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4 Dunakeszi Polgár

Nagyon népszerű 
az új Duna-parti 

szabadstrand 

A kánikulAi melegben igAzán jó hír A város polgárAi számárA, hogy egy hete már fürödhetnek 
A dunábAn, hiszen megnyílt A dunA-pArti szAbAdstrAnd. bár még nem volt hivAtAlos átAdó, 

de napról napra mind többen fedezik fel az öltözővel, zuhanyzóval, mobil WC-vel, 
sétánnyAl, játszótérrel, vendéglátó egységekkel kiépített strAndot.

Noha még nem volt hivata-
los megnyitó, de egy hete 
már mind többen „fede-
zik” fel a város új Duna-

parti szabadstrandját, amely a Ka-
tonadomb oldalában – a Liget utcá-
tól délre – terül el. Már minden ké-
szen áll, ami feltétlenül szükséges 
egy kulturált strand működéséhez. 
Bár – szemmel láthatóan – még né-
hány apróbb feladat megoldása hát-
ra van, melyek bizonyára folyamato-
san a „helyükre kerülnek”, mint pl. a 
fára rögzített hulladékgyűjtőt felvál-
tó kukák kihelyezése.

Péntek délután valamennyi büfé 

zárva volt, de talán ennek az is oka 
lehet, hogy a vendéglátók még nem 
rendezkedtek be teljesen, akiknek a 
szolgáltatásait bizonyára örömmel 
fogadják majd a strandolók. A régión 
végig vonuló nyári zápor után, mun-
kaidőben jártunk a parton, így leg-
inkább az árnyas fák között épített 
sétányon futókkal, gyermekeikkel 
sétáló fiatal szülőkkel találkoztunk, 
akik a Dunakeszi Polgár érdeklődé-
sére elmondták, hogy nagyon örül-
nek a szabadstrand megnyitásának.

Népszerű a kis játszótér 
-  Nagyon jó ötletnek tartjuk a Du-

na-parti szabadstrand megnyitását. 
Eddig is sokat jártunk ide, ám azál-
tal, hogy az Önkormányzat rendbe 
tette a környezetet, a kicsikre gon-
dolva játszóeszközöket épített, még 
vonzóbbá vált a vízpart – mond-
ta Donál Péter, aki kisfiával együtt 
az alsói Tőzegtó mellett lévő nyara-
lójuktól kerékpárral érkezett, hogy 
felfedezzék az új strandot. – A játé-
kok nagyon tetszenek a kisfiamnak, 
s mint ön is hallja, egyfolytában arra 
bíztat, hogy menjünk játszani – kö-
szönt el az édesapa.

Váró Anna a Dombliget Lakó-
parkból érkezett két ismerős gyer-

mekkel, akik nagy élvezettel füröd-
tek a Dunában. – Kellemes, tiszta a 
víz. Igazán vonzó a környezet, mely-
ben lehet sétálni, futni, pihenni – fo-
galmazta meg tömören a lényeget. 
– Örülök a fejlesztésnek, amit én kü-
lönösen nagyra értékelek, mert imá-
dom a Dunát – tette hozzá az ifjú 
hölgy.

Bárkivel is beszéltünk, mindenki 
örült, hogy végre hivatalosan is „bir-
tokba” vehetik a Duna-partot, ahol 
megnyílt a szabadstrand. Jól jelzi a 

Már az első hétvége után is ki jelenthet jük

Mindkét család, 
Nagy Andreáék 

és Donál Péterék 
is örülnek 

a szabadstrand 
megnyitásának, 

az árnyas fák 
közé épített 

játszótérnek

Hildné Kardos Enikő 
és kisfia imádja a gyönyörű 

Duna-parti környezetet



A strandon nincs 
úszómester, ezért 
mindenki saját 
felelősségére 
fürödhet 
a Dunában

Öltöző és fürdőruhás 
koedukált zuhanyzó szolgálja 

a strandolók kényelmét 

Közös érdek, hogy mindenki 
betartsa a kulturált együttélés 

és pihenés szabályait

megkérdezettek elégedettségét, hogy 
még az is rendkívül pozitívan nyilat-
kozott a megvalósított fejlesztések-
ről, aki drágának találja a terület vé-
telárat. – De most már az a fontos, 
hogy jól érezzük magunkat, élvez-
zük a gyönyörű Duna-parti környe-
zetet – mondta mosollyal az arcán, 
majd tovább kocogott az új sétányon.

Nagy Andrea férjével és kislányá-
val a közeli Csermely utcában lakik, 
akik, ha csak tehetik, a Duna-parton 
pihennek, sétálnak, és az idei nyártól 
kezdve már fürödhetnek is a jó öreg 
folyóban.

Kulturált környezet 
fogadja a strandolókat

 – Éppen arról beszélgettünk a fér-
jemmel, hogyan lehet majd stran-
dolni, ha esetleg olyan alacsony lesz 
a Duna vízállása, mint tavaly volt. 
Reméljük, a meder lehetővé teszi, 
hogy a bójákat beljebb helyezzék el, 
és majd akkor is zavartalanul és biz-
tonságosan tudunk fürödni a Duná-
ban – hallhattuk a praktikus felve-
tést az édesanyától.

– Örömmel fogadtuk a játszótér 
kiépítését, amit két és fél éves kislá-
nyunk máris megszeretett. Nagyon 
tetszik a fejlesztés, egy valamit vi-
szont hiányolok, még pedig a pa-

dokat. Remélem, előbb-utóbb azok 
is lesznek, melyeken a fák árnyé-
ban üldögélhetnénk, amíg a gyere-
kek játszanak – mondta az édesanya, 
aki azt viszont jó érzéssel tette hoz-
zá, hogy van öltöző, fürdőruhában 
használható koedukált zuhanyzó, 
külön WC a nőknek és a férfiaknak.

A színes bóják és a mély vizet jel-
ző tábla arra figyelmeztetnek, hogy 
meddig lehet bemenni a Dunába. 
Az is fontos információ, nem árt, 
ha tudjuk, hogy nincs úszómester, 
ezért mindenki a saját felelősségére 
úszhat, lubickolhat a vízben. A par-
ton kihelyezett tábla pedig arról tá-
jékoztat, hogy a szabadstrand észa-
ki felében – a Liget utcától kezdődő-
en – nem lehet kutyát bevinni, vagy 
pl. tilos a dohányzás. Értesüléseink 
szerint a kutyatulajdonosok négylá-
bú kedvenceiket a szabadstrand déli 
felében vihetik be a folyóba.

Mit is mondhatnék, hogy aki 
csak teheti, az fedezze fel a város 
új szabadstrandját, élvezzék a nap-
fényt, úszás közben a Duna hűsítő 
habjait… Bár amikor ezeket a soro-
kat írom -, péntek késő este - felet-

tünk zuhog az eső, de reményked-
jünk, mint ahogy az időjárás előre-
jelzésben ígérték, a hétvégén sok lesz 
a napsütés…, akkor pedig irány a 
Duna.

A nap és vízimádók plázsa

Nagy örömünkre szombaton újra 
ránk ragyogott a nap, és a Duna-
parton sok százan pihentek, élvez-
ték a gyönyörű természeti környe-
zetet, a Duna hűsítő habjait, a fi-
nom kaviccsal és homokkal "meg-
ajándékozott" partot, az árnyas fák 
és az enyhe dunai szellő frissítő ha-
tásait. A már-már tengerparti idillel 
felérő kép azt sugallta, hogy a város 
polgárai boldogan "ölelkeztek ösz-

sze" a szép Duna-parti környezet-
tel, melyet az Önkormányzat a ter-
mészet értékeit megőrizve kulturált 
pihenő hellyé formált a Dunakeszi-
ek nagy örömére.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A viacoloral burkolt sétány máris 
közkedvelté vált, melyen sokan 

sportolnak, sétálnak 
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Színes bóják jelzik, hogy meddig 
szabad bemenni a vízbe
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Újabb lépés az egészségügyi 
koncepció megvalósításáért

Július végére elkészül 
a Béke út felújítása

korábbAn már beszámoltunk rólA, hogy dunAkeszi város önkormányzAtA egy olyAn egészségügyi 
konCepCiót dolgozott ki, amely nem Csupán az infrastrukturális és szakmai feltételek javítását 
tartalmazza, de a szolgáltatások és az eszközpark terén is az átlagnál jóval magasabb szintű 
ellátás biztosítását tűzte ki Célul.

a mögöttünk hagyott június utolsó munkahetében megkezdődött a gyártelepi béke út felújítá-
sa, melynek munkálataival a kivitelező penta kft. szakemberi július végére készülnek el. a vasúti 
aluljárótól a fő útig tartó 600 méter hosszú út jobb oldalán kiCserélik a szegélykövet, a járda egy 
szakasza viaColor burkolatot kap, míg a két autóbusz megállónál bazaltbeton burkolat váltja a 
régi úttestet.  

A koncepció egyik pont-
jaként az orvosi óraszá-
mok növelését tűztük ki 
célul. A tavalyi évben je-

lentős sikert is értünk el ezen a te-
rületen, hiszen Dióssi Csaba pol-
gármester és Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselő kitartó közbenjá-
rásának köszönhetően az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár főigaz-
gatósága felülbírálta az aktuális or-
vosi óraszámokat az ország egyes 
egészségügyi intézményeiben. A 
lobbi-munkának köszönhetően pe-
dig a régiónkban jelenlévő kihasz-

nálatlan többlet-órák jelentős ré-
szét a Dunakeszi Szakorvosi Ren-
delőintézet nyerte el.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy míg egyes szakrendelések ed-
dig csak a délelőtti vagy délutáni 
órákban voltak elérhetőek, ezzel je-
lentősen korlátozva a fogadható pá-
ciensek számát, a 300 többletórának 
köszönhetően akár egész napossá is 
válhatnak.

A megnövekedett óraszámokkal 
arányosan viszont az orvosok létszá-
mának növelése is szükséges, így a 
Dunakeszi Egészségügyi és Szociális 

Nonprofit Kft. fenntartásában lévő 
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőinté-
zet pályázatot hirdet az alábbi pozí-
ciók betöltésére:
- Pszichológus 
- Urológus
- Reumatológus
- Fül-orr-gégész
- Tüdőgyógyász
- Iskola- és ifjúság-egészségügyi 
   orvos

Jelentkezni, illetve érdeklődni a 
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőinté-
zet titkárságán, a 0627/341-809-es 
telefonszámon lehet.

- A Béke út felújítása során az úttest 
régi kiemelt szegélyét, a vasútállo-
mástól a Fő úthoz vezető oldalon el-
bontjuk, és helyére újat építünk, il-
letve helyreállítjuk a korábbi álla-
potot - mondta az építésvezető, aki-
től megtudtuk, hogy a Béke útba 
torkolló Iskola sétánytól viszont a 
megrendelő igénye szerint a Fő útig 
viacolorral váltják ki a régi aszfalt 
burkolatú járdát.  

- Az autóbusz megállóknál a régi 

aszfaltot felbontjuk és helyette a jó-
val nagyobb kopásálló, és teherbíró 
bazaltbetonnal cseréljük fel. A ba-
zaltbetonnak harminc év körüli az 
élettartama, ami rendkívül előnyös, 
hiszen a buszmegállóknál jóval na-
gyobb az úttest igénybevétele a gya-
kori megállás és elindulás miatt – 
mondta az építésvezető.  

A Béke úton közlekedők a jelenle-
gi munkálatok miatt „csak” útszű-
külettel találkozhatnak, ám mint azt 

a munkálatokat irányító szakember 
elmondta félpályás útlezárásra ak-
kor kell számítani, amikor felmar-
ják a régi aszfaltot és újjal burkolják 
le az úttestet, ami várhatóan a július 
17-vel kezdődő héten veszi kezdetét. 

Ezt erősíti meg az Önkormányzat 
hivatalos weboldala is, amely szerint 
a félpályás útlezárás július 28-ig tart. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Maximum három órán át 
parkolhatunk a közintézmények 

parkolójában
számos pAnAsz érkezett Az elmúlt hónApokbAn du-
nAkeszi város önkormányzAtához A közintézmények 
parkolóinak rendszerével kapCsolatban, ugyanis pá-
rAn rendszeresen p+r pArkolóként hAsználják példá-
ul a szakorvosi rendelőintézet parkolóját – derül ki 
a polgármesteri hivatal Weboldalán megjelent köz-
leményből.

„Dunakeszi Város Önkor-
mányzata folyamatosan igyek-
szik kielégíteni a lakosság par-
kolási igényeit. A vasútállomá-
sok közelében épített P+R par-
kolókkal a Dunakeszi–Vác és 
Dunakeszi-Budapest között 
ingázó lakók életét könnyítet-
te meg, hiszen személygépjár-
műveiket, motorjaikat, kerék-
párjaikat könnyedén le tudják 
parkolni; a városi intézmények 
közelében épülő és bővülő par-
kolókkal pedig az oda érkező-
ket igyekszik kiszolgálni.

Azonban sajnálatos módon 
például a Szakorvosi Rendelő-
intézet, parkolójában az a gya-
korlat alakult ki, hogy azt nem-
csak a szakrendelésekre érke-
zők használják, hanem nagyon 
gyakori az egész napos, folya-
matos parkolás is, ami viszont 
az adott intézménybe érkezők 
parkolását nehezíti meg.

A jelenség megszüntetésé-
nek, valamint a Polgármeste-
ri Hivatal új ügyfélszolgálati 
parkolójában a megelőzés ér-
dekében, a Képviselő-testü-
let megszavazta egy új, szigo-
rúbb parkolási rendszer élet-
be léptetését, mely szerint az 
említett intézményi parkolók-

ban korlátozzák a gépjárművek 
parkolási idejét. Az új rende-
let szerint munkaidőben ma-
ximum három órán keresztül 
veheti majd igénybe a parko-
lót egy adott gépjármű, a par-
kolás kezdetének idejét pedig a 
jármű vezetője lesz köteles fel-
tüntetni a szélvédőn. Az új par-
kolási rendszert a Polgármeste-
ri Hivatal közterület-felügyele-
te fogja ellenőrizni, és az ő fe-
lelősségük lesz a három órás 
határidő esetleges túllépésének 
szankcionálása is.

Az Önkormányzat a helyzet 
kezelésére új parkolót építtet az 
SZTK-val szemben lévő temető 
mentén. Ezek a parkolók P+R 
parkolás céljára is használha-
tóak lesznek. A szükséges ter-
vek elkészültek, jelenleg enge-
délyezés alatt állnak, a parkoló 
várhatóan idén elkészül. 

