött már. A park köz-
ponti eleme egy fákkal szegé-
lyezett sétaösvény lesz, ahol 
hangulatos ülőbútorokon pi-
henhetnek meg az arra já-
rók. A Szerelem-völgy jelké-
pének szánják a tervezők azt 
a lakatfalat, ahová a szerelme-
sek a saját nevükkel ellátott la-
katjukat tehetik. A tervek sze-
rint az útburkolat, az ülőbúto-
rok és a lakatfal felülnézetből 
egy szív alakú teret formálnak 
majd. A tervek azt a célt szol-
gálják, hogy a város mind job-
ban használja ki Duna-parti 
adottságait és elmondhassuk, 
hogy Dunakeszi a Duna ma-
gyarországi szakaszának egyik 
legszebb partja.

Szisztematikusan zajlik majd 
a Magyarság Sporttelep fej-

lesztése is. A közeljövőben 
70%-os TAO és 30%-os önkor-
mányzati forrásból sportcsar-
nokot építünk a területen.  A 
télen-nyáron jól kihasználható 
fedett csarnok nagy hasznára 
lesz a körzet minden mozogni 
szerető lakójának.

Többen kérdezték tőlem, 
hogy a kiadványban több ko-
rábban említett városi fejlesz-
tés nem szerepel. Megnyug-
tatásul tudom közölni, hogy 
ez természetesen nem jelen-
ti a korábban beharangozott 
egyéb fejlesztésék törlését, az 
Önkormányzat az új kiadvány-
ban csupán a legnagyobb fej-
lesztésekről kívánta tájékoz-
tatni a lakosságot. A körzetet 
érintő egyéb fejlesztési tervek-
ről folyamatosan fogom tudó-
sítani Önöket.

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

 képviselője

Az előző hírlevelemben leír-
takkal kapcsolatban örömmel 
számolok be önöknek a kör-
zetben megkezdett beruházá-
sokról, melyekkel körzetünk és 
városunk fejlődését, lakókör-
nyezetünk szebbé tételét szol-
gálják.

A körzetben két intézmény 
nagyberuházása zajlik még.

A gyártelepi Művelődé-
si Központ beruházása folya-
mán az eredeti tervek módo-
sítása vált szükségessé. Emiatt 
az átalakítás várható határide-
je november vége. A teljes bel-
ső felújítást, bővítést követően 
új köntösben várja a város oda-
látogató lakosságát.

Másik beruházás a Szakor-
vosi Rendelő Intézet, melyben 

a korábban már elvégzett kül-
ső nyílászáró cserék és szige-
telést követően, most a fűtés-
rendszer gépészeti munkáinak 
kivitelezése zajlik. A több üte-
mes felújításra azért van szük-
ség, hogy az orvosi szakellátás 
folyamatos lehessen.

A város készül a közelgő ad-
venti időszakra, melynek kere-
tében a főtéren ismét számos 
programmal várják az oda kilá-
togatókat.

Az őszi időszakban folya-
matosan haladnak az idősza-
ki munkálatok. Ütemezetten 
folynak az útjavítások, vala-

mint a közterületek faülteté-
si programja. Ezekkel kapcso-
latban ismételten arra kérem 
kedves lakótársakat, hogy az 
úthibákat jelezzék számomra 
a lenti elérhetőségemen. A fa-
ültetéssel kapcsolatban pedig 
arra buzdítom Önöket, hogy 
tegyük szebbé környezetün-
ket egy-egy fa ültetésével. Az 
ültetést az Önkormányzat által 
megbízott szakemberek vég-
zik el. Az Önök feladata csak 
az, hogy az igényeikkel együtt 
vállalják az ültetett fák gondo-
zását, melyre ezúton is kérem 
Önöket.

Igényeiket az alábbi e-mail-
ben jelezzék számomra: 
joszabo61@gmail.com

Tájékoztatom Önöket, hogy 
következő fogadó órám idő-
pontja 2016. november 17. 
18.00 óra, helyszíne a Bárdos 
Lajos Általános Iskola.

Észrevételeiket, javaslatai-
kat továbbra is várom az aláb-
bi elérhetőségeken:

Email: joszabo61@gmail.
com

Levelezési cím: 2120 Duna-
keszi, Fő út 25.

Üdvözlettel:
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Kedves lakótársaim!
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Körzetünkben idén is számos indokolt fej-
lesztés történt. Befejeződött az Alagról 
Verseny utcaként induló, majd Alsón már 
Pálya útként átvezető nagy forgalmú köz-
út teljes felújítása. Sajnos az örömben ko-
moly ürömöt jelent, hogy a gépjárművel 
közlekedők közül többen gyakran túllépik 
a megengedett sebességhatárt, és gya-
korlatilag átszáguldanak lakott, sűrű gya-
logos- és kerékpáros forgalmat bonyolító 
szakaszokon, ezzel időnként ijesztő, bal-
eset-, sőt mi több: életveszélyes közleke-
dési helyzeteket előidézve. Sok lakó arra 
panaszkodik, hogy bizonyos autótulajdo-
nosok rendszeresen „dudálják le” a jár-
da hiányában okkal-joggal az utak szélén 
gyalogszerrel dolgukra igyekvőket. Kérem 
lakótársaimat, hogy közlekedjünk felelő-
sen, óvatosan, az út- és látási viszonyok-
ra, valamint az előírt sebességkorlátozásra 
való fokozott figyelemmel.

Nyilvánvaló, hogy a közlekedésben 
résztvevők, sőt az önkormányzat részé-
ről is nagy a felelősség, temérdek a ten-
nivaló a biztonságos közlekedés megte-
remtése érdekében. Az autósoktól és ke-
rékpárosoktól türelem és visszafogottság, 

a gyalogosoktól a figyelmen kívül a járda 
használata (bizony mindenperces jelenet, 
hogy a kétoldalt meglévő járda ellenére 
az úttest szélén haladnak gyalogszerrel...), 
valamennyiünktől hatékony odafigyelés 
szükséges minden pillanatban. 

És természetesen az utak, járdák felújí-
tásában és utóbbiak építésében az önkor-
mányzatnak is megvan a maga feladata és 
felelőssége. Városunk nagy kiterjedésű te-
rületen fekszik, a fejlesztési tervek vala-
mennyi körzetre arányosan vannak meg-
határozva, nyilvánvalóan nem lehetséges 
valamennyi hiányosságot egyik napról a 
másikra felszámolni. A körzetben még ko-
rábbi tervek alapján a ciklus végéig szá-
mos utcaszakaszon – Fóti út egy része, Kin-
csem utca és köz, Posta utca, Muskátli utca, 
Gyöngyvirág utca – épül vagy újul meg a 
járda, emellett napirenden van a Karinthy 
Frigyes utca lakótelepi házak előtti szaka-
szának mielőbbi felújításának igénye is.

Az önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően továbbra is közlekedik a Du-
nakeszi alsói ingyenes Auchan-járat, 
amelynek menetrendje az idei esztendő 
utolsó negyedévében a következők szerint 

alakul (egyetlen kivétellel csütörtöki napo-
kon); november 10., 17., 25. (péntek); dec-
ember 1., 8., 15. és 22. A buszt üzemeltető 
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a me-
netrend-változtatás jogát fenntartja.

Az alagi városrészen élő lakótársaim 
számára az elkövetkezendőkben az aláb-
bi időpontokban tartok fogadóórát: min-
den páros hónap második csütörtökjén 
18.00 és 19.00 óra között. Konkrét dá-
tum: december 8., 2017. február 9., április 
13., június 8. Helyszín: Kinizsi-pálya eme-
leti klubterme (Fóti út 41.). Az alsói város-
rész lakói számára minden páratlan hó-
nap második csütörtökjén 18.00 és 19.00 
óra között. Konkrét dátum: november 
10., 2017. január 12., március 9., május 11. 
Helyszín: Közösségi Ház könyvtárszobája 
(Muskátli utca 2.). Lakótársaim megtiszte-
lő javaslatait, észrevételeit változatlanul 
folyamatosan várom ismert elérhetősé-
geimen: benko.tamas.dunakeszi@gmail.
com; +36 20 41 91 533.

Benkő Tamás, 
a 7. számú körzet képviselője

Közlekedés: közös felelősség, kölcsönös egymásra figyelés

körzeti 
képviselőink jelentik
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mint arról Korábbi lapszámunKban beszámoltunK, a 2014-es ÖnKormányzati választáson a jobbiK Kompenzációs 
listájáról Képviselői mandátumhoz  jutott nyíri márton tÖrténelemtanár KÖrnyezetvédelmi tanácsnoKKént dol-
gozott a Képviselő-testületben. a munKáját KÖzmegelégedésre végző nyíri márton ÖnKént mondott le Képviselői 
mandátumáról, ám a KülÖnbÖző nyilatKozatoKból egyértelművé vált, hogy feloldhatatlan ellentét feszült KÖzte 
és a jobbiK városi elnÖKsége KÖzÖtt. nyíri mártont varga zoltán péter, a jobbiK helyi elnÖKe váltotta a Képviselő-
testületben. a szocialistáKnál is személycserére Került sor. a 2014-es ÖnKormányzati választáson az mszp városi 
szervezeténeK Kompenzációs listáján Képviselői mandátumhoz jutott ábri ferenc - a napvilágot látott KÖzleményeK 
szerint KÖztartozása miatt elő állt - méltatlansági oKból Kénytelen volt megválni a ÖnKormányzati Képviselői man-
dátumától, valamint a pénzügyi és jogi bizottság  elnÖKi tisztségétől. ábri ferenc Képviselői helyét és bizottsági 
elnöki tisztségét bilinszky ferenc, a párt Korábbi városi elnÖKe vette át.  a Képviselő-testület Két új tagjával rÖvid 
bemutatKozó interjút KészítettünK, aKiKtől azonos KérdéseKre KértünK válaszoKat. 

Két új arc a képviselő-testületben 

- Mit lehet tudni önről, honnan 
érkezett, milyen közéleti múlttal 
rendelkezik? A civil életben mivel 
foglalkozik?- kérdeztük Bilinszky 
Ferenctől.

- Először a családomról néhány 
szót. 1982 óta élünk Dunakeszin 
feleségemmel, aki itt dolgozik 
óvodapedagógusként. Két fiam 
van és most már boldog nagy-
papa is vagyok, legnagyobb örö-
mömre megszületett unokám, Li-
liána. Magamról annyit, hogy 57 
éves vagyok, végzettségem sze-
rint híradásipari technikus. Eddi-
gi pályám során különböző ipari 
beruházásokkal, illetve ingatlan-
fejlesztési projektekkel foglalkoz-
tam. Volt olyan beruházás, ahol a 
létesítmény későbbi üzemeltetésé-
ben is feladatom volt. Jelenleg is lé-
tesítményüzemeltetéssel foglalko-
zom egy multinacionális vállalat 
alkalmazásában. Az önkormány-
zat felépítése, működése nem is-
meretlen számomra, két évig dol-
goztam egy önkormányzati város-
üzemeltető cégnél műszaki vezető 
helyettesként, később, mint mű-
szaki vezető. 2010 után két évig a 
Pest Megyei Önkormányzat egyik 
bizottságának, négy évig pedig 
Dunakeszi Város Önkormány-
zata külkapcsolatokért felelős ta-
nácsnoka tanácsadó testületének 
munkájában vettem részt kül-
sős tagként. A Magyar Szocialista 
Párt Dunakeszi alapszervezetének 
2006 óta vagyok a tagja, 2010-től a 
2016-os tisztújításig pedig az alap-
szervezet elnöke voltam.

- Önkormányzati képviselő-
ként mire helyezi a hangsúlyt?

- Mint a fentiekből látható, a 
politikai életbe nem most csöp-
pentem bele. Mindig vállaltam, és 
vállalom most is, hogy szociálde-
mokrataként gondolkozom és ér-
zek. Ezt a gondolkodásmódot kí-
vánom megjeleníteni a Képviselő-
testületben végzendő munkám-
ban. 

A képviselő-testület megtisz-
telt azzal, hogy rám bízta a Pénz-
ügyi és Jogi Bizottság vezetését, 
így képviselői munkám feladat-
köre és mennyisége jelentősen ki-
bővült. Képviselőként és bizottsá-
gi elnökként alapvető feladatom-
nak tekintem, hogy munkámat 
transzparensen, minden esetben 
a nyilvánosság előtt, teljesen át-
látható módon végezzem. Célom, 
hogy elősegítsem városunk lakó-
inak minél magasabb szintű ki-
szolgálását mind a szolgáltatások, 
mind az életkörülmények javítá-
sa területén. A Képviselő-testület-
ben a szociális és infrastrukturá-
lis, valamint az oktatási és egész-
ségügyi intézmények fejlesztésére 
helyezem a fő hangsúlyt és min-
den olyan határozatot, rendeletet 
támogatni fogok, amely a város la-
kosságának érdekeit szolgálja. 