Bízunk benne, hogy az új 
rendszernek köszönhetően 
rendezettebbé válik a rendelet 
hatálya alá tartozó területeken 
a parkolás, és mindenki a ren-
deltetésének megfelelően fogja 
igénybe venni az intézményei 
parkolókat.” – olvasható a vá-
rosházi közleményben.

Fotó: KesziPress

Változnak 
a gyermekétkeztetés díjai

Városunkban a bölcső-
dei, óvodai és iskolai ét-
keztetést a Sodexo Ma-

gyarország Kft. és a Zóna Ven-
déglátó Kft. biztosítja Dunake-
szi Város Önkormányzatának 
megbízásából. Nemrég a Sodexo 
Kft. 8 %-os díjemelési javaslatot 
tett, melyet az Önkormányzat 
nem fogadott el.

A Sodexo Magyarország Kft. 
a nyersanyagköltségek, az átlag-
bér emelkedése és az energia-

hordozók változása miatt 8,05 
%-os díjemelést tervezett beve-
zetni a 2017/2018-as nevelési év-
től. Az Önkormányzat azonban 
megrendelőként megvétózta ezt 
a nagyfokú áremelést, csupán 
5,49 %-os emelést engedélyezett. 
Az éves szinten 27 millió forin-
tos áremelés nagyobb részét az 
Önkormányzat fizeti majd ki, 
nem terheli a teljes összeget a 
szolgáltatást igénybe vevő szü-
lőkre.

Dunakeszi 730 millió 
forintot nyert új bölcsőde 

és óvoda építésére
a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivi-
tásának növelése (vekop-6.1.1-15) C. pályázat keretén 
belül épülnek/újulnAk meg Az AlApfokú oktAtási in-
tézmények. A nyertes pályázók között több Agglome-
ráCiós település is található, mivel itt a legnagyobb a 
kapaCitáshiány a megyében. dunakeszi két pályázaton  
730 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert új bölCsőde és óvoda építésére.

Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás ösz-
szege: minimum 1 millió 

Ft, maximum 400 millió Ft volt. 
A támogatás maximális mértéke 
az összes elszámolható költség 
100%-a. A támogatási felhívás 
keretében a kedvezményezettek 
– más, önállóan nem támogatha-
tó tevékenységek mellett – intéz-
mény/szolgáltatás infrastruktu-
rális fejlesztése és eszközbeszer-
zések tárgyában nyújthattak be 
támogatási kérelmet.

A felhívásra helyi/nemzetiségi 
önkormányzatok és társulásaik, 
egyházak, civil szervezetek, köz-
alapítványok, nonprofit gazdasá-
gi társaságok és önkormányzati 
többségi tulajdonában lévő vál-
lalkozások pályázhattak.

A megyei közgyűlés 5,1 mil-
liárd forint támogatás odaíté-
léséről döntött, melyet bölcső-
dék és óvodák építésre, létesíté-
sére fordíthatnak a nyertes pá-
lyázók.

A nyertes pályázók között 
van Dunakeszi is, amely Pomáz 
és Kistarcsa Önkormányzatá-
hoz hasonlóan a vissza nem té-
rítendő támogatás maximumát, 
400 millió forintot nyert új óvo-
da létesítésére. Városunk Önkor-
mányzata eredményes pályáza-
ti és lobbi tevékenységét dicséri, 
hogy új bölcsőde építésére pedig 
330 millió vissza nem térítendő 
támogatást. Értesüléseink sze-
rint az új gyermekintézmény az 
Alag-Liget lakóparkban valósul 
meg. 
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Sok helyről kaptunk a lakosságtól pa-
naszokat a törött víznyelő rácsok és 
az eltömődött víznyelő kutak miatt. A 
Városüzemeltetési osztály munkatár-
sai folyamatosan továbbítják az igé-
nyeket a Közüzemi Kft-nek. A hibás 
szerkezetek cseréje, javítása ugyanis 
a Kft. feladata, ezek nagy részét el is 
végezték a dolgozói.

Ugyancsak probléma volt – külö-
nösen a Toldi-dombliget lakópark-
ban, hogy kevés a szemét- és a kutya-
ürülék-gyűjtő. Az elmúlt hónapban a 
legforgalmasabb helyekre új gyűjtő-
ket helyeztetett ki a Városüzemelte-
tési osztály. 

Mint azt sokan tudják, az Önkor-
mányzat a jövőben bizonyos feltéte-
lek mellett engedélyezi a fekvőrend-
őröket. Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy a lakók bejelentik az igényü-
ket, s egyik napról a másikra kihelye-

zik a sebességcsökkentő útküszöbö-
ket. Az egyik fontos feltétel, hogy a 
rendőrség véleményét is figyelem-
be kell venni , illetve az utca lakóinak 
egyetértése szükséges. Azzal viszont 
mindenképpen számolni kell a fekvő-
rendőrt kérőknek, hogy egyrészt ne-
hezíteni fogja az ott élők közlekedé-
sét, másrészt ennek ellenére lesznek 
gyorshajtók. Az lenne a legjobb meg-
oldás, ha mindenki betartaná az elő-
írt kötelező sebességet. Ez manapság 
– sajnos – illúzió. A másik komoly ve-
szélyforrás a kerékpáros közlekedés. 
Sok esetben láttam kis gyermeket fel-
ügyelet nélkül kerékpározni. És sok 
esetben láttam felnőttet szabálytala-
nul kerékpározni — saját és mások éle-
tét veszélyeztető módon. Jó néhányan 
nem a kialakított kerékpárúton közle-
kednek, hanem az autók között cikáz-
nak. Ez a helyzet mind a kerékpárosra, 

mind az autósra nézve veszélyforrás. 
A nagy meleg és a viszonylag ke-
vés csapadék miatt az ősszel elülte-
tett csemetefák kiszáradhatnak. Sze-
retném emlékeztetni lakótársaimat, 
hogy kötelezettséget vállaltak a fák 
gondozására. Természetesen előfor-
dul, hogy egy-egy facsemete a gon-
dos ápolás ellenére is kipusztul. Fon-
tos, hogy minél több árnyékot adó fa 
legyen lakóparkjainkban, ezért na-
ponta egy-egy vödör vízzel „itassák 
meg” a szomjas fákat.

Köszönettel tartozom figyelmes 
lakótársaimnak a szóbeli és írásbe-
li jelzésekért, észrevételekért. Kérem, 
hogy ezután is keressenek meg min-
den, közösségünket érintő kérdéssel. 

 Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt lakótársaim!

Engedjék meg, hogy röviden 
tájékoztassam Önöket a körze-
tünket érintő eseményekről.
Az elmúlt hónapban nagyot 
léptünk előre a városi strand ki-
vitelezésében. A megvásárolt 
600 méter hosszú területből ki-
jelölésre került az a 250 méte-
res szakasz, ahol az első évben 
elindul a strand. Elvégzésre ke-
rült a medertisztítás, kihelyez-
ték a bójákat, jelzőtáblákat, ez-
zel kialakult az a vízfelület, ahol 
szabályosan lehet fürdőzni. A 
területet az ÁNTSZ és a Vízi-
rendőrség is jóváhagyta, a bó-
jákat a vízállásnak megfelelően 
állítják.

Tovább folytatódott a part-
szakasz csinosítása is. Megépült 
az a térköves járda, amely a Li-
get utcával és a Katonadomb-
bal köti össze a strandot. Meg-
építésre került egy kis játszó-
tér, a strandon üzemelő büfék 
faházai, az öltözők és egy ivó-
kút. A területen még dolgoz-
nak, de a strand már fürdőzés-
re alkalmas állapotban van. Az 
idei évben a családos strand-

szakasz készül el, a visszajelzé-
sek, tapasztalatok beépítésével 
a jövő évtől fogunk bele a pihe-
nő- és a kutyabarát strandsza-
kasz kiépítésébe. A célunk az, 
hogy a terület egy elhanyagolt 
ártéri erdőből gondozott park-
erdővé váljon, ahol a nyári me-
legben felfrissülhetnek a csalá-
dok, de a többi évszakban is jól 
érezheti magát az oda látogató.

A hónap folyamán lakossági 
kérésre odébb helyeztünk a Fő 
út 128. szám elől egy kerékpár-
tárolót. Köszönöm az érintett 
lakosok türelmét és együttmű-
ködését az ügyben. A Kagyló u. 
32. előtt két vízelvezető árok ki-
alakítására került sor. Itt is kö-
szönöm az érintett lakossági 
segítséget.

A folyamatosan érkező ká-
tyúbejelentésekkel kapcsola-
tosan jelezném, hogy a javítást 
végző cég több munkát bevár 
egyszerre, nem egyenként ja-
vítja az úthibákat. A legutóbbi 
javításokra június végén került 
sor, legközelebb augusztusban 
kerül sor a hibák elhárítására. 

Jelenleg a Stromfeld és az Isko-
la utcában van bejelentett ká-
tyú a körzetben.

Az elmúlt időszakban város-
szerte sok kérelem érkezett jár-
datámogatásra, emiatt az ön-
kormányzat kénytelen volt 
szigorítani a gyakorlatán, így 
jelenleg csak azokat a kérel-
meket tudja támogatni, ame-
lyek olyan címre szólnak, ahol 
nincs járda, tehát járdafelújítás 
egyenlőre nem támogatható. A 
hónap folyamán a Kiserdő utcai 
lakóközösség kérésének meg-
felelően megkezdődött a lakó-
épületekre veszélyes fák vissza-
metszése, indokolt esetben ki-
vétele.

Júniusban lakókörzetünk 

több közössége is összejövetelt 
rendezett: 17-én a körzeti mun-
kámat rendszeresen segítők-
kel töltöttem együtt a délutánt, 
24-én pedig a Malomárok lakó-
park és a Római utca közössé-
ge hívott meg a saját utcabál-
jukra, ahol természetesen he-
lyi érdekű témák is felmerültek. 
Az ilyen megmozdulások teszik 
teljessé városunk életét, köszö-
net érte a szervezőknek.

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

  Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
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A június hónap egyik, ha nem a leg-
fontosabb eseménye volt, hogy a gye-
rekeknek véget ért a tanév. A szünidő 
alatt egy kicsit enyhül a város regge-
li és délutáni zsúfoltsága. Az intézmé-
nyekkel kapcsolatos a másik hír, hogy a 
Szent István Általános Iskolában elbal-
lagott az az évfolyam, akiknek tanulói 
elmondhatják magukról, hogy ők vol-
tak az utolsók, akik az ódon falak kö-
zött búcsúzhattak el intézményüktől. 
Szeptembertől az Iskola az új otthoná-
ba költözik, az új épület városunk alagi 
részén, a Repülőtéri úton fogadja majd 
lakóit. A régi épületben egy évig szü-
netel a tanítás. Ezen idő alatt az épü-
let teljes felújítására és bővítésére ke-
rül sor. Ezt követően 2018 szeptembe-
rében a Katolikus Egyház által fenntar-
tott iskola kezdi meg a tanítást.

Már szokásosnak mondható nyári 
intézményi felújítások is megkezdőd-
tek. A körzetben található intézmé-
nyekben folyó munkák során a Budai 
Nagy Antal utcában lévő Eszterlánc 
Óvodában részleges falszigetelésre, a 
régi részen tisztasági festésre, a tető 
javítására, átcserepezésére, valamint a 
kerítés külső oldali javítására, festésé-
re kerül sor. A János utcai Tagóvodá-
ban a játszóudvar felújítását végzik a 
szakemberek. A Helytörténeti Gyűjte-
mény épületében is korszerű nyílászá-
rók beépítésére kerül sor.

A főtéri programokra és a környe-
zetében lévő intézményekbe érke-
zők számára örömmel adok hírt arról, 
hogy további parkoló helyekkel bővül 
a IV. Béla Király tér környezete. A Fő út 
mentén hamarosan birtokba vehe-

tik az autósok az új parkolót, amely 40 
gépjármű számára biztosít parkolási 
lehetőséget. Ebből a parkolóból köny-
nyen el lehet érni a Városházát, az Ok-
mányirodát, vagy éppen a Házasság-
kötő termet.

Ehhez a hírhez kapcsolódóan em-
lítem meg, hogy számos panasz ér-
kezett az elmúlt hónapokban a Vá-
ros Önkormányzatához a közintéz-
mények parkolóinak rendszerével 
kapcsolatban, ugyanis sokan rendsze-
resen P+R parkolóként használják eze-
ket a területeket.

Dunakeszi Város Önkormányzata 
folyamatosan igyekszik kielégíteni a 
lakosság parkolási igényeit. A vasút-
állomások közelében épített P+R par-
kolókkal a Dunakeszi – Vác és Dunake-
szi-Budapest között ingázó lakók éle-
tét könnyítette meg.

Azonban sajnálatos módon példá-
ul a Szakorvosi Rendelőintézet parko-
lójában az a gyakorlat alakult ki, hogy 
azt nemcsak a szakrendelésekre érke-
zők használják, hanem nagyon gyako-
ri, hogy egész napra itt hagyják a gép-
kocsikat. Ez a gyakorlat azonban az 
adott intézménybe érkezők parkolá-
sát nehezíti meg.

A jelenség megszüntetésének ér-
dekében, a Képviselő-testület meg-
szavazta egy új, szigorúbb parkolási 
rendszer életbe léptetését. Az intéz-
kedés Szakorvosi Rendelő, valamint a 
Polgármesteri Hivatal új ügyfélparko-
lójában korlátozza a gépjárművek vá-
rakozási idejét. Az új rendelet szerint 

munkaidőben, maximum három órán 
keresztül veheti majd igénybe a par-
kolót egy adott gépjármű. A parko-
lás kezdetének idejét a jármű vezető-
je köteles lesz feltüntetni a szélvédőn. 
Az új parkolási rendszert a Polgármes-
teri Hivatal közterület-felügyelete fog-
ja ellenőrizni, és az ő feladatuk lesz a 
három órás határidő esetleges túllé-
pésének szankcionálása is.

Bízunk benne, hogy az új rendszer-
nek köszönhetően rendezettebbé vá-
lik a rendelet hatálya alá tartozó te-
rületeken a parkolás, és mindenki a 
rendeltetésének megfelelően fogja 
igénybe venni az intézményi parko-
lókat.

Megkezdődött a Béke utca felújítá-
sa is, amely a gyalogjárda és az úttest 
teljes megújítását eredményezi.

Ha itt a nyár, akkor a kultúra is a sza-
badterekre költözik az épületekből. 
Örömmel számolok be arról, hogy jú-
lius 21-23-ig, a Fő tér ad otthont a II. 
Dunakeszi Jazz Fesztiválnak. Remél-
jük, hogy a múlt évi nagy sikert köve-
tően, idén is sokan kilátogatnak majd 
a térre.

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhetősé-
geken:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25.
Üdvözlettel:

Szabó József
3. számú választókörzet 

képviselője

kedves lakótársaim! 



10 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

A Nap utca 
és a Béke út 
keresztező-

désében vizs-
gáztak a leendő 

közlekedési 
rendőrök

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Megérkezett a nyár, s ezzel együtt a fel-
újítások időszaka is! Mindannyian ta-
pasztalhatjuk, hogy az utakon, járdá-
kon több helyütt is megkezdődtek a 
munkálatok, s ezek egész nyár végéig 
tartanak majd, ezért fokozottabb odafi-
gyelés, és türelem szükséges a közleke-

désben gyalogosan és autóval, kerék-
párral egyaránt!

Sok jelzést kaptam az elmúlt időszak-
ban fák, padok kihelyezésével kapcso-
latban, ezek intézését megkezdtem, re-
mélem az illetékes műszaki kollégák se-
gítenek majd, hogy a jogos igények mi-
előbb megvalósulhassanak!

Az intézményeink is ilyenkor esnek át 
a felújításon, fejlesztésen, így azok kör-
nyékén is nehezedik a közlekedés, itt is 
kérem türelmüket, odafigyelésüket!

A körzetet járva, egy érdekes ese-
ménynek is tanúja lehettem, amikor 
a rendőrség a Nap utca-Béke utca ke-
reszteződésében vizsgáztatta a leendő 
közlekedési rendőröket! Szükség lehet 
rájuk a forgalmas kereszteződésekben, 
amikor elromlanak a lámpák!

 Természetesen továbbra is várom 
a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szí-
vének életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon a 06-27- 
542-805 vagy a 06-70-337-16-06 szá-
mon hétköznap 8-19 óra közt, levélben 
a Garas utca 4. szám alatt, s természete-
sen személyesen is!

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

A lakótelep szíve

Helyszíni szemlét tartottunk a 
Polgármesteri Hivatal munka-
társával közösen, amelynek so-
rán a Határ út és a környező ut-
cák vízelvezető rácsainak rög-
zítését vizsgáltuk. A Határ utca 
8 előtti rács sajnos rendszere-
sen kilazul, ezért a szokásos he-
gesztésen túl további munkák-
ra, a rács stabilitásának tartós 
megteremtésére van szükség. 
Kértem, hogy ennek a feladat-
nak a megoldását prioritásként 
kezeljék, tekintettel az elvisel-
hetetlen zajra, amit a rács fö-
lött elhaladó autók okoznak. 
Szintén kilazult a rács a Kisalagi 
utca elején és végén, valamint 
a Gitár utcában is, ezek javítá-
sát is kértem. Jeleztem továb-
bá, hogy a Janek Géza utcá-
ban jelentős esőzések alkalmá-
val nagy kiterjedésű tócsa ke-
letkezik, az ezt megszüntető 
műszaki megoldás kidolgozá-
sát is kértem. Felvetetettem a 
rácsok részleges megszünteté-
sének a lehetőségét is, ezt egy-
előre nem támogatják, mert így 
nem a rácsok mellett kialakított 

víznyelőkbe folyna a csapadék.
Az idei nyárra ütemezi a Vá-

rosháza a Fóti út északi oldalán 
a járda felújítását a Határ útig. 
Kértem, hogy a Határ út és Tes-
co közötti szakasz járdaépítése 
is kerüljön mielőbb napirend-
re. Szintén a Fóti útnak ezt a ré-
szét érinti, hogy régóta várunk 
a gyalogos átkelő megépülésé-
re a Gardénia köz előtt. A tervek 
és az engedély rendelkezésre 
állnak, a Városháza a kivitele-
zésre ajánlatot kért, várhatóan 
július elején kapják meg. 

A Városházán megtekintet-
tem a városi kamerarendszer 
működését. Még 2015-ben in-
dult el az 1. ütem, és már mű-
ködnek a 2. ütemben felszerelt 
kamerák, jelenleg tehát össze-
sen 65 db (rendszámfelismerő, 
ill. térfigyelő) kamera van a vá-
rosban. Kerületünk biztonságá-
hoz a Fóti út mentén (Karinthy, 
Janek, Pejachevich, Forgács ut-
cáknál, valamint a Repülőté-
ri úti körforgalomban) elhelye-
zett kamerák járulnak hozzá. Az 
eddig kiválasztott helyszínek 

esetében alapvető szempont 
volt, hogy rendelkezésre álljon 
adatátvitelre alkalmas légká-
bel és az áramellátás is bizto-
sítva legyen. A kamerák tehát 
ELMŰ oszlopokon, a Digi háló-
zatot követve kerültek kialakí-
tásra. A 3. ütemben a város ter-
vezi a Repülőtéri út-Alagi majo-
ri út átláthatóságát is, ehhez az 
adatátvitel kérdését még meg 
kell oldani. A további telepíté-
sek terveire oda fogok figyelni 
és képviselem a kerületünk ér-
dekeit.

Korábbi lakossági kérésre, 
miszerint a Gitár utca felől na-
gyon nehezen lehet kikanya-
rodni a Határ útra, és tükör fel-
szerelését javasolják, a Város-
háza helyszíni bejárást kezde-
ményezett a rendőrséggel, az 
eredményről tájékoztatom a la-
kosságot.  

A Polgármesteri Hivatalnál 
kértem, hogy vegyék napirend-
re a kerületünket is érintő víz-
nyomás-problémák megoldá-
sát (az ügy előzménye a témá-
ban lakossági kezdeménye-

zésre indult aláírásgyűjtés). A 
legfrissebb fejlemény, hogy 
a Városháza felkért egy szak-
értőt, aki minden bejelentést 
megvizsgál, felméri a problé-
mát, műszaki javaslatot tesz, 
melynek költségét a Hivatal 
állja. A DMRV-t is megkérték, 
hogy vizsgálja meg az éritett 
területet.

Elérhetőségem: thomacsaba@
hotmail.com, „Thoma Csaba 
online képviselői fogadóóra” 
facebook csoport. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú  választókörzet 
képviselője

tisztelt lakótársaim!
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Az elmúlt hetekben befejeződött a 
még a télen és kora tavasszal kiala-
kult jelentősebb úthibák javítása vá-
rosrészünkben is. A közelmúltban 
több bejelentés érkezett hozzám 
közvilágítási hibák javításának elma-
radása miatt. A visszajelzések alapján 
a hibákat sikerült elhárítani, azonban 
a bejelentésektől a hibajavításig több 
esetben elfogadhatatlanul hosszú 
idő telt el, amelynek okait igyekszem 
kideríteni és mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy a jövőben a be-
jelentéseket képviselői közbenjárás 
nélkül is megfelelően kezelje a hiba-
javításokat végző vállalkozás.

A májusban és júniusban tapasztal-
ható szárazság miatt a közterületi nö-
vények – különösen az elmúlt évek-
ben telepített facsemeték – rendsze-
res öntözése vált szükségessé. Erre 

tekintettel kérem, hogy aki az ingat-
lanja elé a korábbi években facseme-
ték ültetését kérte az önkormányzat-
tól, tegyen meg mindent annak érde-
kében, hogy a fák átvészeljék az előt-
tünk álló száraz, meleg időszakot. 

Tavaly és idén tavasszal is több be-
jelentés érkezett hozzám a Radnó-
ti Miklós utca környékéről a csapa-
dékvíz elvezető rendszer dugulá-
sa, telítődése miatti vízelöntések-
kel összefüggésben. A közelmúltban 
egyeztettem a Polgármesteri Hiva-
tal illetékeseivel és ígéretet kaptam a 
rendszer ellenőrzésére és tisztítására.

Az építés megkezdése óta több al-
kalommal hírt adtam a városrészünk-
ben épülő tanuszoda beruházás ala-
kulásáról. Sajnos a hosszú télnek kö-
szönhetően az előzetes kalkulált idő-
ponthoz képest kissé megcsúszott a 

beruházás, az viszont most már bizo-
nyosnak látszik, hogy az iskolaév kez-
detére, szeptemberre a létesítmény 
elkészül és ezzel lehetővé válik az is-
koláskorú gyerekek eddigieknél gya-
koribb és rendszeresebb úszásokta-
tása és sportolása.

Észrevételeiket, javaslataikat várom a 
következő elérhetőségeken:
E-mail: 
drkovats.kepviselo@gmail.com
Levélcím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel: 06-20/802-5452

Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet 

képviselője

tisztelt választókörzeti lakosok!

Számomra, és úgy gondolom 
az általam képviselt választó-
körzetben élők szempontjából 
is az elmúlt időszak egyik leg-
fontosabb eseménye az volt, 
amikor Erdész Zoltán alpolgár-
mester úr meghívására részt 
tudtam venni egy olyan tájé-
koztatón, melyen bemutatták 
a városban jelenleg működő 
térfigyelő rendszert és műkö-
dését, valamint tájékoztatást 
kaptunk a várható fejleszté-
sekről is. 

Mint közismert Dunakeszi 
főbb pontjait térfigyelő kame-
rák „pásztázzák”, melyek ki-
váló minőségben közvetítik a 
gépjármű és gyalogos forgal-
mat. A térfigyelő rendszer mű-
ködésének köszönhetően Du-
nakeszire senki nem tud úgy 
bejönni vagy távozni a város-
ból, hogy a rendszer ne rögzí-
tené. Ennek köszönhetően je-
lentősen megnőtt a lakosság 
biztonságérzete, érzékelhető-
en csökkent a bűncselekmé-

nyek száma, mert mindenki 
láthatóvá vált és ellenőrizhe-
tők a közlekedési forgalomban 
résztvevő gépjárművek. A kö-
zeli napokban üzembe helye-
zett 35 új kamerával kiegészül-
ve immár 65 kamera vigyázza 
közbiztonságunkat, melyet a 
tervek szerint újabb negyven 
készülékkel egészít majd ki az 
Önkormányzat.  

A 2. számú választási kör-
zetemben, a Béke út – Fő út 
– Nap utca, valamint a Fő út – 
Barátság úti elején lévő, Lukoil 
benzinkút kereszteződésében 
már működik térfigyelő kame-
ra. Örömmel hallottam Erdész 
Zoltán alpolgármester úrtól, 
hogy a Barátság lakótelep bel-
ső körzeteiben több helyen is 
telepítenek térfigyelő kame-
rát. A konzultáció alkalmával 
azt kérték, adjunk javaslatot, 
hogy a lakótelepen hol vol-
na a legcélszerűbb elhelyezni 
a kamerákat, melyek végleges 
helyszíneit azonban a szakem-

berek határozzák meg. Azt is 
megtudtuk, hogy a nyilvános-
ság tájékoztatása, a személyi-
ségi jogok tiszteletben tartása 
érdekében az Önkormányzat 
hivatalos honlapján feltüntetik 
a Dunakeszin működő kame-
rák helyszíneit.

A lakosság közbiztonságá-
hoz hasonlóan rendkívül fon-
tosnak tartom, hogy játszóte-
reink megfeleljenek az uniós 
szabványoknak, minél korsze-
rűbbek, vonzóbbak és bizton-
ságosabbak legyenek a gyer-
mekek számára. Ezen cé-
lok megvalósítása érdekében 
rengeteget tettünk az elmúlt 
években az Önkormányzat tá-
mogatásával. 

Korábbi tájékoztatómban is 
leírtam már, hogy megszületett 
a döntés a Szent István park 
mellett - a dunai négyemeletes 
házsor közelében - lévő kisját-
szótér körbe kerítéséről. Folya-
matosan tartom a kapcsolatot 
a kivitelező Közüzemi Nonpro-

fit Kft. témafelelős szakemberé-
vel, aki arról tájékoztatott, hogy 
a fakerítés gyártása megkezdő-
dött, melynek végleges formá-
ja hasonló lesz, mint a Barátság 
út 28. számú épületnél kialakí-
tott közkedvelt kis játszótéré. 
A gyermekek szülei számára – 
azon túl, hogy a kicsik bizton-
ságát növeljük – bizonyára az is 
örömteli hír, hogy a körbekerí-
tés mellett újabb játszóeszkö-
zökkel gazdagítjuk a játszóte-
ret. 

Kárpáti Zoltán
2. számú  választókörzet   

képviselője

Javította a közbiztonságot a térfigyelő kamerarendszer működése



12 Dunakeszi Polgár12 Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági 
Nap 2017. Várjuk jelentkezését!

Az összefogás 
eredményhez vezet

Tisztelt Dunakeszi La-
kótársunk!

Idén ősszel rendezzük 
meg az immár szoká-
sos Dunakeszi Önkén-
tes Köztisztasági Napot. 
Az előző években partne-
reink és más környezetvé-
delmi szervezetek, dunakeszi la-
kóközösségek, magánszemélyek 
segítségével több mint 50 helyszí-
nen számoltunk fel közös erővel 
városunk területén illegális hul-
ladéklerakókat, szemétdombokat, 
tisztítottunk meg szemetelők által 
"favorizált" parkokat, sétahelye-
ket, zöld területeket. Az ilyen mó-
don összegyűjtött és városunkból 
elszállított hulladék mennyisé-
gét csak becsülni lehet, eddig kö-
zel 100 tonnát tehet ki a tömege. 
Ezt nem egyedül, hanem lakos-
sági összefogással, sok dunakeszi 
polgártársunk áldozatos munká-
jával értük el!

Idén 2017. október 7-én, szom-
baton 10 órától tartjuk a Dunake-

szi Önkéntes Köztisztasá-
gi Napot.

A munka több helyszí-
nen, kb. 2 órán keresztül 
folyik.

Várjuk szervezetek, la-
kóközösségek, baráti kö-

rök, intézmények, magán-
személyek jelentkezését. Esz-
közökről, védőfelszerelésről és 
ásványvízről a szervezők gondos-
kodnak.

Jelentkezni lehet e-mailben: 
rendezettvarosert@freemail.hu

Telefonon: 06 20 923 5149 
(László Erzsébetnél)

Fogjunk össze, dolgozzunk 
együtt a szebb, tisztább, egészsé-
gesebb Dunakesziért!