- Döntéseiben a nagy többség, a 
város érdeke felülírja-e pártja, az 
MSZP politikai ambícióit?

- Értelmezhetetlen számom-
ra ez a kérdés, mert a város érde-
ke és az MSZP politikai ambíciói 
között ellentétet feltételez. Már-
pedig semmilyen ellentét nincs! 
Az MSZP helyi szervezete min-
dig a város lakóinak érdekeit tar-
totta szem előtt – lásd pl. a repü-
lőtér esetét. Ez a felfogásom to-
vábbiakban sem fog megváltozni, 
az MSZP érdeke a város érdekével 
azonos. 

- Mit lehet tudni önről, honnan 
érkezett, milyen közéleti múlttal 
rendelkezik? A civil életben mi-
vel foglalkozik? – kérdeztük Var-
ga Zoltán Pétertől.

- 31 éves vagyok, a Radnóti 
Miklós Gimnáziumban érettsé-
giztem. A közélettel már 18 évesen 
elkezdtem foglalkozni, 2003 óta a 
Jobbik tagja, 2005 óta helyi elnö-
ke, 2010 óta a Pest Megyei Köz-
gyűlés képviselője, a Jobbik frak-
cióvezető-helyettese vagyok.

Civilként alapvetően az egész-
ségügy területén, de jelenleg Vona 
Gábor elnök úr képviselői asszisz-
tenseként dolgozom főállásban.

- Önkormányzati képviselő-
ként munkájában mire helyezi a 
hangsúlyt?

- Tartom magam ahhoz, amit 
már akkor ígértünk, amikor a 
Jobbik 2010-ben bekerült az ön-
kormányzatba: következetesen tá-
mogatni fogunk mindent, amit a 
város érdekének tartunk és nem 
fogunk támogatni semmit, ami 
szerintünk nem az, függetlenül 
attól, hogy a fideszes városveze-
tés, vagy más politikai csoporto-
sulás terjeszti be az adott javasla-
tot. Ugyanezt egyébként elvárom 
valamennyi képviselőtársamtól is, 
a saját javaslataim esetében.

Fentiekből következően egyéb-
ként elutasítok bármilyen olyan 
feltételezést, vagy sejtetést, ami 
az alapján próbál a baloldal, vagy 
éppen a városvezetés szövetsége-
sének beállítani, hogy éppen mit 
szavaztunk meg, vagy mit nem, 
hisz erre már vannak próbálko-
zások. Folyamatos, főleg hazugsá-

gokon alapuló, személyeskedő tá-
madásoknak vagyunk és vagyok 
én személy szerint is kitéve a Fi-
desz és az MSZP helyi politikusai 
részéről - előbbiek nem szégyel-
lik a város közcélú honlapját sem 
erre használni - de ez nem tánto-
rít el minket attól, hogy ha szüksé-
ges, akkor támogassuk, ha szüksé-
ges, akkor pedig kőkeményen kri-
tizáljuk akármelyik oldalt, amely 
Dunakeszi érdeke ellen cselekszik.

- Döntéseiben a nagy többség, a 
város érdeke felülírja-e pártja, a 
Jobbik politikai ambícióit?

- A helyi Jobbiknak egyetlen po-
litikai ambíciója van: Dunakeszi ér-
dekeinek minél magasabb szinten 
történő képviselete és a város fej-
lődése - persze a megfelelő módon 
történő fejlődése. Ennek megfelelő-
en a két dolog nem írhatja felül egy-
mást, mivel a Jobbik politikáját a vá-
ros érdekei határozzák meg, ahhoz 
igazítjuk, így ez már nem is két do-
log, hanem egy és ugyanaz.

Az összeállítást 
szerkesztette: 

Vetési Imre
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elKészülteK az idei évre ütemezett intézményi felújítá-
soK, melyeK azt bizonyítjáK a 2016-os év is siKeres a be-
ruházásoK területén, amit az alábbi Összeállítás hűen 
tükröz.

a napoKban fejeződiK be az ügyfélszolgála-
ti iroda építése a városházán és elKezdőd-
het az irodabútoroK elhelyezése, valamint 
a megfelelő techniKai háttér KialaKítása.  
a gördülékeny ügyintézés, a lakosság kulturál-
tabb Kiszolgálása érdeKében a KésőbbieKben  
ügyfél-parKolóKat is épít az ÖnKormányzat.

dunaKeszi laKosságszáma folyamatosan nÖveKsziK, 
mellyel párhuzamosan az ÖnKormányzat arra tÖreK-
sziK, hogy a lehető legmagasabb szintű egészségügyi 
szolgáltatásokat biztosítsa. a rendelések gördülé-
Keny haladása, és a minimális váraKozási időK érde-
kében, a Képviselő-testület felülbírálta dr. babcsányi 
judit orvosi KÖrzeténeK határait. a dÖntés érinti  
dr. kohári györgy körzetét is – olvasható a polgármes-
teri hivatal KÖzleményében.  

Bár az év folyamán rendszere-
sen tudósítottunk az aktuális, 
folyamatban lévő felújítások-
ról, melyek Dunakeszi intéz-
ményeiben zajlottak, ám egy 
csokorban összefoglalva még 
szembeötlőbb az 
elvégzett beru-
házások, fejlesz-
tések listája. 

Idén Duna-
keszi Város Ön-
k o r m á n y z a t a 
összesen 56 mil-
lió forintot köl-
tött a kisebb intéz-
ményi felújítások-
ra, mint az intézményi 
játszóudvarok, udvarok 
rendbetétele, festés, szigetelés, 
burkolatcsere és még sorolhat-
nánk. A teljesség igénye nélkül, 
íme, az elkészült felújítások lis-
tája:

- a János utcai óvodában a 
szakemberek újraburkolták, 
felújították a játszóudvart

- Fóti úti bölcsőde kerítésé-
nek javítása

- Eszterlánc Óvoda pincéjé-
nek felújítása, a folyosó tiszta-
sági festése, valamint az udva-
ri kerítésen rajzfelületeket ala-
kítottunk ki

- a Piros Óvodában többek 
között kijavítottuk a redőnyö-
ket, öntözőrendszer építet-
tünk, valamint kicseréltük az 
épületben lévő ajtókat is

- új PVC burkolatot kapott 
a Gyöngyharmat óvoda egyik 
foglalkoztatója, a Kőrösi Cso-
ma Sándor és Bárdos Lajos Ál-
talános Iskolák két-két tanter-
me, a Fazekas Általános Iskola 
hat tanterme, valamint a Bár-
dos Lajos Általános Iskola fo-
lyosója

- megújult a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola lép-
csője az aulában, valamint el-
készültek az új lányöltözők is

. - Megújul a Széchenyi Álta-
lános Iskola színházterme

- A Bárdos Lajos Általános 
Iskola és a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola osztály-
termei új ajtókat kapnak

- Felújítottuk az 
Alagi tagóvoda 
emeleti konyháját

- valamint, város-
unk összes oktatá-
si-nevelési intézmé-
nyében újravona-
laztuk a tornaterme-
ket és a különböző 

sportpályákat.

Természetesen a felso-
rolt „apróbb” munkákon kí-

vül számos, nagy volumenű 
beruházás is megvalósul intéz-
ményeinkben: zajlik a Szakor-
vosi Rendelőintézet és a VOKE 
József Attila Művelődési Köz-
pont felújítása, megújult a Fóti 
úti orvosi rendelő épülete, fo-
lyamatosan zajlanak a Ma-
gyarság Sporttelep korszerű-
sítési munkái, új, EPDM borí-
tású sportpályát kapott a Du-
nakeszi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola, a Radnóti 
Miklós Gimnázium és a Ma-
gyarság Sporttelep, melyek 
egyenként 30 millió forint-
ba kerültek. Új, modern szék-
házzal indulhatott útjára a Vá-
rosi Sportegyesület Dunake-
szi, két új csoportszobával bő-
vült a Garas utcai bölcsőde, a 
DÓHSZK Család-és gyermek-
jóléti központ számára felújít-
juk a Vasút utca 11. sz. alatti 
épület emeletét, és ne feledkez-
zünk meg a Városházán épülő 
ügyfélszolgálatról sem.

A Városházán bíznak benne, 
hogy 2016-os évhez hasonlóan 
2017-ben is folytatódnak a fej-
lesztések, beruházások város-
szerte, melyek Dunakeszi lakó-
it szolgálják. 

Két új parkoló épül a Városhá-
za környékén, melyek megol-
dást kívánnak nyújtani a város-
központ parkolási gondjaira. A 
fejlesztésnek köszönhetően egy-
szerűbb lesz megközelíteni a Vá-
rosházát, könnyebbséget nyújt 
majd az ügyfélszolgálat elérésé-
ben is, az autósok számára pedig 
kényelmesebbé teszi a főtéri ren-
dezvények megközelítését. 

Az északi parkoló a Fő út, 

Bazsanth Vince utca sarkán 
épül majd, és mind a Fő út fe-
lől, mind a Szent István utca 
felől egyaránt meg lehet majd 
közelíteni. A parkoló kapacitá-
sa 28 személygépkocsi számára 
biztosít férőhelyet.

A déli parkoló a Fő út és az 
Alsótabán utca között épül, 
megközelítése a Fő útról tör-
ténhet, kapacitása 37 db férő-
hely.

Mint az a tájékoztatóból kide-
rül, dr. Babcsányi Judit körzete 
területileg nagy, lakosságszá-
ma pedig magas, míg dr. Ko-
hári György körzetének lakos-
ságszáma viszont kisebb, ezért 
2017. január 1-től az alábbi ut-
cák átkerülnek a XII. számú 
felnőtt háziorvosi körzetből a 
XV. számú felnőtt háziorvosi 
körzetbe: IV. Béla utca, Ábra-
hám P. utca, Ábrahám P. köz, 
Bárdos L. u., Eisemann M. u., 
Eszterházy P. u., Farkas F. u., 
Huszka J. u., Kacsóh P. u., Ka-

csóh P. köz, Kadosa P. u., Lehár 
F. u., Szt. Erzsébet u., Szt. Kin-
ga u., Szt. László u., Szt. Margit 
u., Zerkovitz B. u.

A jóváhagyott rendelet már 
a nemrég keletkezett Kolo-
nics György utcát is tartalmaz-
za, melyet a képviselő-testület 
döntése alapján a Barátság útja 
29. szám alatt található rende-
lőhöz csatoltak mind felnőtt 
háziorvosi, mind házi gyer-
mekorvosi, fogorvosi és védő-
női körzet tekintetében.

Döntés született továbbá a 
Széchenyi István Általános Is-
kola és a Fazekas Mihály Álta-
lános Iskola iskolavédőnői kör-
zetéről is. November elsejétől a 
Széchenyi István Általános Is-
kolában a 4 órás iskolavédőnői 
státusz helyett főállású, 8 órás 
státusz lép érvénybe, így a 2. 
sz. védőnői körzet ezután csak 
a Fazekas Mihály Általános Is-
kola tanulóit látja el.

Idén 56 milliót fordított 
a városi intézmények 

karbantartására 
az Önkormányzat 

Új parkolók épülnek 
a Városháza környezetében 

Januártól változnak 
a háziorvosi körzethatárok 
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Az üzem szakmai kollektívájának egyik legsikeresebb terméke az InterCity kocsi volt

mint arról már az országos sajtóból és egyéb KÖzleményeKből értesülhettünK a tigáz zrt. - a ma-
gyar energetiKai és KÖzmű-szabályozási hivatal jóváhagyásával - 2016. oKtóber 1-jei dátummal meg-
szüntette fÖldgáz egyetemes szolgáltatási tevéKenységét.

a dunaKeszi járműjavító Kft. tÖbb mint 9 milliárd forint értéKű Keretszerződest írt alá a máv start 
zrt.-vel  az  általa  üzemeltetett vasúti  személyKocsiK fővizsgáinaK, futó- és  balesetes javításai-
naK elvégzésére.

A Hivatal a FŐGÁZ Zrt.–t 
jelölte ki a TIGÁZ Zrt. 
egyetemes szolgáltatás-
ban vételező földgáz fo-

gyasztóinak átvételére, további el-
látására.