"A terepen mindenki civil!"
Dunakeszi Város Önkormány-

zata Környezetvédelmi Tanács-
adó Testülete nevében tisztelettel:

Vincze Nikolett,
környezetvédelmi 

tanácsadó

Tisztelt Lakótársaink!
A Dunakeszi Környezetvédel-

mi és Rendezett Városért Tanács-
adó Testület igen sikeres hónapo-
kat tudhat maga mögött. Megannyi 
látványos változást sikerült elér-
nünk annak érdekében, hogy vá-
rosunk tisztaságát és küllemét egy-
re szebbé és igényesebbé tegyük. El-
sőként szeretnénk beszámolni Erős 
Apolka 1956-os emlékművének el-
készültéről, melyet a Verseny utcai 
vasútállomásnál tekinthetnek meg 
az érdeklődők, és amelynek sikeres 
felállítása érdekében testületünk 
tagjai is közreműködtek. 

A körzeti képviselőkkel együtt-
működve a lakótelepi kukatárolók 
megépítése is folyamatban van, va-
lamint további kukatároló megépí-
tése is kilátásba került a Barátság 
utca 1-nél. Az előző évben nagy si-
kernek örvendhetett Testületünk 
környezetvédelmi oktatóanyaga, 
melyet ebben az évben is minden 
dunakeszi iskolában megkaptak a 

gyermekek, 4. osztálytól 8. osztá-
lyig. 

Örömmel számolhatunk be to-
vábbá arról is, hogy egyre hatéko-
nyabb eredményeket érünk el az 
utcák tisztaságát tekintve: a kutya-
tulajdonosok egyre több esetben 
használják a kihelyezett kutyaürü-
lék-gyűjtőket, valamint korábbi fel-
hívásunk eredményeként tapasz-
taltuk, hogy a zöld- és egyéb legaly-
lyazott hulladékok is megfelelően 
kerülnek elszállításra. 

Nagy örömmel tapasztaljuk ked-
ves lakótársaink együttműködé-
sét városunk tisztántartásában, és 
a továbbiakban is kérünk minden-
kit, hogy ügyeljen városunk szépsé-
gének megőrzésére, tisztaságának 
megtartására, valamint a hulladék-
gazdálkodás szabályainak és nor-
máinak betartására.

Tisztelettel:
Vincze Nikolett Éva,

Környezetvédelmi 
Tanácsadó 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2120 

Dunakeszi, Fő út 25. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök:

Ellátandó feladatok:
Építésügyi hatósági engedélyezések, épí-

tésrendészet, építés-felügyelet, nyilvántartá-
sokkal, ügyfélfogadással kapcsolatos feladat- 
és hatáskörök. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenysé-
gi körök:

Az önkormányzati hivatalban az építésha-
tósági feladatok - hatályos jogszabályok sze-
rinti - ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 

és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

                        
Pályázati feltételek – többek között:
• Egyetem, egyetemi szintű építészmérnö-

ki vagy építőmérnöki (magasépítő területen 

szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, fő-
iskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, épí-
tészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő te-
rületen szerkezetépítő szakirány) vagy város-
gazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű 
településmérnöki) szakképzettség vagy ezek-
kel egyenértékűnek elismert szakképzettség, 
vagy alapképzésben szerzett építész, épület-
szerkezeti konstruktőr vagy magasépítési 
szakirányán szerzett szakképzettség, mester-
fokozatú képzésben szerzett tervező építész-
mérnöki, szerkezettervező építészmérnöki 
szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett 
építész szakképzettség vagy ezekkel egyenér-
tékűnek elismert szakképzettség, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások), 

• ÉTDR program ismerete 
• Ügyfélközpontúság 
• Jó kommunikációs készség 
• Terhelhetőség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Építéshatósági munkakörben szerzett - 

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga 

megléte 
• Építésügyi vizsga megléte 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz 
• Iskolai végzettséget igazoló okirat máso-

lata 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban résztvevők megismerhetik 
A munkakör betölthetőségének időpont-

ja:
A munkakör a pályázatok elbírálását köve-

tően azonnal betölthető. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-

bi információt dr. Németh Samu osztályveze-
tő nyújt, a 06-27-542-800-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Dunake-

szi Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosító számot: 
K-XVI-568/2017, valamint a munkakör meg-
nevezését: Építéshatósági ügyintéző. 

vagy
• Elektronikus úton Jancsó Tamás részére 

a jancso.tamas@dunakeszi.hu E-mail címen 
keresztül 

• Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, Pest 
megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 4. 

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére. 
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Virágos Dunakeszi
a közel nyolCszáz éves településre érkezőket dunakeszi déli pe-
remén üde színkavalkádban pompázó körforgalmi Csomópontok 
köszöntik, melyek Arról „árulkodnAk”, hogy A város környezeté-
re nagy figyelmet fordít, polgárait és vendégeit nagyra beCsüli 
Az önkormányzAt.

Ebben a tikkasztó kánikulai 
melegben különösen jó ér-
zés rápillantani az üde vi-
rágszigetekre, melyek még 

közérzetünkre is jó hatással van-
nak! Szépek, ápoltak a parkok, köz-
tereink is, melyek a szorgos mun-
káskezeket dicsérik, amiért – még 
akkor is, ha ez a munkájuk – köszö-
net jár, hiszen mindannyian tud-
juk, hogy egy feladatot sokfélekép-
pen lehet elvégezni.

(V.I.)
Fotó: KesziPress

Elkészült a köztéri kamerahálózat II. üteme
Jelenleg 65 kamera szolgálja a város közbiztonságát

Dunakeszin a bűncselekmé-
nyek száma az elmúlt évek-
ben folyamatosan csökkenő 

tendenciát mutat, amit az is igazol, 
hogy 2012 óta a bűncselekmények 
száma a tényadatok szerint a felé-
re csökkent. Ráadásul a lefolytatott 
nyomozások is jóval hatékonyab-
bak, hiszen az eljárások több mint 50 
százalékánál eredményesnek mond-
hatók. Ezek a szép eredmények pe-
dig nagymértékben köszönhetőek a 
rendőrség szakmai munkája mellett 
a folyamatosan fejlődő közterületi 
kamerahálózatnak is.

Dunakeszi Város Önkormányza-
ta még az előző ciklusban indította 
el azon projektjét, melyben a Duna-

keszi Rendőrkapitányság épületé-
nek korszerűsítésével, új gépjármű-
vek vásárlásával, körzeti megbízotti 
irodák létesítésével, valamint a köz-
területi kamerahálózat kialakításá-
val kívánja csökkenteni a városban 
elkövetett bűncselekmények szá-
mát.

A megvalósult projektek, az új sta-
tisztikák mind azt mutatják, hogy a 
törekvések célt értek, a közbiztonság 
jelentősen javult az elmúlt években.

Most egy újabb mérföldkőhöz ér-
keztünk, hiszen üzembe helyezték a 
térfigyelő kamerahálózat második 
ütemében telepített újabb 35 kame-
rát, melynek köszönhetőem immár 
összesen 65 kamera segíti a Duna-

keszi Rendőrkapitányság, valamint a 
közterület-felügyelet munkáját.

Az első ütemben a kamerák a főbb 
bekötőutakhoz kerültek ki, most pe-
dig a játszóterek, a szelektív táro-
lók, valamint a rendőrség és a kör-
zeti megbízottak által megjelölt, „ér-
zékenyebb” területeket is kamerával 
látták el.

A kamerák telepítésének utol-
só, harmadik üteme még hátra van, 
melyben további, több mint 40 ka-
mera kerül majd kihelyezésre. Így az 
itt élők biztonságérzetének növeke-
dését több mint 100 kamera fogja se-
gíteni, amely országos szinten is ki-
magaslónak számít – olvasható a vá-
rosházi tájékoztatóban.
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Feldmájer Péter és Petőné Herman Noémi

Denke Emma

Bársony Éva

„Üres padok” 
a Bárdos Lajos 

Általános Iskolában  
„üres pAdok” elnevezéssel indult Az A progrAm, melynek keretében a Csatlakozó tanintéz-

mények diákjAi gondos kutAtómunkávAl derítik ki, hogy lAkóhelyük egykori iskoláiból hány 

zsidó szármAzású tAnuló esett áldozAtul A holokAuszt borzAlmAinAk. és A tAnítás újbóli 

megindulásAkor néhány pAd üresen mArAdt. s hogy A trAgédiák ne vesszenek A feledés ho-

mályábA, emlékjelet AlApítottAk. 

A kezdeményezés – amely Szi-
ta Szabolcsnak, a Holokauszt 
Emlékközpont igazgatójának 
és Kirschner Péternek, a Ma-
gyar Zsidó Kulturális Egye-

sület elnökének nevéhez fűződik – elér-
kezett Dunakeszire. A Bárdos Lajos Álta-
lános Iskolában június 8-án került sor az 
Emlékjel felavatására. 

Radnóti Miklós „Sem emlék, sem va-
rázslat” című költeményét Lengyel Anna 
7. osztályos tanuló mondta el, majd a meg-
jelenteket – köztük Kirschner Pétert, Dr. 

Feldmájer Pétert, a MAZSIHISZ Közép-
Magyarországi Területi Csoportjának el-
nökét, Erdész Zoltán alpolgármestert és 
Csoma Attilát, a VOKE József Attila Mű-
velődési Központ igazgatóját, Tóthné Pa-
taki Csillát, a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont gazdasági igazgatóját és Szerdócz J. 
Ervint, az Újpesti Zsidó Hitközség rabbiját 
– Petőné Herman Noémi tanító, alsó tago-
zatos igazgatóhelyettes köszöntötte. 

Felidézte, hogy 1944. május 22-én kora 
reggel a váci járás 20 községéből megkezd-
ték az izraelita vallású polgárok begyűj-
tését. Június 27-28-án vagonírozták be a 
váci gettóban összegyűlt közel 2000 em-
bert. A vonat Monorig közlekedett, ahon-
nan Auswitzba szállították az elhurcolta-
kat. Dunakeszin 147-en vallották magu-
kat izraelitának, közülük négyen élték túl 
a borzalmakat.

– Az akciót azért indítottuk el, mert a 
diákoknak ez olyan történelmi lecke lehet, 

amelyet a tankönyvek nem tartalmaznak – 
mondta Kirschner Péter. – A Bárdos iskola 
az első az általános iskolák közül, ahol el-
helyezhetjük az Emlékjelet. Elismerés ille-
ti ezért a tanárokat és diákokat. Elmondta 
még, hogy idén 150 éve, a kiegyezéskor fo-
gadták el az emancipációs törvényt, ami az 
akkori Európában a legmegengedőbb jog-
szabály volt a zsidók társadalomba való be-
illeszkedése szempontjából. S azon el lehet 
gondolkodni, hogyan jutott el az ország 
innen 1944-ig. 

Hasonlattal élt Feldmájer Péter felszóla-
lásában. „Aki fát ültet, gyermekinek, uno-
káinak ülteti azt”, mondta. A vészkorszak 
gyermekáldozatai már nem láthatták az 
akkor elültetett fákat nagyra nőni. „Képle-
tesen szólva most egy fát ültetünk el, amely 
reméljük, kihajt majd a gyerekek lelkében”, 
fogalmazott.

Szilágyi Ferencné iskolaigazgató arról 
szólt, hogy az első holokauszt zenét 1944-
ben Bárdos Lajos komponálta A nyúl éne-
ke címmel. Mélyen felháborodott a nyilas 
rémuralom gaztettein s Jankovich Ferenc 
szövegére, vegyes karra és ütőhangszerek-
re írta ezt a kompozíciót. Különlegessége, 
hogy a három üstdob hangolása H-D-Esz, 
összeolvasva Hádesz. Ezzel Hadészre, az 
alvilág istenére utalt, az üldözöttek lelkivi-
lágát fejezi ki ez a hangszimbolika. A mű 
egy részletét meghallgathatta a közönség. 

Az igazgatóhelyettes asszony osztálya 
végezte el azt a kutatómunkát, melynek 
eredményeként megtudhattuk, hogy az 
iskola egykori diákjai közül Molnár Pál, 
Gettler Gábor és Hirsch Julianna nem tért 
haza. Bemutatták azt a diákok által készí-
tett videofilmet, mely a dunakeszi áldoza-
toknak, köztük a három diáknak állít em-

léket, s amellyel a visegrádi országok kö-
zött – a Centropa Alapítvány által – meg-
hirdetett „A zsidóság története nálunk” 
című videoversenyen II. díjat nyertek az 
alkotók. 

Az Emlékjelet – Zsiga Renáta, a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem hallgatójának 
munkáját – Bársony Éva, Fejtő Ferenc-dí-
jas újságíró, filmkritikus, Molnár Pál uno-
kahúga avatta fel. Vele együtt a kutató-
munkában nagy segítséget nyújtott Sza-
káll Lászlóné, a Révész István Helytörténe-
ti Gyűjtemény létrehozója valamint Denke 
Emma is. Utóbbi hölgy volt az, aki felhívta 
az iskolavezetés figyelmét az „Üres padok” 
kezdeményezésre.

Az ünnepség zárásaként Csernyik Ba-
lázs Ferenc ének szakos tanár és klarinéton 
Márton Sándor 7. osztályos tanuló meg-
szólaltatták a zsidóság himnuszaként is 
emlegetett „Szól a kakas már…” kezdetű 
máramarosi népdalt.

Egy év múlva, a tervek szerint a Széche-
nyi István Általános Iskolában is sor kerül 

hasonló ünnepségre. Ehhez kezdi el osztá-
lyával a kutatómunkát Tószegi Attila törté-
nelemtanár.  

(Felirat az Emlékjelen: „Egykori diák-
társaink emlékére, akiket származásuk, 
vallásuk miatt pusztítottak el 1944-45-
ben.” És olvasható még a három egykori 
diák neve.) 

Katona M. István
A szerző felvételei 

Lengyel Anna
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Dióssi Csaba 
polgármester 
és Szabóné Ónodi 
Valéria, a DÓHSZK 
vezetője fontosnak 
tartotta, hogy 
a tábor megnyitóján 
köszöntse a diákokat 
és a pedagógusokat 

Nyári tábor 2017 

közel kétszáz áltAlános iskolás gyermek „költözött be” július 3-án Az önkor-
mányzat duna-soron lévő gyermeküdülőjébe, ahol kezdetét vette a hét hetes 
„ép testben ép lélekkel” mottójú nyári táborozás.

A tizenkét éves múlt-
ra visszatekintő szüni-
dei szabadidős lehető-
ség a szülők számára 
könnyebbséget, a gye-

rekek számára szórakoztató progra-
mok sokaságát jelenti. A visszatérő 
kisdiákok jól tudják, hogy itt nincs 
unatkozás, viszont van sok játék, vi-
dámság, s némi ismeretgyarapítás is, 
például a természettel és az állatvi-
lággal. Erről többek között két alka-
lommal állatsimogatóról és kiskerti 
ornitológiai tudnivalókról gondos-
kodnak a meghívott szakértők. 

A kezdettől táborvezetői tisztet 
betöltő Roska Péter, a gyerekek Pé-
ter bácsija, az idei programok ösz-
szeállításánál is arra ügyelt, hogy 
az együttlét változatos, szórakoz-
tató és emlékezetes legyen. Hetente 
„varázsol” mini vidámparkot a ma-
gával hozott játékokkal a Fótról ér-
kező Woki Laci bácsi. A kedveltté 
vált lovas kocsikázás mellett három-
szor is lesz római kori hagyomány-
őrző bemutató. Idén is megérkezik 
műsorával a Kossuth-díjas Huzella 
Péter gitáros-énekes. Két alkalom-
mal is megnevetteti a táborlakókat a 

Görömbő Kompánia, élén Horti Zol-
tán fergeteges népi humorával. Csiki 
Lóri bácsi, népművész a bőrözés, Ke-
serű Andrea iparművész az ékszer-
készítés titkaiba avatja be a kíváncsi 
gyerekeket. A táborozás utolsó heté-
ben a Cakkumpakkli Színház adja 
elő „Az állatok nyelvét beszélő ju-
hász” című mesejátékot.

Idén sem maradnak el a kirándu-
lások. Az úti célok között szerepel 
többek között a Budakeszi Vadas-
park, a Pálvölgyi Barlang és a Vasút-
történeti Múzeum.

A tervek között szerepel két alka-
lommal sárkányhajózás, zumba tánc 
tanítás, a pedagógusok segítségével 
naponta lehet kézműveskedni, kü-
lönböző sportágakban versenyezni, 
és készülni a kétszer  megrendezen-
dő Ki Mit Tud?-ra.   

A hagyományoknak megfelelő-
en a tábort idén is Dióssi Csaba pol-
gármester nyitotta meg. Elmond-
ta, hogy a tartalmas programkínálat 
emlékezetessé teheti az Önkormány-
zat által támogatott tizenkét éve mű-
ködő nyári tábort. Nem érkezett üres 
kézzel, kétszáz Smile palacsintát osz-
tott ki a táborlakók között.       

Az előkészítés, szervezés min-
dig sok munkával jár. Idén a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ mun-
katársai, valamint maga a táborve-
zető végezték el ezt a feladatot, tud-
tuk meg Gál Gellért Ákos megbízott 
igazgatótól. Szabóné Ónodi Valéria, 
a DÓHSZK intézményvezetője pe-
dig arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
a költségvetési támogatást nagyobb-
részt Dunakeszi Város Önkormány-
zata, kisebb részben a Kistérségi Tár-
sulás biztosítja. Az árak évek óta nem 
változnak, így idén is heti 3000 Ft/fő 
eszközhasználati, valamint 3450 Ft/
fő étkezési díjat kell fizetni, s ezért 
reggelit, ebédet és uzsonnát kapnak 
a gyerekek.    

Végezetül még néhány közhasz-
nú információ. A részvételről való 
menet közbeni lemondást időben 
kell jelezni a táborvezetőnek, vagy 
a gyermekjóléti központ munkatár-
sainak. A helyi buszkörjárat a tábor 
nyitva tartásához igazodva reggeli 
és délutáni járatot is működtet. A tá-
borvezető elérhetősége: roskapeter@
gmail.com, tel: 06-30-348-5453. 

Katona M. István
A szerző felvételei
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Tóth Ferenc 
karnagy, 
trombitatanár 
közel fél 
évszázadon 
át szolgálta 
Dunakeszi zenei 
életét

A dunAkeszi fúvószenekAri egyesület zenekArA nAgy változásoknAk néz elébe. Az együttes AlApítás 
óta eltelt 45 év során sok mindent megéltek, kis zeneiskolai fúvószenekarból egyesületi kereteken 
belül működő, felnőtt zenekarrá nőttek. alapítójukkal és karmesterükkel, tóth ferenC egykori ze-
neiskolAi trombitAtAnárrAl sok szép évet töltöttek együtt, bejárták A fél világot, számtAlAn kon-
Certet adtak és a fúvós zeneirodalom ismert és kevésbé ismert darabjainak tuCatjait tanulták meg 
és adták elő közösen. 

Mindenki életében elérke-
zik olykor egy-egy for-
dulópont, amikor az 
ember megáll, átértéke-

li az eltelt éveket és összefoglalja ma-
gában mindazt, ami során azzá vált, 
ami. Így van ez most az ő életükben 
is. Az elmúlt időszakban többször át-
tekintették miként alakulhat a jövő-
jük, milyen kihívások és feladatok 
állnak előttük. Ezen közös gondol-
kodások és beszélgetések során arra 
jutottak, hogy Tóth Ferencnek, Feri 
bácsinak pihentetőbb és nyugalma-
sabb nyugdíjas éveket biztosítanak 
és a zenekar a tudását a jövőben má-
sik karmester vagy karmesterek kezei 
között is ki szeretné próbálni. Az új 
karnagy kiválasztására valószínűleg 
az őszi hónapok során kerítenek sort, 
ami után - reményeink szerint az ad-
venti és a tavaszi koncerteken - már 
az új karmester irányításával fognak 
megjelenni.

A Dunakeszi fúvószenekar 1972-
ben kezdte meg működését, mint a 
Zeneiskola 20 fős fúvósegyüttese. 
Kezdetben igen mostoha körülmé-
nyekkel kellett megküzdeniük. Pró-
báltak mozi előterében, általános is-
kola tantermében, LÉGÓ pincében, 
felvonulási épületben /a legendás Fa-
házban, mely hosszú évekig adott 

otthont a zeneiskolának/. 1989-ig 
Takács Lajos igazgató, mint fafúvós 
tanár és Tóth Ferenc rézfúvós tanár 
és zenekarvezető készítette fel az ak-
kori együttest városi, iskolai szerep-
lésekre. 

A szerény létszámú és összeállí-
tású “zenekar” főleg a helyi, álla-
mi rendezvények állandó szereplő-
je volt, kisdobos- és úttörőavatások, 
városavatás, seregszemlék, március 
15, április 4, május 1 és november 7.

1990-ben a Zeneiskola vezetése, a 
zenekar munkáját segítő tanárok és 
a zenekari tagok szülei Siptár Imré-
né elnök vezetésével megalakították 
a Fúvószenekari Egyesületet. Tag-
jai a zenekar minden zenésze, taná-
rok, szülők. Ez a forma több lehető-
séget nyújtott és nyújt jelenleg is az 
együttes anyagi szükségleteinek biz-
tosítására.

 Tóth Ferenc 1949. február 13-án 
született Budapesten. Zenei tanul-
mányait a főváros, IX. kerületi zene-
iskolájában kezdte 1959-ben. 1963-
1967-ig a Budapesti Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakiskola és Gimnázi-
um növendéke, 1967-től a Budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko-
la hallgatója. 1970-ben szerzett réz-
fúvós tanár diplomát.

Két éves sorkatonai szolgálat után 

1972-ben kezdett tanítani a Dunake-
szi Zeneiskolában egészen 2009-ig, 
nyugdíjba vonulásáig.

Már 1972-ben megszervezte és ve-
zette a zeneiskola fúvósegyüttesét, 
később fúvószenekarát. 1990-től a 
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület 
művészeti vezetője.

1999-ben fúvószenekari karmeste-
ri diplomát szerzett.

Természetesen Feri bácsit nem 
fogják elfelejteni, minden rendez-
vényükön szívesen látják és számí-
tanak rá a koncertjeiken is, ahol, ha 
ideje, kedve, egészsége és energiája 
engedi, néhány darabot majd betanít 
a zenekarnak és el is dirigálja azokat.

Pék Andrea

Elköszönt Tóth Ferenc karnagy 
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Bergl Noémi és Dobai SzabolcsA műsor egyik leghangulatosabb pillanata

Zupka Sándor

Ivó napi mulatság 
a nyugdíjas klubban 

a dunakeszi nyugdíjas kiránduló klub nem Csupán 
Azért nevezetes, mert közel négyszáz tAggAl tekinté-
lyes létszámot tudhAt mAgáénAk, Ami már önmAgábAn 
is különleges. az alkalmanként rendezett műsoros 
összejöveteleik mindig derűs, vidám hangulatban tel-
nek el s ez egyfAjtA védjegyévé vált A társAságnAk.

Így volt ez a június 21-i Ivó 
napi mulatságon is. A ne-
vezetes névnap, melyet az 
apák napjának is titulál-

nak, okot adhat a nevetésre, jó-
kedvre. S hogy ez így is történt, 
arról a különlegességekkel is 
fűszerezett műsorral gondos-
kodtak. 

Hangfelvételről  szólalt meg 
Koós János „A férjek egyen-
jogúságát” kezdetű slágere, 
amely máris tapsra ösztönöz-
te a VOKE  József Attila Műve-
lődési Központ színháztermét 
megtöltő közönséget, melynek 
soraiban jelen volt Kállay Gyu-
la úr, városunk köztiszteletben 
álló polgára, Mészárosné Dá-
vid Tímea, a Dunakeszi Prog-
ramiroda művelődésszervező-
je, valamint Vastag Szabolcsné, 
a Dunakeszi Sportigazgatóság 
ügyintézője.

A névnaphoz kötődő tudni-
valókról Balogh Gyuláné tar-
tott tájékoztatót. Megtud-
hattuk többek között, hogy a 
név germán eredetű, jelenté-
se tiszafa. S megemlítette Szent 
Ivót, aki a jogászok védőszent-
je.

Zupka Sándor klubvezető 
egy drámai apa-fiú történetet 
mondott el.

Innentől a tervezett prog-
ram vidám hangulatra vál-
tott. Balogh Gyula két flas-
ka 60 éves bort hozott magá-
val és a patinás italt a tisztelet 
jeléül Kállay Gyulának, vala-
mint az elfoglaltsága miatt ké-
sőbb érkezett Farkas Pálnak, 
a Dunakeszi Művészeti Isko-
la igazgatójának ajándékozta. 
Az Őszi Napsugár Nyugdíjas 
Klub táncosainak „vendégjá-
tékával”, majd a klub énekka-
rának Szakáll Lászlóné vezény-
letével a névnaphoz kapcsoló-
dó vidám népdalok előadásá-
val folytatódott a program. A 
férfiak dicséretét foglalta mu-
latságos versbe Fülöp Rudolf-
né, „Iszákos” paródiával ruk-
kolt ki Farkas Ferencné, Gellén 
Imréné pedig egy Varró Dániel 
verset mondott el. 

A klubtagok közül sokan 
kedvelik a színpadi táncot. A 
Back Judit és Lassó Attila dr. 
házaspár most is remekelt tár-
sastánc tudásával. A „Senior” 
csapat humoros összeállításá-
val Amerikába kalauzolta el a 
közönséget, a műsor szenzáci-

1. előadás: 2017. szeptember 26. kedd 19 óra
A II. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny nyitó-

hangversenye
Műsor: L. van Beethoven: c-moll zongoraverseny No. 3, op. 37

Szólista: Farkas Lili
P. I. Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny No. 1, op. 23

Szólista: Dai Sugimoto 
A hangverseny szólistái az I. Danubia Talents Nemzetközi 

Zenei Verseny győztesei

2. előadás: 2017. november 10. péntek 19 óra
Magyar est

Műsor: Erkel F.: Hunyadi László– nyitány
Farkas F.: A furfangos diákok
Kodály Z.: Marosszéki táncok

3. előadás: 2018. január 12. péntek 19 óra
Újévi koncert

J. Strauss keringők, polkák, népszerű opera, operett és musi-
cal melódiák

4. előadás: 2018. március 2. péntek 19 óra
Karneváli hangulat

Műsor: A. Dvořak: Karnevál nyitány
G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban

M. Ravel: Bolero
Karmester: Farkas Pál

Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ

A bérlet ára: 6000.-Ft

Bérletek kaphatók: a VOKE József Attila Művelődési Központ 
és a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában

ója azonban kétségtelen a „Ju-
nior” táncosok elsöprő lendü-
letű Kán-Kán-ja volt. 

A műsor után a klubvezető 
felavatta a klub lovagrendjének 
három tagját, Pass Dezsőt, Me-
zei Józsefet és Tarr Sándort. A 
megtisztelő cím egy évig érvé-
nyes.

A műsorfolyam zárásaként 
Bergl Noémi és Dobai Szabolcs, 
a művészeti iskola tanárai nép-
szerű dallamok, köztük ope-
rett részletek megszólaltatásá-
val arattak sikert. Ezt követő-
en kezdetét vette az estig tartó 
táncmulatság.

Katona M. István
A szerző felvételei
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Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal  
Önkormányzati és Jogi Osztály 

 

Jogi ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő/részmunkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. 

Ellátandó feladatok:
Általános jogi feladatok ellátása valamennyi, az Önkormányzattal 

kapcsolatban felmerülő ügyben, így különösen: véleményezi és 
előkészíti a megkötendő megállapodásokat, rendelet-és határozat 

tervezeteket, a Képviselő-testületi ülések előterjesztéseit. Előkészíti 
az önkormányzati hatósági ügyekhez tartozó határozatokat, eljár 
hatósági ügyekben. Elvégzi a hatósági ügyek, az önkormányzat 

törvényességi ellenőrzését, vagy abban közreműködik. Ellátja az 
Önkormányzat jogi-, peres és egyéb ügyekben történő képviseletét. 

Kapcsolatot tart a társzervekkel, partnerekkel. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jogi ügyintézői feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

"Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek – többek között:
• Egyetem, jogász végzettség, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga megléte 

• Pénzügyi, egészségügyi, szociális, köznevelési, környezetvédelmi 
területen szerzett jogi tapasztalat 

• Közigazgatásban szerzett tapasztalat 
• Hatósági munkakörben szerzett tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz 

• Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 

résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh 
Samu osztályvezető nyújt, a 06-27-542-800 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 

címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: K-XVI-65/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 
Jogi ügyintéző. 

vagy
• Elektronikus úton Jancsó Tamás részére 

a jancso.tamas@dunakeszi.hu E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, Pest megye, 

2120 Dunakeszi, Fő út 25. . 

2017. JÚLIUS-AUGUSZTUSI PROGRAMJAI

VOKE József Attila Művelődési Központ

Július 10. hétfő 18 óra
„Szentjánosbogár” táncház

Július 13. csütörtök 18 óra
„Szentjánosbogár” zenés délután

Augusztus 19. szombat 19 óra
Dunakeszi Művészek XX. Nyári 

Tárlatának megnyitója
Idén 20. alkalommal nyílik meg a 
Dunakeszi Művészek Nyári Tárlata
a VOKE József Attila Művelődési 

Központban.
Az évről-évre megrendezett tárlat 
1998-ban azért jött létre, hogy a

Dunakeszin élő művészek 
bemutatkozási lehetőséget 

kapjanak.