A TIGÁZ-tól a FŐGÁZ-hoz ér-
kezett fogyasztók közel fele havonta 
közel azonos összeget fizet a földgá-
zért, mert a kiegyenlített részszám-
lázást választotta. A szolgáltató vál-
tás miatt azonban átmeneti válto-

zás áll be a részszámlák összegében. 
Ennek oka, hogy a fűtési szezon ma-
gasabb fogyasztására előre befize-
tett többletet a TIGÁZ a végelszá-
moláskor visszafizette, mivel a fűté-
si szezonban már nem a TIGÁZ lesz 
a gázszolgáltató. Az előttünk álló 
időszakban azonban a téli hónapok 
túlsúlya miatt a következő éves gáz-
mérő-leolvasásig a megszokottnál 
magasabb összegű részszámlák vár-
hatók.

A FŐGÁZ Zrt. munkatársai sze-
retnék elkerülni, hogy az átmene-
tileg jelentkező magasabb kiadás a 
családokra váratlan pénzügyi ter-
het rójon, ezért arra kérik a fogyasz-
tókat, hogy a végelszámoláskor a 
TIGÁZ-tól visszakapott pénzüket 
tartalékolják a következő hónapok 
várhatóan magasabb részszámlái-
ra – írja közleményében a FŐGÁZ 
Zrt., s egyben a fogyasztók megér-
tését kéri. 

A korábbi évek gyakorlatá-
tól  eltérően a szerződés 
hosszabb időtartamra, 2 
éves időszakra vonatko-

zik. A projekt keretében összesen 
299 belföldi és nemzetközi forgal-
mú kocsi fővizsgaztatására kerülhet 
sor, és a megszokott  tevékenysége-
ken  túl  számos jarműtípus  eseté-
ben  különboző korszerűsítő és fel-
újítási feladatokat, valamint más ki-
egészítő munkákat  is tartalmaz – 
erősítette meg a Dunakeszi Polgár 
megkeresésére a DJJ Kft. ügyveze-
tő igazgatója. 

Szepessy Tamás - a megállapodás 
alaáírásakor - a Magyar  ldőknek   
azt  is  elmondta, hogy  a szerződes  
megalapozza  a  gyár  dolgozói szá-
mára  a  folyamatos  munkalehető-
séget. A  korábban tervezett  meg-
rendelések kozüI ugyanis  eddig  
több  nem  valósult meg, ami nehéz-
séget  okozott  a cégnek.

A DJJ Kft. ez év végen végez 
a CAF spanyol járműgyártó ál-
tal a Budapesti Közlekedési Köz-
pont részére  gyártott  villamosok   
összeszerelésevel és  üzembe  helye-
zésével.  A  Dunakeszin  keszült 8 
villamos végszereléséhez és a szük-
séges próbák lefolytatásához jelen-
tős beruházási munkákat  kellett 

elvégezni.  A  teljesítés   érdekében   
142,2  millió   forintból átalakítot-
ták  a  szerelőcsarnokot, 55,5 milli-
óból tesztcsarnokot hoztak létre, ki-
építették a próbapálya  felsővezetéki 
szakaszát 78,3 millióból, és további 
137,8 millió forintból áramátalakí-
tót létesítettek. Emellett vasútgépé-
szeti berendezéseket vasároltak,   és  
külső munkákat végeztek  46,6,  il-
letve  28,3  millió   forintért. A  CAF 
villamosokra vonatkozó további  
végszerelési munkái azonban nem 
valósultak  meg, mivel a BKK a mai 
napig nem hivta le a  szerződésben 
szereplő további 50 villamost. Erre 
a BKK-nak 2018-ig van lehetősége. 

Miként a Magyar ldők koráb-

ban  megírta, a dunakesziek a váro-
mányosai a 3-as metro kocsijainak 
felújítási munkáinak mintegy ne-
gyedének, tizenegymilliard forint  
összértekben.  

Szepessy Tamás ügyvezető igaz-
gató a Dunakeszi Polgárnak adott 
nyilatkozatában kiemelte, hogy az 
orosz féllel mind  a mai napig nem 
jött  létre a szerződes annak ellené-
re, hogy a MWM a közbeszerzési el-
járásra leadott pályázatában  25% 
alatti nevesített  alvallálkozóként  
szerepeltette  a DJJ  Kft.-t,  s a két  
cég között a mai napig együttműkö-
dési megállapodas van érvényben.

V. I.

A           Zrt. vette át a TIGÁZ ügyfeleit
Érdemes számolni és tartalékolni

Közel tizmilliárdos megrendelést 
nyert el a Járműjavító
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Közel húsz 
méteren át 
tarolták le 

az új oszlopokat

dÖbbenetes Kép fogadja dunaKeszi-alsón, a néhány hete felújított pálya út egy szaKaszán a KÖzle-
KedőKet. egy ismeretlen személy, aKi Káposztásmegyer irányából KÖzleKedett a gyÖngyvirág utca 
sarKánál legalább húsz méter hosszan brutálisan „ledózerolta” gépKocsijával az úttest és a jár-
daKÖzé épített elválasztó oszlopsort. 

A ledöntött oszlopok mellett 
a helyszínen látható volt jó 
néhány üvegdarab is, me-
lyek alapján talán köny-

nyebben be tudják azonosítani a kárt 
okozó gépjármű típusát és vezetőjét 
az eljáró hatóságok. 

A Dunakeszi Polgár Szerkesztősé-
gének megkeresésére Serfőzőné Koz-
ma Ilona rendőr alezredes elmond-
ta, hogy a Pálya úton 2016. október 

15-én 11 óra és 12 óra között történt 
anyagi káros közlekedési balesetet 
egy Dunakeszi–alsói lakos jelentette 
be hatóságuknál. 

„Az ismeretlen személy által veze-
tett ismeretlen forgalmi rendszámú 
gépjárműről a baleset következté-
ben anyagmaradványok szóródtak le 
a parkolást gátló oszlopokkal törté-
nő ütközés következtében. A balese-
tet okozó gépjármű feltételezhetően 
egy lila színű FIAT. A gépjárművet 
és annak vezetőjét hatóságunk kere-
si. Az oszlopokban keletkezett anya-
gi  kár közel 500 ezer forint, az ügy-

ben szabálysértési eljárást kezdemé-
nyeztünk.”- jelentette ki a Dunakeszi 
Városi Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztály vezetője. 

A Városházán megkérdeztünk 
műszaki témában jártas szakembe-
reket, akik elmondták, hogy a gyors-
hajtás, a „rongálás” megfékezése, 
megelőzése érdekében kamera kihe-
lyezését fontolgatják. A várható dön-
tés megalapozottságát alátámasztja 
az is, hogy alig néhány hete készült el 
a Pálya út felújítása, és a lakosság biz-
tonságát is szolgáló oszlopsor kiépí-
tése az úttest és a járda között, amely 
már két alkalommal esett külső ha-
tás áldozatává. Először három osz-
lopot rongált meg valaki, most pe-
dig több tíz méteren tették egyenlő-
vé a földdel. 

Joggal adódik a kérdés: kinek jó 
ez? 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Brutálisan „ledózerolták” a Pálya utca oszlopait 
– A rendőrség keresi az elkövetőt

A Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság Igazgatásrendésze-
ti Osztálya tájékoztatja az ál-

lampolgárokat, hogy az engedély-
ügyi ügyfélfogadási idő a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságon 2016. október 
1-jétől az alábbiak szerint változott:
Kedd: 8 – 12 óráig és 13 – 15 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig

Változott a rendőrség 
ügyfélfogadás rendje 

elKészült a pálya utca burKolatánaK felújítása, melyneK eredményeKént soKKal biztonságosabb 
lett az útszaKasz. a fejlesztés számos előnye – tÖbbeK KÖzÖtt –, hogy feloldhatóvá vált az éveKKel 
Korábban az út rossz és balesetveszélyes állapota miatt bevezetett sebességKorlátozás.

Az 50 km/h maximális se-
bességet jelző táblát 70 
km/h-ra cseré-
lik a Pálya utca 

- Kápolna és Rozma-
ring utcák közötti – la-
kott területen kívü-
li szakaszán az idei fel-
újításnak köszönhetően. 
Mint arról már több al-
kalommal hírt adtunk; tel-
jesen új burkolatot kapott a Pálya 
utca, így indokolttá vált az úttest 
rossz állapota miatt korábban beve-
zetett sebességkorlátozás eltörlése. 
Viszont fontos tudatosítani, hogy a 
megengedett 70 km/h sebesség csu-
pán a Kápolna utcától a Rozmaring 
utcáig terjed – azon túl a város belte-
rületén is érvényes sebességhatárok 
vannak érvényben. 

A Pálya utcához kapcsolódó 
másik fontos információ, hogy a 

Dunakeszi-Alsón áthaladók se-
bességét a Pálya utca és a 

Muskátli utca kereszteződé-
sében hamarosan egy se-
bességmérő rögzíti. A Mus-
kátli utcai közlekedési lám-

pa előtt 200 méterrel ugyan-
is egy sebességmérő kerül 

kihelyezésre, mindkét irányban, 
melynek érzékelője össze lesz kötve 
a közlekedési lámpával. Amennyi-
ben a mérő túl nagy sebességet jelez, 
a kereszteződés lámpája pirosra vált. 
Az Önkormányzat munkatársai ab-
ban bíznak, hogy 70 km/h sebesség 
részleges bevezetésével jelentősen si-
kerül javítani a főváros megközelí-
tésének minőségén, míg a Muskát-
li utcánál elhelyezésre kerülő sebes-

MÓDOSUL A SEBESSÉG-
KORLÁTOZÁS A PÁLYA UTCÁN 

ségmérővel elősegítik az alsón élő 
gyalogosok balesetmentes és bizton-
ságos közlekedését. 

(B. Szentmártoni)
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a rendőrség toborzásoK során is Keresi azoKat a magyar állampolgároKat, aKiK az újonnan felál-
lításra Kerülő határvadász egységeK Keretében fogjáK segíteni az ország határainaK védelmét. de 
milyen KÖvetelményeKneK is Kell megfelelni ahhoz, hogy valaKi felvételt nyerhessen – tettüK fel 
a Kérdést a dunaKeszi rendőrKapitányság épületében tartott toborzás alKalmából káli sándor 
rendőr őrnagynaK.

a farKas ferenc ami támogatására létrehozott alapítvány, a szuppán irén alapítvány elvitte a mű-
vészeti isKolából a Korábban ÖnKormányzati támogatásból vásárolt hangszereit. emiatt az isKo-
la hangszerállománya jelentősen csÖKKent, melyről farKas pál, az intézmény vezetője értesítette 
a tankerületet. 

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Humánigaz-
gatási Szolgálat Személy-
ügyi Alosztály vezető-

je elmondta; a magyar állampolgár-
ság mellett hazai állandó lakcímmel 
is kell rendelkezni a 18. életévét már 
betöltött személynek, aki a jelent-
kezési lapot a www.police.hu oldal-
ról töltheti le. A sikeres pályázásnak 
a fentieken túl további feltétele, hogy 
megfeleljen az alkalmassági vizsgá-
laton, a pszichológiai alkalmassá-
gi vizsgálaton, s emellett egy fizikai 
erőfelmérőt is teljesítenie kell. Ezt 
követően egy úgynevezett pályaori-
entációs beszélgetésre is sor kerül.

Mint ismeretes, háromezer fő fel-
vételére kapott lehetőséget a rendőr-
ség a Kormány döntése alapján. Az 
országos toborzásokat szeptember-
ben kezdték meg, azt követően fo-
lyamatosan érkeznek be a jelentke-
zők pályázatai. Pest megyében eddig 
több mint 50 fő jelentkezett, akik kö-
zül közel 20 fő bizonyult alkalmas-
nak a feladat ellátására.

A toborzások során megfelelő ér-
deklődést tapasztalnak a szervezők, 
akik úgy látják, többségében a még 
bizonytalanok jönnek el, illetve akik 
pályakezdők vagy munkanélküliek. 

A határvadász elnevezés kicsit csa-
lóka lehet sokak számára, hiszen azt 
gondolhatják, csak a határon kell 
majd szolgálatot teljesíteni. Az elne-
vezés azonban onnan ered, hogy a 
kollégák a Készenléti Rendőrség ha-
tárvadász bevetési osztályaihoz ke-
rülnek kinevezésre járőrtársnak. 
Azonban nemcsak a határon kell 
dolgozni, hanem más rendészeti te-
rületen is, várhatóan heti váltásban.

Az új szolgálati törvény bevezeté-
sével biztosított a karrier lehetősége 
is: a kinevezés után a fizetési fokoza-
tokban fokozatosan lépnek előre. A 
sikeresen felvételizők először egy 6 
hónapos képzésen vesznek részt, et-
től azonban még nem válnak teljes 
értékű rendőrré. Ehhez még továb-
bi képzéseken kell részt venniük. A 
sikeres pályázóknak az első két hó-
napban bruttó 150 ezer forint lesz az 

illetményük, ezt követően pedig 200 
ezer forint lesz a havi bérük, de más 
juttatásokat is kapnak, így többek 
között nyelvpótlékot, éjszakai pót-
lékot, szociális és lakhatási támoga-
tást.

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Eich László, a Dunakeszi tankerület vezetője arra 
kérte az Önkormányzatot, hogy a hangszerek 
részleges pótlásának, illetve a meglévő hang-
szerek megóvásának érdekében részesítse rend-

kívüli anyagi támogatásban az oktatási intézményt.  
A Képviselő-testület egyhangúan megszavazta, hogy az 
Önkormányzat egymillió forinttal segítse az intézmény 
munkáját.

A közlekedés mellett a közbiz-
tonság kérdése is mindany-
nyiunk közös érdeke és fe-
lelőssége. Éppen ezért to-

vábbra is arra biztatom lakótársainkat, 
hogy jelentkezzenek a Dunakeszi Alsó 
Polgárőr Egyesületbe, hogy lakókör-
nyezetük biztonságát rendszeres szol-
gálatokkal – ez lehet akár mindösz-
sze havi egy-két alkalommal is – mi-
nél többen segítsük elő - nyilatkozat a 

Dunakeszi Polgárnak Benkő Tamás, 
a körzet önkormányzati képviselője. 
A Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesü-
let várja soraiba mindazokat, akik sze-
retnének a közösség érdekében tenni, 
akik szeretnék, ha a környezetükben 
javulna a közbiztonság, akik szeret-
nének egy jó társasághoz csatlakoz-
ni – és nem utolsó sorban, van annyi 
szabadidejük, hogy szolgálatokat telje-
sítsenek. A szolgálatok adása teljesen 

önkéntes, annak formáját és idejét a 
szolgálatot adó határozza meg. Termé-
szetesen azért itt is vannak kötöttségek 
és elvárások, de azt leginkább a körül-
mények, a felkérések határozzák meg. 
A Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület 
szeretettel vár mindenkit. Jelentkezni 
az egyesület elnökénél, Király János-
nál a +36 20 943 63 37-es számon, vagy 
a j.kiraly74@gmail.com e-mail címen 
lehet.

Dunakeszin toborzott a rendőrség

Egymillió forintos rendkívüli 
támogatást kap a Farkas Ferenc AMI

Új tagokat várnak a polgárőr egyesületbe
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Dióssi Csaba 
polgármester és 
Bocsák Istvánné 

családügyi 
főtanácsnok 

az Önkormányzat 
ajándékával 

érkezett a boldog 
családhoz

az elmúlt év január 1-jétől vezette be az ÖnKormányzat a babaKÖszÖntő csomagot, ezzel KedvesKediK a város-
vezetés minden újszülÖtt szüleineK. a csomaggal azt szeretné Kifejezni az ÖnKormányzat, hogy számuKra is 
ÖrÖm egy dunaKeszi gyermeK születése, és ehhez az ÖrÖmteli pillanathoz szeretnéneK hozzájárulni egy-egy 
Kedves emléKKel. az első csomagot annaK idején dióssi csaba polgármester vitte el a vízhányó családnaK és 
idén oKtóber 25-én pedig már a 400. csomag átadására Került sor.

A szülők – Ilyés Zsuzsanna 
és Emődi Norbert – két hó-
napos Emődi Bianka nevű 
gyermekükkel együtt fo-

gadták az érkező Dióssi Csaba polgár-
mestert és Bocsák István Károlynét, a 
választókerület önkormányzati kép-
viselőjét, családügyi főtanácsnokot. 

Az erdélyi születésű Zsuzsanna 
2008 óta él Dunakeszin, korábban a 
fővárosban lakott, tíz évig a szállo-
daiparban dolgozott igazgatóként, 
két éve pedig egy szoftverfejlesztő 
cég gazdasági igazgatója. Most azon-
ban jó ideig számára a legfőbb hivatás 
gyermeke gondozása, nevelése pár-
jával együtt. Norbert ingatlanokkal 
foglalkozik, két éve költözött Buda-
pestről a városba s talán a sors akarta, 
hogy ugyanebben a háromemeletes 
lakóparki házban vásárolt lakást, itt 
ismerkedtek össze s kapcsolatuk gyö-
nyörű „gyümölcse” Bianka, akinek 
éppen ezen a napon volt a névnapja is. 

Mindketten a csendet, nyugalmat, 
zöldövezetet szerették meg Duna-
keszin, s tervük, hogy hosszú távon 
itt éljenek, de a lakásukat, gyerme-
kük születését követően szeretnék na-
gyobbra cserélni. 

Zsuzsanna mindennapjait most a 
babával való foglalatosság tölti ki. Hat 
hétig vele volt a Gyergyószentmik-
lóson élő édesanyja, akivel nap mint 
nap telefonon tartják a kapcsolatot. 
Az édesapa elmondta, hogy „apás 
szülés” volt, számára ez felejthetetlen 
élmény, bár hozzátette, hogy a világ-
rajövetellel együtt járó anyai szenve-
dés megviselte. De mindketten bol-
dogok, gyermekük szépen fejlődik, 
sokat eszik-alszik. Zsuzsanna, ha te-
heti, elmegy a közelben lévő Baba-
Mama Klubba, ahol a szintén oda lá-
togató kismamákkal megbeszélik a 

gyermeknevelés ügyeit-örömeit. Ter-
vezik, hogy kipróbálják a Tábor utcá-
ban lévő babauszodát is, jó vélemé-
nyeket hallott erről a lehetőségről.  

A babacsomagot – melyben többek 
között Dunakeszi, a Mi városunk lo-
góval ellátott body valamint egy „kin-
cses doboz” is volt – a képviselő asz-
szony adta át a családnak. Dióssi Csa-
ba virágcsokorral kedveskedett az 
édesanyának s elmondta, hogy a vá-
rosvezetés sokat tesz azért, hogy a 
bölcsődei, óvodai férőhelyek megfe-
leljenek az igényeknek, így ha eljön 
az ideje, a kis Bianka számára is lesz 
majd hely. 

Jó hangulatú beszélgetéssel fejező-
dött be a babacsomag átadása. 

Itt mondjuk el, hogy az újszülöttek 
érkezését követően a családok a vé-

dőnőnél vagy a Polgármesteri Hiva-
tal szociális részlegénél kérhetnek ba-
bacsomagot igénylő űrlapot s ennek 
kitöltését követően a Programiro-
da szervezésében hamarosan házhoz 
viszi az adott választókerület önkor-
mányzati képviselője az ajándékot.

Katona M. István
A szerző felvételei

Négyszázadik Babacsomag 



19Dunakeszi Polgár

kollár albin barátsága fél évszázada KezdődÖtt egy erdélyi fiatalemberrel, amely - ma már tudjuK – 
széKelyKeresztúr és dunaKeszi testvérvárosi együttműKÖdésével is megajándéKozta a Két település polgárait, 
isKoláit. hogyan és milyen KÖrülményeK KÖzÖtt ismerte meg Későbbi barátját, bán árpádot? – KérdeztüK dunaKeszi 
díszpolgárától, aKineK tÖbb évtizedes „nemzetegyesítő” tevéKenységét az oKtóber elején rendezett testvérvá-
rosi napoKon emléKplaKettel ismerte el dunaKeszi város ÖnKormányzata. 

- 1966 nyarán másodikos gimnazistaként meghívó levél-
lel utaztam Erdélybe. Mindenütt nyíltszívű emberek-
kel találkoztam. Egy kicsiny Hargita megyei faluban, 
Alsóboldogasszonyfalván vendégeskedtem Bán Pali bácsi-
éknál. Ebben a családban ismerkedtem meg a korombeli 
Árpáddal, aki a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázi-
um diákja volt. A reneszánsz tudós, Erasmus írta: „Hason-
ló emberek között könnyűszerrel jön létre és szilár-
dul meg a barátság.” Ma, 2016-ban, 50 éves az 
elmúlt évtizedek során egyre jobban elmé-
lyülő, testvérinek mondható kapcsolatunk. 

- Talán nem járok messzi az igazság-
tól, ha azt mondom; e nagyszerű barát-
ság, az erdélyi emberek iránti tisztelete 
indította arra önt, hogy 1990 elején ke-
véssel a romániai forradalmat követő-
en, gyógyszert, ruhát, könyvet vitt ha-
táron túli honfitársainknak?

- Nem véletlenül lett 1984-ben az egy-
kori dunakeszi 4. számú Általános Isko-
la névadója Kőrösi Csoma Sándor! Sze-
rettük volna tanítványainkkal minél job-
ban megismertetni a határainkon túl élő 
honfitársaink életét, a Trianonban elcsatolt te-
rületek földrajzát, történetét. A gyerekek mindig is tudták nálunk, 
hogy az Erdélyben, Felvidéken, Szerbiában élő honfitársaink nem 
románok, nem szlovákok, nem szerbek. Közös az anyanyelvünk, 
történelmünk, kultúránk. Az iskola ethoszából, szellemiségéből 
adódott, hogy amint a helyzet kívánta, igyekezzünk gyors segítsé-
get nyújtani a határon túli rászorultaknak. A szülők által bekül-
dött adományokat Fittler József tanár úrral és Tóth Márton szülő-
vel szállítottuk Székelykeresztúrra.       

- Bán Árpád és az ön barátságában mit tekint a legnagyobb 
értéknek, a legerősebb emberi kapocsnak?

- A barátság minden ember életében nagy ajándék. Az ilyen em-
beri kapcsolat óriási érzelmi, szellemi erő, energia forrása, de sok 
minden más is rejlik benne. Például önmagunk mélyebb megis-
merésére is lehetőséget jelent. Többek között ez az egyik jelentése 
József Attila gyönyörű sorának: „Hiába fürösztöd önmagadban, 
csak másban moshatod meg arcodat.” Ez a kötelék a hűség pró-
bája is. Manapság sokak gondolkodásában fontos szerepet játszik 
az anyagi haszon, a vajon mit nyerhetünk a másikhoz való viszo-
nyunkból - elve? Nem lehet igazi barátság az, amelynek haszon 
volt az indítéka.  

- Húsz éve, hogy testvérvárosi együttműködést kötött 
Székelykeresztúr és Dunakeszi Város Önkormányzata, melynek 
erős kötelékét az önök barátsága, a Petőfi és a Kőrösi iskola tan-
testületei valamint diáksága fonták elválaszthatatlanná a kép-
viselő-testületek támogatásával. Hogyan értékeli az elmúlt két 
évtized együttműködését?

- Örömmel tölt el, hogy ma is olyan szoros ez a kapcsolat, mint 

húsz évvel ezelőtt. Tudomásom szerint az együttmű-
ködésre való készség és elhatározottság a települések 
közötti önkormányzatokban, iskolai és óvodai tan-
testületekben a két évtizeddel ezelőtti „hőfokon” lé-
tezik. Különösen nagy érdeme van ebben az egykori 
és mai kapcsolatápoló képviselőknek: Fittler József-
nek, aki a kezdetek idején teremtett sok lehetőséget 
barátságok létrejöttére, Kárpáti Zoltánnak, aki szám-

talan új utat nyitott a több évtizedes testvér-
városi együttműködésben, kezdeményezé-
sei gazdagították, erősítették a két város 
intézményei és polgárai közötti kapcso-
latot. Kárpáti Zoltánné igazgató asszony 
már a kezdetektől odaadó éltetője az is-
kolák közötti baráti viszonynak. A több 
mint egy évtizede szervezett nyári tábo-
rokban településünk több száz diákjával 
ismertette meg Erdély minden szegle-
tét. Nagyszerű kiadványt szerkesztett az 
idei, 20. évfordulóra. A számtalan szív-
ből jövő tettből hosszasan idézhetnék. 
Itt csupán Lengyel István művész úr lé-
lekemelő alkotására, amelyet Dunakeszi 

ajándékaként  Kovács László úr, az akko-
ri városi képviselő testület tagja, maga szál-

lított Székelykeresztúrra és Kliment Gézának, 
ugyanezen testület  egyházügyi tanácsnokának a „keresztúri” 
felekezeteket támogató tevékenységére utalok. Jó arra gondol-
ni, hogy valamennyiük és székelykeresztúri partnereik munká-
ja nyomán sok lehetőség nyílik diákok, néptáncosok, zenekarok 
tagjai, pedagógusok, sportolók, a két település polgárai találko-
zására.  