Kiállító művészek:
Berczi Károly, Bertalan Árpád, 
Chiba Miklós, Czinege István, 

Csizmadia Klára,
Dér Győző, Dusza Tibor, 

Frankhauser Attila, 
Frankhauserné Détári Krisztina,

Gáspár Imre, Halász Géza, 
Kalmár Tímea, Koó Éva Lídia, 

Kovács Károly,
Kubó Éva, Lengyel István, 

Molnár-Jancsik Beáta, 
Molnár György, Mucsi Erika,
Nádor Géza, Nyina Tronyina, 
Peti Sándor, Panajotu Anna, 

Patyus Ferenc,
Skripeczky Ákos, Tóth Imre, 

Tuzson-Berczeli Péter, 
Varjas János,

Vér Renáta, Vincze József

VOKE  (2120 Dunakeszi, 
Állomás sétány 17.) 
www.vokejamk.hu

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 

Üzletünkbe 4 vagy 6 órás virágkötő/dekoratőr 
munkatársat keresünk hosszú távra!
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A Dunakeszi 
Szimfonikus 

Zenekar 
óriási sikerrel 

mutatkozott be a 
Köröndön tartott 

"Szentivánéji" 
koncerten, melynek 
vezetője, Farkas Pál 
karnagy a közönség 

ovációjának 
hatására 

bejelentette, 
hogy  hagyományt 

teremtenek 
a gyönyörű 

környezetben 
rendezett 

programból

„A zene az kell…”
névadó városában 1984-ben alakult meg a váCi szimfonikus zenekar. előzménye volt már, hiszen 
a hatvanas évektől működött a musiCa humana kamarazenekar, muzsikusai zenetanárok voltak. 
mellettük ütőegyüttes, fúvósötös is része volt az ottani zeneiskola műsorkínálatának. 

Ezekből az együttesekből ala-
pította Cs. Nagy Tamás ak-
kori zeneiskolai igazga-
tó a szimfonikus zenekart, 

melynek első karnagya Szalai Mik-
lós, az Állami Operaház Karigazga-
tója és a váci konzervatórium igazga-
tója volt. Farkas Pál karnagy – aki-
nek segítségével e rövid történelem-
idézést megtettük – 1994-ben vette 
át az együttes irányítását. Korábban 
tagként első hegedűs, majd koncert-
mester is volt. Hamarosan profilt 
váltottak, egyesületté alakultak. A 
repertoárt alaposan kibővítették és a 
hatvan fős zenekar mindegyik tagja 
zenei főiskolai végzettséggel rendel-
kezett.  

A zenekar életében jelentős vál-
tozás akkor következett be, amikor, 
immár negyedik éve Farkas Pál meg-
bízást kapott a Dunakeszi Farkas Fe-
renc Művészeti Iskola intézményve-
zetői posztjára. Innentől a korábbi-
nál többször jelentek meg a VOKE 
József Attila Művelődési Központ 
színpadán. A változás azért is volt 
kedvező, mert egy-egy koncertprog-
ramot már nem egy, hanem két vá-
rosban is be tudtak mutatni.     

Ám zenei munkásságuk nem me-
rült ki ennyiben. Elkezdték az óvo-
dai és iskolai programokat. Kiala-
kítottak a fiatalok számára érdekes 
zenei kínálatot, emellett hangszer-
bemutatókat, a kicsinyek számára 
hangszersimogatókat tartottak. 

Népszerűségük egyre nőtt a vá-

rosban és megérlelődött az elhatáro-
zás, mely szerint Dunakeszi Önkor-
mányzata, elismerve a város művé-
szeti életében betöltött aktív szere-
püket, testületi ülésen döntött arról, 
hogy további működésüket évi 7,5 
millió forinttal támogatják. Állan-
dó és ingyenes próbalehetőséget biz-
tosítanak a művelődési központban 
és elfogadták, hogy ezentúl az együt-
tes Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 
néven koncertezik. (A közelmúlt-
ban ezzel kapcsolatban megérkezett 
a cégbírósági bejegyzés is.) 

Az anyagi támogatás mellett na-
gyon fontos erkölcsi megbecsülést 
és fontos kötelezettséget is jelent ez 
a döntés. Eddigi fellépéseik is telt-
házasak voltak, s az első Farkas Fe-
renc Zenei Bérlet sikere nyomán is-
mét meghirdették az újabb soro-
zatot. Ízelítőként említette Farkas 
Pál, hogy az első bérletes előadáson 
a rangos II. Danubia Talents Nem-
zetközi Zenei Verseny zongorista 
győztesei lépnek fel. A továbbiak-
ban „Magyar Est”, „Újévi koncert”, 
majd „Karneváli hangulat” cím-
mel játszanak. Utóbbin elhangzik 
Gershwin ritkán játszott Egy ame-
rikai Párizsban című műve és Ravel 
Bolerója. 

A bérleten kívül is szerepelnek. 
Legutóbb „Virtuózok” címmel ren-
deztek nagy sikerű előadást abból az 
alkalomból, hogy Ungár Cecília, a 
zeneiskolában dr. Domoszlai Erzsé-
bet növendéke a középdöntőig jutott 

el a Duna TV zenei vetélkedőjében. 
A tehetséges zongorista a koncerten 
Mozart C-dúr zongoraversenyét ki-
robbanó sikerrel játszotta el. A mű 
két tételét az utolsó tanítási napon 
a Radnóti Miklós Gimnáziumban is 
megszólaltatta, ahol a zenekar nép-
szerű musical slágerekkel és filmze-
nékkel is szórakoztatta a vakációra 
készülő gimnazistákat. Ugyancsak 
újdonság volt június 23-án, a nyári 
napforduló estéjén a Köröndön ren-
dezett esti koncert, melyen Mendels-
sohn „Szentivánéji álom” című mű-
vével s az „Éj zenéje” címmel népsze-
rű filmdalokkal varázsolták el a kö-
zönséget. 

Elmondta a karnagy úr, hogy évi 
húsz fellépést vállaltak a városban 
s ennek felét már teljesítették. Ősz-
től folytatódnak a tanintézményi ze-
nei rendezvények. A támogatások-
kal kapcsolatban kiemelte a magán-
emberek felajánlásait is, megemlítve 
Kállay Gyulát, városunk köztiszte-
letnek örvendő polgárát, aki például 
a „Virtuózok” bemutatót anyagilag 
is támogatta. Ez is a város polgáro-
sodásának jele, mint ahogy a telthá-
zas koncertek is jelzik, hogy kiala-
kult a városban a zenekedvelők né-
pes tábora. 

A dunakeszi programok mellett a 
nyár folyamán három alkalommal 
lépnek fel Sződligeti Szabadtéri Ze-
nés Esték címmel a közeli települé-
sen. Emellett „Dunakeszi Szimfoni-
kus Zenekar Magyarország” névvel 
idén sor kerül egy oroszországi, né-
metországi és dániai turnéra is. 

Farkas Pál elmondta még, hogy 
mivel a városvezetés részéről meg-
nyilvánult az igény a település kultu-
rális életének további gazdagítására, 
ebben a folyamatban rangot jelent a 
hivatásos zenészekből álló, nemzet-
közileg is elismert együttes jelenléte.

Végezetül a Valahol Európában 
című népszerű musical egyik ismert 
dalának szövegével summázhatjuk a 
zenekar jelenlétét városunkban: „A 
zene az kell,/mert körülölel,/és nem 
veszünk majd el./Ha van elég szív,/az 
sokat segít,/már úgysem adjuk fel.”

Katona M. István
Fotó: KesziPress

Portrévázlat a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarról 
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A sors nagyon 
kegyes volt 
hozzám, mert 
egy olyan társsal, 
feleséggel 
ajándékozott 
meg, aki 
nélkül nem 
érhettem volna 
el sikeresnek 
mondható 
pályámat

Dallos Gyula: Dunakeszi gigantikus 
átalakuláson és robbanásszerű 
fejlődésen ment keresztül
magyar népköztársaság elnöki tanáCsa 1977. április 1-i hatállyal  
nyilvánítottA várossá dunAkeszit.  e jeles évforduló AlkAlmá-
ból indított rovAtunkbAn tekintünk visszA Az elmúlt négy évti-
zed történéseire, a város fejlődésére, az itt élők élményei, visz-
szAemlékezései segítségével. ezúttAl dAllos gyulát, A mAgyAr 
lovAssport örökös bAjnokát, díjlovAgló olimpikont, A mAgyAr 
érdemrend tisztikereszt polgári tAgozAt kitüntetettjét, dunA-
keszi díszpolgárát kértük fel múltidézésre. 

- Mi ösztönözte a jelentős sportsike-
rekkel büszkélkedő Dallos házaspárt, 
hogy otthonukat, a budapesti belvá-
rost a hetvenes-nyolcvanas években 
még kis településnek számító Dunake-
szire cseréljék?

- Gróf Batthyányi Elemér által 1891-
ben alapított alagi Verseny és Tréning 
telep miliője, varázsa olyan nagy ha-
tással volt ránk 1970-ben, a Münche-
ni Olimpiára való  felkészülés során, 
amely később Dunakeszire költözé-
sünk alap motivációja lett 1989-ben. A 
rendszerváltozás az állami lovas ága-
zati szektor magánosítása, - 30 éven át 
voltam állami alkalmazott az Országos 
Lótenyésztési Felügyelőségen - minket 
is változásra késztetett a magánszféra 
irányába. Egyértelmű volt a család szá-
mára, hogy Dunakeszi-Alag lesz a leen-
dő szakmai alkotóműhelyünk és az ott-
honunk. Hogy miért? Azért mert na-
gyon sok pozitív emlékünk fűződött a 
településhez, az itt megismert kedves 
lokálpatrióta emberekhez, lehetőséget 
láttunk a legkiválóbb szakmai feltételek 
megteremtéséhez, és nagyban befolyá-
solta közelségünket a fővároshoz.

- Hogyan tudtak beilleszkedni az új 
közösség életébe? Sportemberként és 
immár dunakeszi polgárként mivel já-
rultak hozzá a városiasodás útjára lé-
pett település fejlődéséhez, hírnevének 
öregbítéséhez?

- Egy jó közösségbe, - ahol az ide köl-
tözésünk pillanatától a szeretet, a tisz-
telet vett bennünket körül, - nagyon 
egyszerű a beilleszkedés. Továbbá ilyen 
közösségbe tartozni egyben megtisz-
telő és felemelő érzés is. A hivatásunk-
nál fogva egyértelmű, hogy sportolói 
és edzői tevékenységünkkel, eredmé-
nyeinkkel szolgáljuk a város fejlődését 
és tudjuk Dunakeszi nevét hírül vinni 
a világba és a határokon belül. Sport-
klubunk a Xenophon Lovas Klub lo-

vaglásban Magyarország egyik legered-
ményesebb klubja.  Természetesen a 
közéleti tevékenységünkkel is segítünk, 
a nagyon rangos helytörténeti vetélke-
dő fővédnöki tisztségének vállalásával, 
jeles megemlékezések ünnepi beszédé-
nek megtartásával, iskolai, kulturális- 
és egyéb rendezvényeken való megjele-
néssel.

- Ön szerint az elmúlt négy évtized-
ben a város vezetőinek, helyi társadal-
mi és civil közösségeinek sikerült teljes 
mértékben jól sáfárkodniuk Dunake-
szi kiteljesedését segítő gazdasági, inf-
rastrukturális adottságokkal és lehető-
ségekkel?

- 47 éve ismerem és 28 éve lakosa va-
gyok ennek a városnak, tehát van rálá-
tásom, tapasztalásom, hogy a minden-
kori vezetők, a civil közösségek és város 
polgárai mit tettek. Dunakeszi giganti-
kus átalakuláson és robbanásszerű fej-
lődésen ment keresztül. Az adottságok 
és lehetőségek jó kihasználásának egy-
értelmű bizonyítéka az, hogy Dunake-
szi Magyarország kiemelkedően stabil, 
gazdasági és pénzügyi háttérrel rendel-
kező városa.

- Az egyén életében 40 év bizony nem 
kevés idő, ám Dunakeszi életében to-
varöppenő mindennapnak tekinthe-
tő, de talán mégis alkalmat kínál arra, 
hogy megvonja a városiasodás mérle-
gét. Ön szerint jó a fejlődés iránya?

- Egy város életében nem az idő az a 
tényező, amely minősít, mérleget von, 
hanem a csodálatos kézzel fogható 
eredmények. Ezek közül néhány: állan-
dó dinamikus fejlesztések, bölcsődék, 
óvodák, iskolák, sportlétesítmények, te-
rek, parkok, élelmiszer üzletek, strand 
építése, és még megannyi létesítésre 
váró kiváló terv. Dunakeszi jelen álla-
potában egy élhető, szerethető nagyvá-
ros kiépülésének stádiumában van!

- A jeles évforduló olyan mérföldkő 
is, amely arra kell sarkaljon bennün-
ket, hogy a tanulságokat, lehetősége-
inket, szorgalmunkat és tehetségünket 
egyesítve felvázoljuk az újabb négy év-
tized legfontosabb teendőit. Ön mire 
helyezné a hangsúlyt?

- Az évforduló az emlékezés és az elő-
retekintés lehetősége. Amit megtett és 
elért az eddig eltelt 40 év alatt a város, 
azt nyugodt szívvel és örömmel nyug-
tázzuk, az már hamisítatlan történelem, 
de hogy legyen lehetősége a jövő gene-
rációjának is ünnepelni van még bősé-
gesen tennivaló. Gondolok itt arra, pl. 
szűkebb környezetünkben, hogy nem 
méltó és a városképet rontó a házasság-
kötő terem, az okmányiroda épülete és 
a vele szemben lévő kínai üzlet képe. A 
legfontosabb teendőnek az úthálózat 
korszerűsítését tartom. Dunakeszi fej-
lődése töretlen és erre garancia Dióssi 
Csaba polgármester úr és kiváló csapa-
ta, mert ők az itt élő polgárokért tesz-
nek, az itt élő emberek fejével képesek 
gondolkodni, és ami még ennél is fon-
tosabb az itt élő emberek szívéhez tud-
nak szólni. Boldog vagyok családom-
mal együtt, és kitüntető számunkra, 
hogy ebben a csodálatos városban élhe-
tünk, és a városért tehetünk!