- Mire gondolt, mit érzett, amikor Erdész Zoltán alpolgármes-
tertől elsőként Ön vehette át a testvérvárosi kapcsolatok ápolá-
sáért az Önkormányzat által alapított plakettet, melyet Lengyel 
István szobrászművész készített, amin ez olvasható: „Mikor a fi-
vérek összedolgoznak, a hegyek arannyá változnak.”

- Arra gondoltam, hogy a pódiumra kellene szólítani mindazo-
kat a társaimat, akik tevékeny alakítói voltak ennek a szép, két év-
tizedes történetnek, s persze, de jó lenne, ha itt lenne mellettem 
Bán Árpád barátom.

Vetési Imre
Fotó: Hohner Miklós

Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Isko-
la igazgatója által szervezett kétnapos Testvérvárosi Napok 
rendezvényen Erdész Zoltán alpolgármester Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata által alapított plakettel tüntette ki Simó 
Béla tanárt, székelykeresztúri önkormányzati képviselőt 
Székelykeresztúr és Dunakeszi tartalmas testvérvárosi együtt-
működéséért végzett önzetlen és kiemelkedő tevékenységéért. 

A barátság minden ember 
életében nagy ajándék
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A program 
szervezője, 

Hildné Kardos Enikő 
hívó szavára 

idén jóval több 
család vett részt 

a vidám hangulatú 
eseményen, 
mint tavaly 

Hazánkban a 2000-es évek 
elejétől kezdett elterjedni, 
az amerikai filmekből il-
letve képregényekből vett 

minta alapján, elsősorban a gyerekek 
és a nagyobb fiatalok körében. Nem 
ijesztgetős, hanem bulizós, vidám 
játékos hangulatú esemény, melyre 
a Mindenszentek illetve a Halottak 
napja előtt, október 31-én kerül sor.

Városunkban két éve gondolták 
azt a Toldi-Dombliget Lakóparkban, 
hogy az itt élő kisgyerekes családok-
nak rendeznek egy Halloween-i lám-
pás vonulást. Első alkalommal mint-
egy tíz család vett részt az eseményen, 

egy év múlva már negyven család in-
dult el a közös esti sétára. Legutóbb, 
ugyancsak október 31-én mintegy 
száz gyermek szüleikkel együtt jelent 
meg a Szent Kinga utca Huszka Jenő 
utca kereszteződésére meghirdetett 
gyülekezőn. Ezt a nagyszámú részvé-
telt örömmel konstatálta Hildné Kar-
dos Enikő, aki most is a szervező volt.

A gyerekek zöme bohókás jelme-
zeket öltött. Volt köztük seprűnyeles 
boszorkány, kísértet, akadt vámpír, 
de volt cicaarc is. Ahogy sokasodott a 

gyereksereg, úgy lett egyre több mun-
kája Kissné Puller Annamária arcfes-
tőnek, és elég hamar elfogytak a Holló 
Leila által készített házi sütemények 
is. Ugyancsak hamar gazdára találtak 
a Halloween-es léggömbök és a vilá-
gító lámpácskák.  

Indulás előtt főpróbát tartottak 
Kardos Enikő vezetésével. Mivel a cél 
az volt, hogy felkeresnek családokat, 
elénekelnek egy rövid dalocskát és be-
kiabálják a jelszót, hogy: „Csokit vagy 
csalunk!”. A dalocska pedig így szólt: 
„Vasorrú bába, fekete ruhába, seprű-
nyélen lovagolunk el a banyabálba”.

Ezt követően elindult a menet a la-
kóparkban. A zavartalanságot a vá-
rosi polgárőrség tagjai biztosították 
és a vonuló gyereksereg, természete-
sen a szülőkkel együtt, őt családot ke-
resett fel. Ha az ének tetszett, és a jel-
szó is hatásos volt, a megszólított csa-
ládok megjelentek a kapuban nagy 
kosár édességgel. A Ragyák Tibor, Lics 
Melinda, Honfi Varga Anett, Vassné 
Bogdányi Bernadett, Vass Endre, Za-

karné Standi Katalin, Barna Nikolet-
ta, Weiss Pamela és a Kavalecz család 
édességes kosarai igen hamar kiürül-
tek. 

A jókedvű vonulás végén, vissza-
érve a gyülekező helyre, ráadásként 
még pizzázhattak is a nebulók. És a 
sikerre való tekintettel megszületett 
az elhatározás: jövőre ismét megren-
dezik ezt a vidám Halloween-t.

Katona M. István
A szerző felvételei

Halloween-i lámpás vonulás 
a halloWeen ősi Kelta hagyományoKból KialaKult ünnep oKtóber 31-e éjszaKáján, melyet elsősorban az angol-
szász országoKban tartanaK, bár mára már az egész világon divattá vált.
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Az íj és a kard kiöntéséhez műhelyt keresnek

Belső utak, járdák épültek a városi temetőben

A másik két elem, az íj és a 
kard Czinege István és Pé-
ter Nándor kemény mun-
kájával, Bus Antal és mun-

katársai támogatása mellett alapvető-
en elkészült. Előzetesen csak annyit 
mondunk róla, hogy tekintély-paran-
csoló jelkép született. Mivel ez a két 
rész acélból készült, így szükség lesz 
arra, hogy védve legyen a korróziótól,  
e miatt olyan műhelyt keresünk, ahol 
egy közel 6 méter hosszú, kb.  300 kg. 
súlyú elem horganyzása megoldha-
tó, ezért kérjük  mindazok segítségét, 
akik ismernek ilyen lehetőséget.

Az Önkormányzat tájékoztatása 
szerint a Fő út felújításának  tervezé-
sével eljutottak a leendő emlékhelyig, 
amely alapján  végzett munkálatok 

majd az emlékhely egy részét is érin-
teni fogják. Ígéretet kaptunk a terület 
megvilágításának a kialakítására,  és 
folyamatban van az emlékhely városi 
megfigyelő kamerarendszerébe törté-
nő bekapcsolása lehetőségének vizs-
gálata is.

A leendő emlékhely területén eddig 
egy jelentős változás történt,  ame-
lyért köszönet Vadász Zoltánnak, aki 
a téren lévő mintegy 50 m3-s, régen 
nem használt derítőt szakszerűen be-
temettette.

Köszönet illeti azokat is, akik befi-
zetéseikkel támogatják az emlékhely 
létrehozását, ők az alábbiak, azok, 
akiknek a nevét eddig még nem kö-
zöltük:

Dalnoki György 20e., dr. Dé-

nes László 10e., Gereben János 10e.,   
Guttmann Vilmos borász 10e. Juhász 
Előd 10e. Juhász Vilmos 10e. Papdi Já-
nosné 4e., Szabó Sándor 5e., Szentesi 
család 10e forint.

Számlaszámunk: 
DunArt. Képző. Egy. Atilla emlékhely.
11742104-20057499

Az Atilla nagykirály emlékhely 
megvalósításával foglalkozó

Dunakeszi Civilek Baráti Köre ne-
vében a szervezők:

Peti Sándor 
+36 30 474 7433

Szombat István 
+36 70 329 1756

A Dunakeszi Közüze-
mi Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazga-
tója elmondta, hogy 

összesen 1182 méter belső utat 
építettek, 2334 m2 felületet bur-
koltak le viacolorral. Az új utak 
egy részén gépjárművek is köz-
lekedhetnek, melyek mellett 
épültek kizárólag gyalogosok 
közlekedésére alkalmas szaka-
szok, járdák is. 

Homolya Józseftől megtud-
tuk, hogy tavasszal szóró par-
cella építésével folytatódik a vá-
rosi temető fejlesztése, rekonst-
rukciója. 

A fejlesztések megvalósításán 
kívül a temetőt üzemeltető Kft. 
munkatársai a sírkert rendbeté-
telével, a lehullott, elszáradt fa-
levelek, és ágak begyűjtésével is 
igyekeztek méltó környezetet 
teremteni az elhunytak sírjához 
ellátogatók számára. 

A négynapos ünnepnek kö-
szönhetően nem volt zsúfoltság 
a sírkertben, a családtagok, a ro-
konok folyamatosan érkeztek el-
hunyt szeretteikhez. A lakos-
ság személyi- és vagyonbizton-
ságára közösen vigyáztak rend-
őrök, polgárőrök és közterület 
felügyelők, akik szakszerű intéz-
kedéssel segítették a folyamatos 
gépjármű- és gyalogosforgalom 
biztosítását, figyelemmel voltak 
arra is, hogy a sokszor kicsinek 
bizonyuló parkolóban ne ala-
kuljanak ki torlódások, baleset-
veszélyes helyzetek. 

Dunakeszi mindkét temető-
jében már a kegyeleti ünnepna-
pok előtt is folyamatosan érkez-
tek a családtagok, szülők, test-
vérek, barátok, hogy egy szál 
gyertyával, virággal emlékezze-
nek elhunyt szeretteikre…

V.I.
Fotó: KesziPress

Atilla nagykirály emlékhely

Méltóságteljes emlékezés

jó érzéssel vetjüK papírra, hogy az elKészült atilla mellszobor  továbbra is nagy siKerneK Örvend. a mögöt-
tünK lévő nyári, őszi  hónapoK nagy részén, előbb a KÖlcsey ferenc városi KÖnyvtárban,  majd a dunart galéri-
ában volt látható és a soK érdeKlődő egyÖntetű  elismerését váltotta Ki.

a családoK, a hozzátartozóK mindenszenteK, és a halottaK napja méltóságteljes megemléKezésé-
hez dunaKeszi város ÖnKormányzata a fóti úti sírKertben Kivitelezett nagymértéKű fejlesztéssel, 
belső utaK- és járdáK építésével igyeKezett hozzájárulni, melyeK oKtóber utolsó hetéig elKészül-
teK. a városi temetőt üzemeltető dunaKeszi KÖzüzemi nonprofit Kft. a munKálatoK elvégzésére KÖz-
beszerzési eljárás Keretében választotta Ki a nyertes Kivitelezőt – tudtuK meg homolya józseftől. 
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az elmúlt éveK hagyománya alapján dunaKeszi város ÖnKormányzata 2016-ban is megvalósítja azon 
programját, mely során megajándéKozza a város szépKorú laKosait. a városvezetés tisztelete és 
megbecsülése jeleKént a 65. évüKet már betÖltÖtt laKótársainKnaK Karácsonyi ajándéKcsomaggal 
igyeKsziK ÖrÖmÖt szerezni advent idején.

Az ajándékcsomagok házhozszállításában a he-
lyi sportegyesületek önkéntesei, a Diófa Nagy-
családosok Egyesülete, valamint a helyi okta-
tási intézmények diákjai segédkeznek. 

A csomagok kiosztására 2016. december 9. és 23. kö-
zött kerül sor.

A csomagokat elsősorban házhoz szállítással kézbesí-

tik. Amennyiben az önkéntes nem jár sikerrel, úgy a Pol-
gármesteri Hivatalban, a karácsonyi leállást követően, 
2017. január 2. után lehet átvenni a csomagot személye-
sen. Fontos információ, hogy az ezt megelőző időszak-
ban a Polgármesteri Hivatalban nem tárolnak csomagot, 
így értelemszerűen advent idején ott nem lehet átvenni.

Márai Sándor 1900. 
április 11-én Kas-
sán született, aki 
már fiatalon ko-

rának az egyik legkedveltebb 
és elismertebb írója, költő-
je volt, írásai népszerűek vol-
tak Magyarországon és külföl-
dön is. „Hajós” volt, aki szin-
te bejárta az egész világot, de 
soha nem talált otthonra, ha-
zára.” – Ennek az otthontalan-

ságnak 1989. február 21-én egy 
pisztolylövéssel tett pontot éle-
te végére a kaliforniai San Die-
góban – e drámai kijelentéssel 
kezdte az irodalmi estet Pálfy 
Margit, aki szenvedélyes han-
gon, néhol a visszafojtott érzel-
mek feszítő erejét érzékeltetve 
tolmácsolta Márai verseit, me-
lyek szinte kivétel nélkül tük-
rözték az író lelkiállapotának 
hullámzásait.