Vetési Imre
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A haditechnika 
eszközök kicsiket 

és nagyokat 
egyaránt 

vonzották

Közel húszezer szempár 
szegeződött az égboltra 
a haditeChnikai eszközöket és a látványos, néha már lélegzetelállító légi bemutatókat kedvelők 
számára igazi különlegességet hozott a június 10-11-én rendezett dunakeszi air shoW, melyen 
olyAn kiválóság szelte dunAkeszi légterét, mint A műrepülés egyik világsztárja, az európa-bajnok, 
többszörös guinness-rekorder veres zoltán.

Dunakeszi idén ünnepli vá-
rossá válásának 40. évfor-
dulóját, melyet az Önkor-
mányzat egész évben ní-

vós programokkal és rendezvényekkel 
méltóképpen szeretné megünnepelni, 
melyek sorában egyik kiemelkedő ese-
mény volt a Dunakeszi Air Show. A vá-
ros anyagi támogatásával és a Dunake-
szi Programiroda szervezésével megva-
lósult légi show és haditechnikai bemu-
tató óriási sikert aratott a nézők körében. 

A kétnapos rendezvény első napján, 
már a szombat délelőtti megnyitóra több 
ezres parkolóvá alakult át a repülőtér 
egy jelentős része, ahol a szervezőknek 
és a biztonsági szolgálatot teljesítők pro-
fi munkájának köszönhetően mértani 
pontossággal „nőttek ki a földből” a par-
koló autók oszlopai.  

A kétnapos program kezdetén Zám-
bóné Pollerman Judit, a Malév Repülő-
klub elnöke, a repülőtér vezetője üdvö-
zölte a közönséget, majd Tuzson Bence, a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormány-

zati kommunikációért felelős államtit-
kára, a térség országgyűlési képviselője – 
akivel az Önkormányzat képviseletében 
jelen volt Erdész Zoltán alpolgármester 
- nyitotta meg a nagy érdeklődéssel kí-
sért rendezvényt. Beszédében - többek 
között – szólt a sportrepülőtér tevékeny-
ségéről, melyet hazánk egyik legjelentő-
sebb és legjobb adottságú légi centru-
mának nevezett. Elismeréssel mondta; 
a kétnapos show méltó a város történe-
téhez, melynek megrendezéséért köszö-
netet mondott az Önkormányzatnak, a 
szervezőknek, valamint a Magyar Hon-
védségnek, hiszen ilyen jellegű földi és 
légi katonai járműbemutató még nem 
volt a városban. 

A megnyitó után kezdetét vette az MH 
Támogató Dandár 32. Budapest Dísz-
zászlóalj katonáinak látványos bemu-
tatója, melynek különlegessége, hogy a 
fegyver feldobásakor szuronyos puskát a 
világon elsőként a magyar díszelgő kato-
nák alkalmaztak, amit ezúttal is vastaps-
sal jutalmaztak a nézők.   

A kiadott programhoz hűen pontban 
tizenegykor – ahogy egy világsztár piló-
tához illik – a több ezer érdeklődő nagy 
örömére Vác irányából „berobbant” a re-
pülőtér fölé Veres Zoltán, aki - a géphiba 
miatt távolmaradó Besenyei Pétert „he-
lyettesítette - hol a földet „súrolva” ha-
sította a légteret, hol rakétaként emel-
kedett az égi magasságba, hogy zuhanás 
közben az oldalára vagy a hátára elforga-
tott gépmadárral színes köröket rajzol-
jon a horizontra.  

A bemutató óriási élményt jelentett a 

produkciót ámulattal csodáló kicsiknek 
és nagyoknak, akik délután - a kiadott 
program alapján – ismét gyönyörköd-
hettek Veres Zoltán légi show-jában, fe-
jet hajtja az ember és a repülőgép káprá-
zatos közös teljesítménye előtt.   

A nagyszerű sportember látványos 
légi bemutatója mellett a közönség meg-
ismerhette a haditechnikai eszközök ar-
zenálját is a Honvédelmi Minisztérium 
egységeinek köszönhetően. Hosszú, tö-
mött sorok jól mutatták az érdeklődést 
a harci helikopterek- és járművek iránt, 
az édesapák, nagypapák büszkén mesél-
tek fiaiknak, unokáiknak, hogy egyko-
ron ők is ilyen katonai járművekkel véd-
ték hazánk biztonságát. Többen voltak, 
akik még a harckocsiba is beültek, hogy 
újra átéljék a katonai szolgálat idején ér-
zett, semmi mással össze nem hasonlít-
ható érzést… Az érdeklődők hosszú per-
cekig várakoztak a kánikulai melegben, 
hogy belülről is megismerhessék a hatal-
mas harci helikoptert, meghallgassák a 
katonatisztek érdekes információkat tar-
talmazó tájékoztatóját. 

A kétnapos rendezvény a harci jármű-
vek és légi bemutatók mellett bővelke-
dett számos programban, volt retró party 
többek között Zoltán Erikával, sétarepü-
lés, modellező bemutató, a gyerekeket 
vidámpark fogadta, de természetesesen 
gasztronómiai különlegességek is várták 
a közönséget a Dunakeszi Air Show-on, 
melyre a szervezők tájékoztatása szerint 
közel húszezren látogattak el. 

  (Vetési)
Fotó: Vörös István

Dunakeszi Air Show
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Dióssi Csaba polgármester a díjátadón gratulált 
a járműtulajdonosoknak és a szervezőknek 

a nagy sikerű rendezvényhez 

Idén is hódítottak 
a veterán járművek
fantasztikus élményben és időutazásban lehetett része annak a több 
ezer embernek, akik a múlt század húszas, harminCas, vagy a hatvanas 
éveiben gyártott veterán autókat Csodálva hallgathatták a kor népszerű 
slágereit a dunakeszin rendezett ii. veterán jármű és retro találkozón.

Ameddig a szem ellátott, min-
denhol a különlegesebbnél 
különlegesebb matuzsálemi 
korú, ám az emberi alkotás 

maradandó értékeit felvonultató autó-
csodák sokasága sorakozott a látogatók 
nagy örömére. A múlt századi autógyár-
tás szinte egyedinek tekinthető modell-
jei mellett bemutatkoztak a régi moto-
rok, traktorok, más közlekedési eszkö-
zök is, de látható volt egy száz éves csép-
lőgép is, ráadásul munka közben. A 
szervezők a gyerekeket – többek között 
– a helyszínen közlekedő Kemencei kis-
vasúttal lepték meg. 

A városi Önkormányzat és a Duna-
keszi Programiroda támogatásával lét-
rejött rendezvény 40. utcájában az 1977-
ben forgalomba hozott személygépko-
csikkal külön is köszöntötték a 40 éve 
városi rangot elnyert Dunakeszit. A láto-
gatók között többen is voltak, akik idén 
ünneplik 40. születésnapjukat, és stílu-
sosan korhű öltözékben fotózkodtak a 
negyvenes táblánál. 

A veterán jármű és retro találkozó 
napján, június 18-án idén is benépesült 
a Katonadomb, ahová  sok ezer látogatót 
vonzott a rendezvény.  

A tavalyi tapasztalatokat haszno-
sítva idén még több ötletünket sike-
rült megvalósítanunk a közönség nagy 
örömére – mondta érdeklődésünkre 
Szlávik Csaba, a veterán jármű talál-
kozó egyik szervezője, aki két társával, 
Gulyás Andrással és Takács Norberttel 
álmodta és valósította meg Dunakeszi 
Város Önkormányzata jelentős segít-
ségével a nívós programot. 

A szervezésben, az előkészítésben 
rengeteget segített a Dunakeszi Prog-
ramiroda, az Önkormányzat díjmen-
tesen biztosította a helyszínt, ami je-
lentősen hozzájárult a program sikeré-
hez. Igazi segítő partnerünk a Magyar 
Veterán Járművek Szövetsége is, mely-
nek köszönhetően itt sorakozik az 1920-
tól egészen a 1970-es évek végéig gyár-
tott autók széles kollekciója. A Chevro-
let Impalától kezdve a régi Mustangokig 
minden márka látható, a klasszikus 
amerikai „csodák” mellett a régi keleti 
modellek, Wartburgok, Trabantok, La-
dák is felsorakoztak – mondta lelkesen 
Szlávik Csaba, aki külön büszkeséggel 
mutatta be a Vissza a jövőbe című film 

sztárját, a DeLorent sportkocsit, mely-
nek tulajdonosa egy dunakeszi polgár. 

Az Üvegtigris című filmben szerep-
lő motor mellett a közel hatszáz autót és 
motort felvonultató rendezvény nosztal-
gikus atmoszféráját a régi slágerek meg-
szóltatásával is igyekeztek elősegíte-
ni, amely a látvány és a zene varázslatos 
hangulatával magával ragadó miliőt köl-
csönzött a közönség számára.    

Erről beszélt a lapunknak nyilatkozó 
Balogh Tamás is. A népszerű rádiós mű-
sorvezető szerint már az első találkozó is 
olyan profi volt, mintha évtizedes múlt-
ra tekintene vissza. - Családias, jókedvű 
a találkozó, látom a mosolygó arcokat, a 
kézfogásokat, öleléseket, ami örömmel 
tölt el, és az is, hogy nagyon sok fiatalt 
vonzanak a veterán járművek – mond-
ta elismerően. - A kiállítás óriási élmény 
és feltöltődés a számomra – tette hozzá a 
találkozó műsorvezetője.

A rendezvényt Tuzson Bence államtit-
kár, Dunakeszi országgyűlési képviselő-
je nyitotta meg Erdész Zoltán alpolgár-
mester társaságában, akikhez hasonló-
an kilátogatott a kiállításra Dióssi Csaba 
polgármester is, aki a délutáni díjátadó 
ünnepség előtt elismerését és köszönetét 
fejezte ki a szervezőknek, a rendezők-
nek, és a nézőknek, akik érdeklődésük-
kel megtisztelték a városi rendezvényt.

A díjátadó után Szlávik Csaba el-
mondta; az időutazás mellett szeretnék 
megmutatni a fiataloknak, hogy egyko-
ron honnan indult a járműipar, hiszen a 
kiállított modellekkel ők nem találkoz-
hattak, melyek nem futószalagon ké-
szültek, mint manapság. 

–  Örömmel mondhatom, hogy az ösz-
szefogásnak köszönhetően óriási sikere 
van a veterán jármű találkozónak, ami-
ért ezúton is szeretnék társaim nevében 
is köszönetet mondani a rendezvényhez 
nyújtott támogatásért Dióssi Csaba pol-
gármesternek és a Dunakeszi Program-
iroda csapatának. Bízom bene, hogy e 
nagyszerű együttműködésnek köszön-
hetően jövőre már több napossá tudjuk 
fejleszteni a közönség körében rendkívül 
nagy népszerűségnek örvendő veterán 
jármű találkozót – mondta Szlávik Csaba.    

Vetési Imre
Fotó: KesziPress, 

Simonffy Norbert, Vörös István

A megnyitón beszédet mondott Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő, akit elkísért a rendezvényre 

Erdész Zoltán alpolgármester
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Közel négyszáz 
fiatal táncos 
mutatkozott 
be a Sóskúti 
Fesztiválon

Látogatás 
a bözödujfalui 
emlékparkban

Erdélyben jártak a Kőrösi 
és a Radnóti néptáncosai

néptánCfesztivállal ünne-
pelték A nemzeti összetArto-
zás nApját A dunAkeszi fiAtA-
lok, Akik négynApos erdélyi 
körutAzáson vettek részt, 
melyet A székelykeresztúri 
sóskúti fesztiválon ArAtott 
nagy sikerű fellépéssel koro-
náztAk meg.

Dunakeszi a Hargita megyei 
településsel több évtize-
des tartalmas testvérvárosi 
együttműködést ápol, mely-

nek első – ám rendkívül szilárd - alap-
kövét a ’89-es román forradalom utáni 
történelmi időszakban a dunakeszi Kő-
rösi iskola helyezte el azzal, hogy ven-
dégül látta a székelykeresztúri gyereke-
ket, akik egy csodálatos néptáncbemu-
tatóval viszonozták a kedves fogadtatást. 
Két kiváló pedagógus, a Kőrösi isko-
lát évtizedekig vezető Kollár Albin és a 
székelykeresztúri Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola igazgató-helyettese, Bán Ár-
pád fiatalemberként egy életre szövődő 
barátságából született a két település is-

koláinak és önkormányzatainak elvá-
laszthatatlan kapcsolata.  

Nagy Lajos, székelykeresztúri népze-
netanár, a Sóskúti Fesztivál megálmo-
dója még ma is könnyes szemmel beszél 
erről a találkozásról, és a dunakesziek 
testvéri vendégszeretetéről, amit azóta 
is igyekeznek viszonozni az erdélyi tele-
pülés polgárai és önkormányzatának ve-
zetői.  Az emberpróbáló időben létrejött 
találkozás immár több évtizedes együtt-
működést indított útjára, melynek ápo-
lásában nagy szerepe van Kárpáti Zol-
tánnénak, aki a kezdetekkor pedagógus-
ként, ma pedig a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános iskola igazgatójaként továbbra 

is szívügyének tartja a gyerekek számá-
ra rendkívül fontos hagyományok őrzé-
sét, az összetartozás erősítését, a néptánc 
kultúra ápolását és gazdagítását.

Hargita megye határain túl is elismert 
Sóskúti Fesztivál minden évben több 
száz fiatal táncost vonz, melynek név-
adó helyszíne gyönyörű természeti kör-
nyezetben, a tízezer lelket számláló kis 
magyar város üdülő övezetében van. A 
„világot jelentő” színpad fölött összeha-
jolnak a hegyoldal hatalmas fáinak zöld 
lombjai, melyek élő tanúi az egykoron 
ott működő gyógyvizű fürdő népszerű-
ségének, amit a helyiek újra szeretnének 
indítani, és szállodát nyitni a ma még 

üresen álló több emeletes épületben. 
Talán magasztosabb napon nem is tart-
hatták volna az idei fesztivált, mint jú-
nius 4-én, a nemzeti összetartozás nap-
ján, melyen a Kőrösi iskola két néptánc-
csoportja lépett fel Fias Zsuzsa és Tóth 
Zoltán vezetésével. A közel 400 fiatal 
táncos szereplésével megtartott Sóskú-
ti Fesztiválon hasonló nagy sikert arat-
tak a Radnóti Miklós Gimnázium tánco-
sai is, Gyúró Tamás koreográfiáival, aki-
nek egész éves tevékenységét önzetlenül 
segíti évről évre a gimnázium magyarta-
nára, Reményi Edina.  