Az író sorainak elhangzá-
sa közben elénk tárult szü-
lővárosa Kassa, a közeli Tát-
ra iránti rajongása. „Hallom 
néha a hegyeket – siratnak” – 
írta kölcsönös ragaszkodásuk-
ról, miközben feltette a kérdést: 
„Van-e még hazám?”.

Gyönyörű sorok hangzottak 

el szerelemről és halálról, átél-
hettük a Mennyből az angyal 
megrendítő „könyörgését” a 
magyar szabadságért. 

Mesteréhez, Krúdy Gyulá-
hoz, és vele egy napon, április 
11-én született másik költő zse-
nihez, József Attilához fűződő 
kapcsolatát is megismerhettük, 
mintegy jellemábrázolásként.

A közel egyórás irodalmi es-
tet Pálfy Margit Márai Sándor 
Monológ című versével fejez-
te be:

…A múltat én elhordozom 
magammal/új életemre, mint 
zsákját a vándor:/hogy éltem 
egyszer én, Márai Sándor./ S 
emlékeimmel elmotozva élnék,/
mert amit érdemeltem rám ta-

lált:/kaptam egy életet és egy 
halált.

Hosszú perceknek tűnő csen-
det a közönség vastapsának vi-
haros ereje törte meg, így hálál-
va meg az író és művész mara-
dandó teljesítményét.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Idén sem marad el a 65 év felettiek 
karácsonyi ajándékozása 

Öt éve indult útjára a Dunake-
szi Önkormányzat kezdemé-
nyezéseként az adventi ado-

mánydoboz akció, aminek sikerét lát-
va nem volt kétséges, hogy idén is ré-
sze lesz a karácsonyi készülődésnek. 

Csatlakozzon Ön is a közösségi 
együttműködéshez, ezzel is segítve 
egymást, mert Dunakeszi a Mi város-
unk.

Várjuk adományát november 26. és 
december 18. között az adventi vá-
sárba a Főtéren, vagy a Polgármeste-

ri Hivatalban működő Programirodá-
ba. Természetesen a határidő lejárta 
után is fogadunk ajándékokat, me-
lyeket eljuttatunk a rászorulóknak.

2016. december 16-ig a DÓHSZK 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
(Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) is 
fogad adományokat, kérjük, az ügy-
félfogadási időről mindig tájékozód-
jon indulás előtt!

Kérjük, a dobozon jelöljék meg 
azt, hogy milyen nemű és korú sze-
mélynek szánják ajándékukat, illetve, 

hogy csak jó állapotú, tiszta terméke-
ket adományozzanak!

Ami a dobozban lehet: játék, isko-
laszer, ruhanemű, tartós élelmiszer.

Köszönjük, hogy Ön is csatlakozik 
az adománydoboz akcióhoz!

Egy doboznyi törődés 

 „szindbád hazamegy" – címmel tartott szenvedélyes átéléssel márai-estet pálfy margit, a magyar érdemrend 
lovagKeresztjével Kitüntetett színművész a KÖlcsey ferenc városi KÖnyvtárban. az irodalombarátoK lelKes KÖ-
zÖnségével zsúfolásig megtelt a művelődés egyiK legnépszerűbb városi szentélye, aKiK az országosan ismert 
művésznő rendKívül szuggesztív előadásán Keresztül élvezhettéK márai sándor irodalmi alKotásait. 

MÁRAI-EST A KÖNYVTÁRBAN 



Pollermann Judit 
az első országos 
bajnoki címét 
1972-ben nyerte

 - Mióta tart ez a szerelem Ön és a re-
pülés között?

- Édesanyámtól örököltem elsősorban 
a repülés szeretetét, ugyanis ő is repült 
még a második világháború előtt. Már 
kisgyerekkorom óta követtem a példá-
ját, mindig repülni szerettem volna, bár 
először  a szomszédok gyerekeivel men-
tem ki a repülőtérre, hogy felszállhassak. 
Ezek után nem kell csodálkozni azon, 
hogy gyerekkori rajzaim is mindig szár-
nyas hercegkisasszonyok, felhők, repülők 
voltak.  Én magamat is így képzeltem el és 
már ekkor tudtam, hogy felnőtt korom-
ban a repüléssel szeretnék foglalkozni.

- Az egy dolog, ha valaki gépre száll-
hat, és az egy másik, amikor egyedül re-
pülve vezetheti a „nagy madarat”. Mi-
kor jött el a pillanat, amikor először re-
pülhetett egyedül?

- Először egyedül 16 éves koromban 
repültem GÓBÉ tipusú repülőgéppel, 
a legelső olyan pilóták közé tartozom, 
akik ilyen típusú géppel felemelkedhet-
tek. Azóta már ötvenhárom év telt el, de 
egyszerűen képtelen lennék mást csinál-
ni. A több mint öt évtized alatt volt egy-
két érdekes helyzet, amiknél nem túl sok 
hiányzott a tragédiához, ám odafenn na-
gyon óvtak engem, hiszen balesetem, tö-
résem vagy egyéb komoly sérülésem sem 
volt soha. Noha ezt nem sokan tudják, 
a nagyvilágban sok női pilóta van, akik 
bizony egy-egy versenyen a férfiakkal 
szemben is becsülettel helyt állnak.

- Mi a vonzereje a repülésnek, azon 
belül is a vitorlázó szakágnak?

- Teljes koncentrációt igenyél, ezáltal 
hihetetlenül jó aktív pihenés, ki tudja az 
ember agyát kapcsolni. Egy repülés után 

tiszta fejjel sokkal jobban mennek a dol-
gok, sokat segít a munkában szükséges 
koncentrációbab. Előhozza az emberből 
a felelős döntéskészséget. Nem véletlen, 
hogy a világ nagy bankjai mindig pilótá-
kat alkalmaznak kockázatelemzésre, és 
új tervek kialakítására, olyanokat, akik-
nek a banki szférához semmi közük. 

- A vitorlázó repülésben a legtöbb 
női rekord az Ön nevéhez fűződik, amit 
versenyeken fel lehetett állítani. Mi kell 
ahhoz, hogy valakiből ilyen jó pilóta 
váljon?

- Nem bátorság kell hozzá. Mindig 
mondom a tanítványaimnak, hogy egy 
pilóta megfontolt legyen és semmi rizi-
kót ne vállaljon. Egyszerűen jóízűen kell 
tudni repülni. Hiszen a repülő is ugyan-
olyan jármű, mint a többi, csak máshol 
közlekedik.

- Hogy kell egy versenyt elképzel-
nünk?

- Egy vitorlázó repülő verseny 9-14 
napig tart. Ahhoz, hogy például 100-
120 km/h átlagsebességgel repüljünk, 
helyenként akár 200-250 km-es sebes-
séggel kell repülnöm. Versenyen a mo-
tort nem szabad bekapcsolni, GPS-el re-
pülünk. A nézők számára is egyre érde-
kesebbé tesszük a versenyeinket, hiszen 
vannak gépek, melyek kamerákkal ellá-
tottak, így a földről lehet követni a repü-
lést. Van olyan lehetőség is, mely a piló-
taülésből a pilóta szemszögéből láttatja 
a tájat, helyszínt, így átélhetik, még ha a 
kivetítő segítségével is, hogy a pilóta mit 
él meg repülés közben.  

- Ma már nemcsak repül, hanem ok-
tat is, illetve a MALÉV Repülő Klub el-
nöke is egyben. Miként bírja ezt?

- 106 tagja van a repülőklubnak, amit 
másfél éve vezetek nyugdíjasként. Régi 
bútordarab vagyok, ismer mindenki a 
szakmában  A klub jól működik, kissé 
nyereségesek voltunk tavaly is, ráadásul 
sikerült a városi önkormányzattal, illetve 
a polgármester úrral is jó kapcsolatot épí-
tenünk. Bizalom és együttműködés nél-
kül ez nem megy, tudom, hogy ez a repü-
lőtér megmarad, és ebben a várostól nagy 
segítséget kapunk, amit a repülőtér meg is 
hálál a városnak. Példa erre az az első kö-
zös, szeptemberi kétnapos városi sport-
választó és repülőnap, ahol rengetegen je-
lentek meg annak ellenére, hogy az első 
napot az időjárás nem fogadta kegyeibe. 

- Rövidesen ismét megmutathatják, 
mit tudnak, ugyanis jövőre lesz a klub 
negyvenéves…

- Ahogy a város, a repülő klub is negy-
ven éves lesz, és ezt közösen szeretnénk 
megünnepelni. Több mint száz tagunk 
van, akiknek hetven százaléka aktív. Ve-
lük, illetve legjobbjainkkal, mint példá-
ul a tavalyi vitorlázó műrepülő világbaj-
nokságon csapat aranyérmet szerző Hoós 
Miklóssal és Szilágyi Jánossal, aki egyéni-
ben is ezüst érmet szerzett, vagy a legidő-
sebb oktatónkkal, a 83 éves Csonka Fe-
renccel közösen szeretnénk ezt a szép év-
fordulót emlékezetessé tenni. Feri bácsira 
nagyon büszkék vagyunk, hiszen meg-
kapta a nemzetközi repülőszövetség által 
adományozott Paul Thissaunder diplo-
mát, melyet eddig összesen huszonketten 
vehettek át a világon.

(Vetési)
Fotó: Fortepan

A felhők felett boldog igazán
gyermeKKora óta repül, melyneK szeretetét édesanyjától ÖrÖKÖlte. noha már 53 éve aKtívan repül 
a levegőben, még mindig ő tartja a női távolsági, a magassági és a sebességreKordoKat hazánKban 
a vitorlázó repülőK KÖrében. számtalanszor volt már bajnoK, vagy dobogós, másfél éve a malév 
repülő Klub elnÖKe. zámbóné pollermann judit – aKit nemes egyszerűséggel a vitorlázó repülés 
nagyasszonyaKént tisztelneK a sportág művelői –egy legenda, aKi a fiataloK oKtatása mellett ma 
is a felhőK felett érzi a legjobban magát a gyÖnyÖrű vitorlázórepülő gépével. 

A vitorlázó repülés nagyasszonyaként 
ötvenhárom éve hódol kedvenc időtöltésének
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oKtóber elején a bárdos isKola hetediKesei négy napos Kiránduláson ismerKedteK meg tÖrténelmünK 
emléKhelyeivel, természeti csodáKKal és nem utolsó sorban felvidéKi magyar diáKoKKal.

Első nap megtapasztalhattuk 
a szívélyes vendéglátást Csa-
tán, a Baross Gábor Alap-
iskolában. A bemutatkozó 

műsor és a játék jó alapul szolgált a 
kapcsolatteremtéshez, barátkozás-
hoz. Bényen megismertük az Árpád-
kori kerektemplom történetét. Sel-
mecbányán a süvítő szél ellenére lel-
kesen felkapaszkodtunk a Kálváriá-
hoz.

Másnap a közelben lévő bányá-
ban kőzeteket és ásványokat gyűjt-
hettünk. Kincsekkel megrakodva 
indultunk Bajmócra, ahol Hunyadi 
Mátyás is tartott egykor országgyű-
lést. Délután Besztercebánya templo-
mát és polgárházait csodáltuk meg. 
Hibbén Balassi Bálintra emlékez-
tünk. 

Harmadik nap a késmárki temp-
lomban a Himnusz eléneklésével és 
koszorúzással tisztelegtünk Thö-
köly Imre emléke előtt. A nagy-
őri Mednyánszky kúria megtekin-
tése után, a folyamatos eső ellené-

re csúszva-mászva felgyalogoltunk 
Közép-Európa legnagyobb várába, 
Szepesvárba. Lőcsén megcsodáltuk a 
faragott oltárt. 

Az utolsó nap a hegyek hóval bú-
csúztak tőlünk, így pihenőnket önfe-
ledt hógolyózással töltöttük. A rozs-
nyói belvárosban tett séta után el-

látogattunk a református iskolába, 
ahol a gyerekek mindenkit megha-
tottak október 6-át idéző dalaikkal, 
méltó zárásaként időben és térben 
határtalan utazásunknak – írják az 
iskola tanulói.

Határtalan élmények a Felvidéken
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A szervezés már igazán ko-
rán elkezdődött, amikor 
a mi tanárnőink felvették 
a kapcsolatot a német osz-

tályfőnök úrral, és nem sokkal ké-
sőbb a magyar-német diákpárokat is 
beosztottuk. Jóval az érkezésük előtt 
e-mailben felvettük a kapcsolatot a 
partnerünkkel, ami szerintem egy 
nagyon jó ötlet volt, mert így nem 
teljesen idegenekként találkoztunk 
egymással. 

Természetesen azért, hogy egy 
színvonalas programot állítsunk 
össze, már nyár elején megbeszél-
tük,  kire milyen feladatok jutnak. Ez 
akkor, a nyári szünet előtt kicsit sem 
tűnt megerőltetőnek, de szeptember 
első hetében már összesűrűsödtek a 
teendők. Ezért is volt nagy megköny-
nyebbülés, amikor szeptember 9-én 
az önkormányzati busz begördült a 
Radnóti Miklós Gimnázium parko-
lójába egy osztálynyi német diák-
kal, és végre elkezdődött, amire egy 
fél éven keresztül vártunk és készül-
tünk. 

Az iskolában egy rövidke bemuta-
tó várta őket Dunakesziről és a gim-
náziumról, majd az aulában megterí-
tett asztalokhoz ültünk le, mindenki 
a maga párjával. Itt egy zenés műsort 
tartottunk nekik, valamint a Cine-
ge néptánccsoport adott elő magyar 
népi táncokat. Ezután ismét ösz-
szegyűltünk, hogy egy közös ének-
léssel megtanítsuk nekik a Tavaszi 
szél című népdalt. Mikor már min-
denki kellőképpen eleget „művelő-
dött”, visszaültünk az asztalokhoz és 
megvacsoráztunk. A megnyitó estet 
táncház zárta, majd némi „romelta-
karítás” után hazamehettünk a pá-
runkkal.    

A következő két napon (a hétvé-
gén) családi napokat tartottunk, 
vagyis mindenki egyénileg szerve-
zett programot a német diákoknak. 

Hétfőn az iskolában kezdtünk, a 
cserediákok is beültek három tan-
órára (angolra, németre vagy testne-
velésre) majd egy „vicces kvíz” után 
vonatra szálltunk, hogy, hogy meg-
nézzük Vácot. Ott meglátogattuk a 
székesegyházat, és egy újabb játé-
kos vetélkedő várt minket. Ezután 
elmentünk egy váci szórakozóhely-

re bowlingozni, majd hazautaztunk.
Kedden az egész napot Budapes-

ten töltöttük. Fárasztó program volt, 
de nagyon tartalmas és szép. Először 
a Parlamentbe látogattunk el, majd a 
János-hegyet másztuk meg, hogy az 
Erzsébet-kilátóról csodálhassuk meg 
a fővárost. Innen libegővel jöttünk 
le, és egy hosszú buszút után a Nyu-
gati pályaudvarból indultunk vissza 
Dunakeszire. 

A szerdai nap hasonlóan kezdő-
dött a hétfőihez, de délután a Ka-
tona-dombra mentünk ki, hogy ott 
egy kis szabadidőt tölthessünk el és, 
hogy sárkányhajózzunk. 

Csütörtökön ismét egy egész na-
pos kirándulásra mentünk. Dél-
előtt a szentendrei Skanzent mutat-
tuk meg nekik, azután megnéztük a 
visegrádi várat (ami nekem személy 
szerint a kedvenc programom volt). 
Ott boboztunk, és hazafelé menet 
megálltunk Szentendrén, hogy le-
gyen egy kis szabadidőnk szétnézni. 
Este nem rögtön haza mentünk, ha-
nem a Csurgó étteremben várt min-
ket egy búcsúvacsora, ahol egy kis 
összeállítást is megnézhettünk a hét-
ről készült fényképekből.

Amilyen sokat vártunk rá, olyan 
hamar elrepült ez az egy hét. Más-
nap reggel már ismét a gimnázium 
előtt gyülekeztünk, hogy elbúcsúz-
tassuk német társainkat. Jó barátsá-
gok alakultak ki köztünk, és sokan 
meg is siratták az elválást. 

Szerintem nagyon jól sikerült ez 
a program, és nyelvtanulási szem-
pontból hasznos is volt. Örülök, 

hogy részt vehettem, és az összes ma-
gyar diák nevében szeretném meg-
köszönni a szervezést Hudra Andrea 
és Harmos Ildikó tanárnőknek, vala-
mint a program támogatását Duna-
keszi Város Önkormányzatának és 
a helyi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, Kovács László pékmes-
ternek pedig a felajánlott finomságo-
kat.

Arany Éva RMG 9.A

Dunakeszi – Elmshorn
én már aKKor felKaptam a fejem, amiKor a tavalyi tanévben hudra andrea tanárnő megemlítette, hogy jelent-
Kezni lehet egy német csereKapcsolatra. általában meglehetősen lelKesen fogadom, az ilyen lehetőségeKet, 
és (nagy szerencsémre) ez a német cserediáK-program a szüleim szerint is hasznosnaK ígérKezett. így őK is rÖg-
tÖn beleegyezteK, hogy szeptemberben egy hétre befogadjunK egy elmshornból jÖtt diáKot. és így is lett. 

magyar – német diákcsere

Ujj Attila Tamás – Mezei Dóra
Szentesi Ferenc – Kovács Ágnes
Vitkó Albert – Tar Beáta Olga
Czikora József – Mester Lujza

Mindannyiuknak 
sok szeretettel gratulálunk, 
örömteli életet kívánunk!

2016. október 22-én 

házasságot 
kötöttek
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A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klubban nagyon sok tehetséges 
fiatal bontogatja szárnyait

Tony Safar a Dunakeszi Kinizsi játékosaként tette le 
a magyar állampolgársági esküt

Dunakeszi: Jóváhagyták az új 
tornacsarnok koncepciótervét

az áprilisi vélemény-nyilvánító szavazás eredményét tiszte-
letben tartva, ígéretünKhÖz híven a dunaKeszi magyarság 
sporttelepen valósul meg a multifunKciós sportKÖzpont. 

A Magyar Labdarú-
gó szövetség TAO - 
támogatása teszi ki 
a csarnok tervezé-

si-kivitelezési költségeinek 70 
%-át, melyhez az Önkormány-
zat biztosítja a Városi Sport-
egyesület számára a visszaté-
rítendő önrészt. A Képviselő-
testület ma, 2016. november 

3-án hozzájárulását adta, hogy 
a sportcsarnok önkormányza-
ti területen, azaz a Magyarság 
Sporttelepen épüljön meg, és 
jóváhagyta az épület koncep-
ciótervét.

A beruházás teljes mérték-
ben pályázati forrásból, össze-
sen bruttó 667 millió forintból 
valósul meg.

- Amikor 1988-ban először ta-
lálkozott a sportággal, gondol-
ta volna, hogy egyszer eléri azt 
sportvezetőként, hogy az álta-
la irányított sportág hitvallássá 
válik egy városban?

- Bevallom őszintén, hogy 
nem. Sosem gondoltam volna 
azt, hogy Dunakeszin néhány ba-
rát focirajongásából ez lehet. An-
nak idején, még 2011-ben, amikor 
a város éledező csapata az NB II 
Keleti csoportjában elkezdett vi-
tézkedni, sokat jelentett a sport-

ág népszerűvé válásában az, hogy 
éppen akkor rendezték hazánk-
ban az Európa-bajnokságot, ahol 
a magyar válogatott valamennyi 
meccsén telt ház volt.

- Azért az sem ártott, hogy a 
csapat elkezdett szárnyalni, és 
olyan játékosok érkeztek Du-
nakeszire, akikért érdemes volt 
meccsre járni…

- Hát, igen, ráadásul a szakveze-
tői poszton is olyanok dolgoztak a 
csapat mellett, akik a sportág mes-
terei, mint Fehér Zsolt illetve Sito 
Riviera. Persze a pályán is egy-
re jobban ment a csapatnak, olya-
nok rúgták a gólokat nálunk, mint 
a sokszoros válogatott Horváth 
Ferenc és Vincze Ottó, a román 
futsal válogatott Tony Sáfár, a spa-
nyol kiválóság Jordi, vagy a több-
szörös hazai gólkirály, Kun Gábor. 
Egyre több néző volt a meccseken, 
egyre inkább program volt péntek 

este ott lenni a Radnóti Gimnázi-
umban. Nem véletlen, hogy meg-
nyertük a bajnokságot. Jött az NB 
I, és ott azonnal bejutottunk a leg-
jobb hat közé. Ám hiába a renge-
teg telt ház, az emberek szeretete 
városszerte, elképesztő mennyi-
ségű támadásokat kaptunk. Így 
végig kellett gondolnunk a foly-
tatást, és rájöttünk arra, megfe-
lelő anyagi háttér nélkül nem tu-
dunk fejlődni. Így jött a győri-
ekkel való egyesülés, ami akkor 
nagyon jó ötletnek tűnt. Egy nem-

zetközileg is erős csapat kialakítá-
sa a két gárdából, illetve egy orszá-
gos szinte egyedülálló utánpótlás-
bázis létrehozása. Az elsőből nem 
lett semmi, egy év után megszűnt 
az együttműködés, ám a fiata-
lok valóban megragadtak a futsal 
mellett.

- Azért ez talán fontosabb…
- Jelenleg kétszáz gyermek és 

fiatal űzi Dunakeszin a sportágat, 
és a különböző korosztályos csa-
pataink egyre sikeresebbek. Biz-
tos vagyok abban, hogy három-
négy év múlva a jelenlegi U17-es 
és U15-ös csapatból több tehet-
ségre fog a felnőtt csapat épülni. 
És abban is biztos vagyok, hogy a 
legmagasabb szinten is megállják 
majd a helyüket.

- Ezek szerint lassan-lassan 
megint készülhetnek a dunake-
sziek NB I-es meccsekre?

- A korábbi sikereink igenis 
vissza fognak térni, de a realitás 
azt mondatja velem, számunkra 
két év múlva lenne az igazi a felju-
tás, amikor már a fiataljaink be-
épültek a csapatba és megedződ-
tek a másodosztályban. Ahhoz, 
hogy a legjobbak között odaérj az 
első három hely valamelyikére, 
80-100 millió forint kell évente, 
és hiába az önkormányzat min-
den területen tapasztalható segít-
sége, jelenleg még nem áll ennyi 
a rendelkezésünkre. Persze, azt 
nem mondom, hogyha idén a csa-
pat kivívja a feljutást, akkor nem 
teszünk meg mindent, hogy vál-
lalni tudjuk az első osztályt.

- Mikor lesz végre saját ottho-
nuk?

- Hát, igen, ez a másik fájó pon-
tunk… A Radnóti Gimnázium 
mindent, sőt, még annál is töb-
bet tesz annak érdekében, hogy 
otthon érezzük magunkat, de… 
Nagyon hiányzik egy saját csar-
nok, ahol a szakmai fejlődés mi-
att valamennyi korosztály edzé-
seit egy helyen tarthatnánk. Ha 
ez megvalósul, akkor vállalnánk 
azt is, hogy a futsal bekerüljön az 
iskolai tanrendbe. A Magyarság 
Sportpálya mellett hamarosan 
talán az építkezés is elkezdődhet, 
ugyanis a források már megte-
remtődtek a beruházásra.

  M. L.

Egy város, ahol a tanrendbe is bekerülhet a futsal
pár évvel ezelőtt, amiKor néhány fociőrült barát Összeállt és egyre tÖbbszÖr rúgta a bőrt dunaKeszin, még egyiKüK sem 
hitte, hogy valóságos mozgalmat indít el a városban. eltelt néhány év, és a futsal a település egyiK, ha nem a legnépszerűbb 
sportágává vált. nem Kevesebb, mint Kétszáz gyermeK űzi immár versenyszerűen a sportágat, dunaKeszi országos viszony-
latban is az egyiK legnagyobb utánpótlásbázissá vált, míg a felnőtt csapat újra harcban áll az nb i-es szereplésért. matyóka 
zoltán, a dunaKeszi futsal Klub ügyvezető elnÖKe nem titkolja, már csak egy igazi saját otthon hiányzik nekik.

Vágynak a legjobbak közé, de a realitás alapján két év múlva ünnepelhet Dunakeszi feljutást
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a „duna Összefűz” nemzetiségeK Klubja meghívására a "beszélget-és...." sorozatban 2016.oKtóber 19-én 
malév pilótáK voltaK vendégeinK. huszár mihály Kapitány 18.000, horváth vilmos első tiszt 14.000 órát 
repült a malév KÖteléKében. 

A két pilóta elmesélte, mi-
ként hóditotta meg egy 
életre a repülés mindkettő-
jüket, az első élményeiket 

a TU-154-es tipusú géppel, valamint 
a Boeing gépről, amelyről nyugdíj-
ba mentek. Számtalan történetet, ese-
ményt, sikert osztottak meg velünk. 
Betekinthettünk a repülés sokak által 
nem ismert kulisszái mögé, beavat-
tak minket abba a háttérmunkába, 
amelynek csak szűk keresztmetsze-
tével találkozunk, mint utazók, ami-
kor felülünk a repülőgépre és leszál-
lunk a célállomáson. A felvetett kér-
désekre részletesen válaszolva ismer-

tették meg velünk a repülés fizikáját, 
emberi oldalait is. Megtanulhattuk a 
pilóták legendás mondását is: 

„ A JÓ PILÓTA VAGY REPÜL, 
VAGY NYUGDÍJAS!”

Az est után mindenki egy, a re-
pülésről eddig alkotott véleményé-
nek átformálásával térhetett haza 
A következő "BESZÉLGET-ÉS…." es-
tünkön 2016. november 16-án a meg-
hívott vendég Bélteczky József ny. ez-
redes, fővárosi tűzoltóparancsnok fog 
mesélni életéről, jól ismert, és az átlag 
ember számára ismeretlen tűzoltá-
si eseményekről. Részeletes ismertető 
az estről a http://www.dunakesziklub.
uw.hu oldalon található. 

 Éberling József
klubvezető

Kép: Gelencsér Ádám 
Photography

Malév pilóták Dunakeszin
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Téli-nyári
gumi csere!

. gumiszerelés-centrírozás
. gumiabroncs értékesítés

. futómű beállítás 3D műszerrel
. gyorsszerviz fék-futómű javítás

. autóvillamosság-gépjármű diagnosztika
. önindító-generátor javítás

. akkumulátor értékesítés, beszerelve garanciával
. klíma töltés-tisztítás
. műszaki vizsgáztatás

. kipufogó rendszerjavítás
. autómentés-szállítás

. csereautó szolgáltatás
 

Munkafelvétel, bejelentkezés: 
06-20-280-2471 
x-car@invitel.hu

Göd-Dunakeszi
2120 Dunakeszi, 
Fő út 203.

Márka független 
autószerviz



dunaKeszi város ÖnKormányzata támogatásával idén is folytatódiK a város hét óvodájába járó nagy-
csoportos ovisainaK díjmentes KorcsolyaoKtatása az újpesti megyeri úti jégcsarnoKban – nyilatkozta 
lapunKnaK seltenreich józsef városi sportigazgató. 

- Nagycsoportos óvodásaink korcso-
lyaoktatása tavaly indult el, amely 
immár második éve szerves része 
annak a sportoktatási rendszernek, 
amit a korábbi években vezettünk 
be az általános iskolák alsó tagoza-
tos tanulói körében. A diákok min-
den évfolyamban más sportággal – 
korfball, judo, tenisz, úszás - ismer-
kedhetnek meg a testnevelés órákon 
belül – mondta a sportigazgató. 

Seltenreich Józseftől megtudhat-
tuk, hogy a nagycsoportos óvodá-
sok számára idén október 10-én kez-
dődött az oktatás az újpesti Megye-
ri úti jégcsarnokban, ahová a gyere-
kek az önkormányzat autóbuszával 
utazhatnak hétfőtől péntekig. – Min-
dennap más-más óvoda vesz részt a 
programban, a gyerekeket tíz hé-
ten keresztül profi szakemberek ta-
nítják a korcsolyázás alapjaira, akik 
számára az utaztatáshoz hasonlóan 
díjmentesen biztosítjuk a felszere-
lést, a fejvédőt, a korcsolyát és termé-
szetesen az edzőket is – tájékoztatott 
a sportigazgató, aki reményét fejez-
te ki, hogy a gyerekek megszeretik a 
sportágat, és a november végén nyíló 
főtéri jégpályán örömmel mutatják 
be „korcsolyatudásukat” szüleiknek. 

- A különböző sportágak oktatásá-
val az a célunk, hogy a Dunakeszin 
élő fiatalok közül minél többen spor-
toljanak, melynek feltételeit igyek-

szik megteremteni az önkormányzat 
– ezt már Szabó Katalin, a Dunakeszi 
Programiroda vezetője mondta, aki 
örömmel újságolta, hogy idén novem-
ber 26-án nyit a nagy népszerűségnek 
örvendő főtéri jégpálya. – A korcso-
lyázás szerelmeseit idén fedett jégpá-
lyával, elkülönített öltözővel és kor-
csolyakölcsönzővel várjuk, akik egé-
szen 2017. január 29-ig hódolhatnak 
kedvenc sportjuknak. Délelőttön-
ként a szervezett csoportokban érke-
ző óvodások és iskolások ingyen láto-
gathatják majd a jégpályát, sőt, a kor-

csolyabérlést is díjmentesen biztosítja 
számukra Dunakeszi Város Önkor-
mányzata. A jégpályát a dunakesziek 
ötszáz forintért, a nem helyi lakosok 
pedig ezer forintért vehetik igénybe. 
Az öt évnél fiatalabbak pedig díjmen-
tesen korcsolyázhatnak – tájékozta-
tott Szabó Katalin, aki azt is elárul-
ta, hogy a korábbi évek hagyományait 
követve idén is gazdag adventi prog-
ramokkal várják az érdeklődőket. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

November 26-án a nyit a főtéri jégpálya 
Folytatódik a nagycsoportos óvodások díjmentes korcsolyaoktatása
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A délelőtti órákban a város tanulói díjmentesen korcsolyázhatnak 
a IV. Béla király főtéren épített jégpályán 
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A Dunakeszi Polgár 

korábbi 
lapszámait 
megtekintheti a 

dunakanyarregio.hu 

internetes portálon

Újra bizonyítottak ifjú asztaliteniszezőink
a magyar asztalitenisz szÖvetség oKtóber 15-16-án orosházán rendezte meg a pintér 
attila újonc és serdülő ranglistaversenyt, melyen a vsd dunaKeszi hat játéKossal 
Képviseltette magát és szép siKereKről számolhatoK be – írta sajtóKÖzleményében  
lindner ádám, a vsd asztalitenisz szaKosztály vezetőedzője. 

A képen jobbról második Káder Benedek, a VSD versenyzője

Volentics Anna

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!

2016 októberében Staicu 
Simona megnyerte a Szé-
kesfehérváron rendezett 
maratoni Magyar Baj-
nokságot, Dunakeszi Vas-
utas női csapata, szintén 
aranyérmet szerzett Staicu 
Simona, Drahos Veronika, 
Bartucz Borbála összeállí-
tásban. 

Solymosi

ATLÉTIKA

„U11 leány versenyszámban 
Volentics Anna ezüstérmet 
szerzett, illetve ami óriási 
meglepetésnek számít, hogy 
az összevont Újonc korcso-
portban Anna szintén érmes 
lett, ami a nagyobbak között 

óriási fegyvertény. Dunakeszi 
fiatal versenyzője bronzérmet 
szerzett végül az újonc össze-
vont kategóriában.

U11 fiú versenyszámban 
Káder Benedek jutott a leg-
tovább a VSD versenyzői kö-
zül, aki egészen a negyeddön-
tőig menetelt. Nagy Dávid és 
Szlivka Norbert ebben a kate-
góriában szintén szépen telje-
sített, egészen a főtábláig ju-
tottak.

Újonc fiú összevont kategó-
riában Vándor András és Hol-
lós Balázs miután a csoport-
jaikat megnyerték feljutot-
tak a főtáblára, sőt ott Vándor 
András még nyert mérkőzést 
is és a nyolcad döntőben szen-
vedett vereséget.

Serdülő fiú kategóriában 
Kishegyi Ákos szerepelt a leg-
jobban a dunakeszis gyere-
kek közül. A sorsolás sajnos 
nem kedvezett neki, a nyolcad 
döntőben szenvedett veresé-
get a verseny első kiemeltjé-
től Both Olivértől egy színvo-
nalas mérkőzésen.

Serdülőben a "kisebbek" 
is jól szerepeltek, Volentics 
Anna és Vándor András 
újonc létükre egészen a fő-
tábláig jutottak.” – írja Linder 
Ádám vezetőedző, aki szerint 
a ranglistaverseny kiváló le-
hetőséget adott versenyzőik-
nek a megmérettetésre, akik 
szinte végig jó formában ját-
szottak.

A Pest megyei I/A sakk-
bajnokságban az Alagi 
DSK idegenben jól raj-

tolt. Zsámbék – Alagi Diák 
Sakk Klub 0,5-4,5 (győz: Ber-
náth, Nógrádi, Vas, Petró, dön-
tetlen: Czap)

A 38. Pest megyei nyílt or-
szágos egyéni sakkverseny 
második fordulójában, II. kor-
csoportban 5. Tóth Tamás.

December 3-án a Radnó-
ti Miklós Gimnáziumban ke-
rül megrendezésre a 32. Miku-
lás országos nyílt egyéni gye-
rek sakkverseny. December 
17-én ugyanitt, a 25. Karácso-
nyi nyílt országos egyéni gye-
rek sakkverseny. A sakkverse-
nyek 10 órakor kezdődnek I – 
V. korcsoportban. 

megKezdődÖtt a pest me-
gyei saKKcsapatbajnoK-
ság. a városi sportegye-
sület dunaKeszi saKK- 
csapata gÖdÖn játszott 
és 5,5-4,5 arányban ma-
radt alul (győz: mundi, 
szénás, dÖntetlen: al ra- 
heem, szalacsy, horváth, 
gránicz, nádasdi)

SAKK

Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás háztól házig,  
1000 Ft/ m2. Tel.: 06-30-296-1771
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Kiss Károly megnyitójában 
elmondta, hogy 2010-ben 
jött létre a sportvitalitás. 
Azóta tartanak ország-

szerte előadásokat, eddig már több 
mint százat. Örömmel jöttek Duna-
keszire, ahol első alkalommal tar-
tottak előadást, ami egyébként idén 
már a húszadik előadásuk. 

Sziráki Zsófia tartalmas, érdekfe-
szítő előadását hallgathatták meg a 
jelenlévők, akik számára bevezetőjé-
ben arról beszélt, hogy kinek a fele-
lőssége a sportoló gyerekek táplálko-
zásának megfelelő összeállítása. Ki-
emelte, hogy a szülő, az edző, a sport-
orvos és a dietetikus szerepét. Fontos 
a testtömeg összetétel, étrendkészí-
tés. Sporttáplálkozás ma már tudo-
mányos alapon történik. Edzés és 
mérkőzés után, a folyadék utánpót-
lás, szénhidrátraktár feltöltése és a 
regeneráció elősegítése. Fontos sze-

repük van még az étrend kiegészí-
tőknek, melyek biztonságosak legye-
nek, ne tartalmazzanak doppinglis-
tán lévő anyagot, eredetük ismert le-
gyen. Továbbá, előtte konzultáljunk, 
a dietetikussal. Kaphatók izomtö-
meg növelő kiegészítők, zsírtarta-
lom csökkentők, és teljesítményfo-
kozó kiegészítők. Ide tartoznak, a tö-
megnövelő porok, edzés utáni szén-
hidrát fehérje italok, sportitalok...  
A sporttáplálkozás tudományos 
alapjai, edzés és mérkőzés előtt. Fon-
tos, hogy ne verseny előtt kísérletez-
zünk. Mérhetőek a teljesítmények, 
értékelés szakember által. Első sze-
mélyes találkozás alkalmával a di-
etetikus kollegákkal közösen ki-
elemzik a jelenlegi táplálkozási szo-
kásokat. Felmérik a táplálkozási 
szokásokat. Szénhidrátpótlás, szén-
hidráttartalmú itallal, energia sze-
lettel, banánnal, gyümölcszselével. 

Sporttáplálkozás tudományos alap-
jai: változatosság, mértékletesség, 
megfelelő tápanyagarány, folyadék-
pótlás… A sportág jellegének, felké-
szülési szakasznak az egyéni sajátos-
ságnak megfeleljen, benne legyen az 
erő, a robbanékonyság, sebesség. 

Az előadás után a jelenlévők kér-
dezhettek, sőt személyesen is kérhet-
tek tanácsot.

Solymosi László

Okosan táplálkozni és sportolni
városi sportegyesület dunaKeszi vezetése fontosnaK tartja, hogy a gyermeKeK fejlődését ne csaK a 
pályán, hanem azon Kívül is elősegítse. a fejlődés engedhetetlen feltétele a tudatos táplálKozás. 
mob hivatalos sporttáplálKozási tanácsadója, sportaKtivitás előadására oKtóber 25-én a radnóti 
miKlós sportcsarnoKban Került sor. 