A dunakeszi néptáncosok vastapssal 
fogadott produkciójával rendkívül elé-

gedett volt Kárpáti Zoltán, a Dunakeszi 
Város Önkormányzata külkapcsolato-
kért felelős tanácsnoka, aki arra különö-
sen büszke, hogy a Székelykeresztúr fő 
utcáján felvonuló együttesek közül csak 
a dunakeszi Rokka Néptáncegyüttes 
mutatott be menettáncot, a Kőrösi isko-
la néptáncosai pedig csodálatosan zen-
gő énekükkel érdemelték ki a helyi pol-
gárok elismerését. 

- A gyerekek és pedagógusok közös 
teljesítményének köszönhetően ma is jó 
volt itt Székelykeresztúron Dunakeszit 
képviselni – mondta Kárpáti Zoltán, ön-
kormányzati képviselő, testvérvárosi ta-
nácsnok.

A Kőrösi iskola néptáncosai és felkészítő tanáraik
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Szelfizés Nagyszeben főterén

A csallóközi 
Egyházkarcsa vendége volt 

a dunakeszi könyvtár

az elmúlt esztendőben ünnepelte első írásos említésének 800. évfordulóját a Csalló-
közi egyházkarCsa. a dunaszerdahely tőszomszédságában fekvő település az évfor-
duló AlkAlmából idén egy, A település történetét feldolgozó könyvet jelentetett 
meg, melynek bemutatójára 2017. június 16-án került sor a hagyományosan megren-
dezett fAlunApok keretében.

E bemutatóra volt hivata-
los - az egyházkarcsai 
polgármester meghívá-
sára - Lőrincz Róbert, a 

dunakeszi könyvtár szakmai igaz-
gatója, aki az egykori karcsai taní-
tó, az 1945 után a Dunakeszin le-
települő, s az elemi iskolában igaz-
gatóként is dolgozó Hubalik Ká-
rolyról és feleségéről szolgáltatott 
információkat a könyv szerzőjé-
nek, Szerencsés Magdolnának. A 
szerző és családja, valamint isme-
rősei (Almási Róbert festőművész 
és felesége), Gódony László pol-
gármester, továbbá a helyi önkor-

mányzat munkatársai nagy szere-
tettel és kiemelt figyelemmel fo-
gadták és kalauzolták a Dunake-
sziről érkezett vendéget. 

A kétnapos program ünnepi 
szentmisével kezdődött, melyet a 
helyi első világháborús hősök em-
lékművének megkoszorúzása kö-
vetett. Ez után került sor – mint-
egy 150 érdeklődő jelenlétében 
¬– a helytörténeti könyv bemuta-
tójára, melyen Lőrincz Róbert is-
mertette a Hubalik Károllyal kap-
csolatos dunakeszi kutatásait, s re-
ményét fejezte ki, hogy a két tele-
pülés – helytörténet révén létrejött 

– kapcsolata ezzel a könyvvel nem 
ér véget, hiszen már az első napi 
beszélgetések további (pl. képző-
művészeti) együttműködések le-
hetőségét is előrevetítették. A kö-
vetkező nap önkormányzati dísz-
ebéden vettek részt a meghívot-
tak, délutántól sporteseményekkel 
és koncertekkel zárult a program.

Nagyon köszönjük a meg-
hívást és a páratlan vendéglá-
tást (kiemelten a Szerencsés és az 
Almási házaspárnak), és sok sze-
retettel várjuk az idén Dunake-
szire, a Hubalik-sírhoz látogató 
karcsaiakat! L.R.

A fiatalok a testvérvárosi kapcso-
latokat támogató Dunakeszi Város 
Önkormányzatának köszönhető-
en erdélyi útjuk során ellátogathat-
tak Torockóra – ahol a nap kétszer 
kel fel -, a magyarság megmara-
dását őrző végvárként létrehozott 
Duna Házban nívós film segítsé-
gével nyerhettek betekintést a tele-
pülés történelmébe, megismerhet-
ték a féltett kincsként őrzött kultu-
rális és építészeti örökségét. A diá-
kok maradandó élményként őrzik 
az egykori magyar települések fel-
fedezése alkalmával szerzett törté-
nelmi ismereteket, polgáraik alko-
tó tehetségét, melyeknek hűséges 
hírnökei a több évszázados várak, 
kastélyok, templomok, közintéz-
mények. Az élményt és az ismere-
tek gazdagságát segítette az is, hogy 
a tanulók az őket kísérő három pe-
dagógus – Reményi Edina, Kárpáti 
Zoltán, Gyuró Tamás – által kidol-

gozott vetélkedő keretében fedez-
hették fel a már említett Torockó 
mellett Gyulafehérvár és Nagysze-
ben történelmi múltját, épített ér-
tékeit, a múlt századok mozdulat-
lanságát őrző jellegzetes székely 
házakat Énlakán, a vízzel elárasz-
tott Bözödújfalu mementóként „ki-
áltó” maradványait, az egykori kis 
település utcáinak, házainak he-
lyét kopjafákkal jelölő emlékpar-
kot. Főhajtással tiszteleghettek a 
törökverő nagy hadvezér, Hunya-
di János szarkofágjánál a gyulafe-
hérvári Szent Mihály Székesegy-
házban. A történelmi egyházak 
székelykeresztúri templomai mel-
lett felkeresték a helyi Gyárfás kú-
riát, melyben a dunakeszi Lengyel 
István művésztanár Bem Apót és 
Petőfi Sándort közösen ábrázo-
ló szobra és Petőfi körtefája „kö-
szöntötte” a diákokat, akik a négy-
napos útjuk során egy életre szóló 
élménnyel gazdagodhattak, meg-
ismerhették Erdély csodálatos vi-
lágát.  

 Vetési Imre 
Fotó: KesziPress
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Idén is hatalmas sikere van az önkormányzat által támogatott 
Mozdulj Dunakeszi programsorozatnak

Egyre több a férfi a Katonadombon

egyértelműen bebizonyosodott, hogy az immár másodszor is életre keltett moz-
dulj dunAkeszi progrAmnAk nAgy sikere vAn A város lAkóinAk körében. A május 
8-tól zajló heti háromszori edzésen egyre nagyobb a résztvevők száma, és Ahogy 
a tréninget vezető edzők mondják, legnagyobb örömükre egyre több férfi Csat-
lAkozik A mozogni vágyókhoz.

Egy biztos, Dunakeszi le 
sem tagadhatja – nem 
is szeretné –, hogy iga-
zi sportos város, hiszen 

nemcsak nézőként követik nyomon 
a település sportéletét, hanem ma-
guk is kiveszik a részüket a moz-
gásból. Persze ehhez nagy segítsé-
get kapnak a városi önkormány-
zattól, amely nagy gondot fordít a 
nem profik sporttevékenységének 
a támogatására. A tavalyi hatal-
mas siker után idén is minden tá-
mogatást megad az önkormányzat 
a Mozdulj Dunakeszi programso-
rozatnak, amelynek keretein belül 
egészen szeptember elejéig heten-
te háromszor profi edzők mozgat-
ják meg a helyi lakosokat. A Kato-
nadomb ezúttal is szinte megtelik 
minden hétfőn, szerdán és pénte-
ken, amikor késő délután fél héttől 
fél nyolcig Kutasi Kelly (hétfő), Bor-
sos Péter (szerda) és Nagy Amarilla 
(péntek) vezényli a szabadtéri test-
nevelés órát.

„Konkrét célokkal vágtam bele 
a programsorozatba, szeretném, 
hogy a résztvevők egyrészt meg-
szeressék a mozgást, másrészt pe-
dig, hogy mindenki a saját fittsé-
gi szintjéhez képest javulni is tud-
jon az edzéseink által. Mivel az én 
szakterületem nem az aerobik, ha-
nem inkább a saját testsúlyos funk-
cionális torna, így nagy kihívás-

nak tartottam, hogy zenére törté-
nő, csoportos mozgást vezényel-
jek sok embernek egyszerre. Éppen 
ezért nagyon komolyan felkészül-
tem az edzéseimre, és a KELLYS-
hez tartozó edzők részvételével tar-
tom meg a heti egy órámat. Noha 
vannak itt ismerős arcok, akik az 
edzőtermeimben törzsvendégek, 
ám nagyon sok új vendéget is sike-
rült mozgásra motiválnunk. Kü-
lön öröm a számomra, hogy úgy 
érzem befogadtak, rengeteg közös 
fotót készítenek velünk, illetve az 
edzést követően sokan odajönnek 
hozzánk beszélgetni, tanácsot kér-
ni. Egy biztos, mindig jó kedélyűen 
érkezem, de még jobb hangulatban 
távozom egy-egy edzést követő-
en, mert látom, van értelme annak, 
amit csinálok és az a sok mosoly-
gó tekintet is bíztat. Külön öröm 
a számomra, hogy egyre több férfi 
is kijön a Katonadombra, noha ed-
dig a hölgyek domináltak inkább. 
Igyekszem nem csajos, popsis tor-
nát vezényelni, így a férfiak is meg-
találhatják a kihívást az edzéseim-
ben” – jelentette ki lapunknak Ku-
tasi Kelly.

Kollégája, a szerdai edzéseket ve-
zénylő Borsos Péter szinte minden-
ben egyetért Kellyvel. Úgy véli, a 
saját szintjén mindenki megsze-
rette a mozgást, ennek egyik jele, 
egyre többen jelzik feléjük, hogy a 

program végét követően is szeret-
nék folytatni a mozgást.

„Megközelítőleg ugyanannyian 
vesznek részt az edzéseken, mint 
tavaly, sőt, azt kell, hogy mondjam, 
a visszatérők már sokkal tudato-
sabban csinálják végig az edzése-
ket. Jó látni, hogy nemcsak ügye-
sebbek, hanem az állóképességük 
is jobb, mint korábban. Az meg kü-
lön öröm, hogy a férfiak száma fo-
lyamatosan nő, ez egyértelmű si-
kere ennek a programnak. Én sok-
szor visszatérő gyakorlatokat ve-
zénylek az edzéseimen, tréningek 
metodikáján szoktam leginkább 
változtatni. Két hónappal a kezdést 
követően nagyon jól észrevehető, 
hogy akik rendszeresen járnak le 

ide a Katonadombra mozogni, sok-
kal magabiztosabban végzik már 
a gyakorlatokat. Rengeteg pozitív 
visszajelzést kapok én is, bízom ab-
ban, hogy a többség szeptembertől 
sem fogja abbahagyni a mozgást” – 
közölte Borsos Péter, aki tavaly is 
aktív részese volt a programsoro-
zatnak.

Egy biztos, a július 17-i edzést 
egy sztárvendég, Rubint Réka fogja 
tartani, aki az előzetes információk 
szerint alakreform órával készül.

B. M. L.

Nagyon kedveltek 
Kutasi Kelly szabadtéri edzései

Borsos Péter is nagy kedvenc
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Újra együtt 
dolgozik 
a Kinizsi 
sikereiért 
a futsal két 
ikonikus 
egyénisége, 
Fehér Zsolt 
és Bita László

Fehér Zsolt szakmai vezetőként visszatér, 
míg Kénoszt Ferenc vezetőedzőként érkezik a Kinizsihez

Bajnokság, kupa, 
sérüléshullám és megújulás

 – Nincs könnyű helyzetben, ha a 
májusban zárult szezonjukat kell ele-
meznie…

– Ez pontosan így van, és amikor az 
összteljesítményt nézem, mindenkép-
pen figyelembe veszem, hogy a min-
denkori meccskeretünk – ha finoman 
szeretnék fogalmazni – nagyon válto-
zó volt. Amíg a legerősebb, vagy ahhoz 
közelálló csapat lépett pályára, akkor 
kijelenthető, hogy a csoportunk-
ban a legjobbak voltunk. Aztán 
egy példátlan sérüléshullám, il-
letve a munkahelyi kötöttségek 
miatt néha egy csapatra való já-
tékost kellett nélkülöznünk, 
jött is a hullámvölgy.

– A rájátszás harma-
dik meccséig nem volt sem-
mi gond. Mi volt az a pont, 
ami megfordította az addi-
gi menetelést szinte vesz-
szőfutássá?

– Egy biztos, mi nyerni 
szerettünk volna a rá-
játszásban, hogy részt 
vehessünk a feljutá-
sért rendezett Final 
Four-ban. Ám ez csak 
az alapszakaszban sike-
rült. A rájátszás harmadik 
meccsétől pedig a már em-
lített sérüléshullám és egyéb 
gondok sújtottak minket, 
gondoljanak csak bele a szur-
kolók az olaszországi busztragédi-
ában elveszített fiatal játékosunkra, 
ami lelkiekben nagyon megviselte a 
csapatot. Volt olyan meccsünk, ami-
kor a komplett kezdőcsapat hi-
ányzott, vagy éppen a találko-
zó elején megsérült a csapat-

kapitányunk, Temesi Norbi. Így nem 
csoda, ha innentől kezdve mindösz-
sze egyetlenegy meccset tudtunk meg-
nyerni. Ám még ilyen körülmények 
között is sikerült a harmadik helyen 
végeznünk.

– Öröm az ürömben, hogy mind-
eközben a tehetséges helyi fiatalok, 
mégha kényszerűségből is, de bizo-

nyíthatták, lehet rájuk a leg-
magasabb szinten is számíta-
ni.

– És ez talán fontosabb, mint 
az, miként végeztünk a ráját-

szásban. Valóban sok fiatal 
kapott lehetőséget, és ami 
a legnagyobb örömünk, 
hogy bizonyították is, 
hogy itt a helyük a fel-
nőtt mezőnyben. Hoz-
záteszem, nem véletlen, 
hogy a saját korosztá-
lyukban második he-
lyen végeztek az U20-
as országos bajnokság-
ban.

– Ugyanakkor egy 
másik négyes döntő 
összejött. A Magyar 

Kupa menetelésük volt 
a szezon csúcsa?

– Kétségtelenül, hiszen 
elsőosztályú gárdákat bú-

csúztattunk, majd a 
Final Four-ban a 
győriek ellen is 
helyt álltunk az 
elődöntőben. Re-

mek meccseket vív-
tunk a sorozatban, és 

úgy vélem, a Berettyóúj-

falu ellen aratott 5-1-es siker alkalmá-
val játszott a legjobban a csapat a sze-
zon során. Ráadásul Bita Laci bekerült 
a válogatottba, ami hatalmas szó a ha-
zai másodosztályból elérni.

– Beszéljünk a jövőről is. Milyen 
változások várhatóak a csapat háza 
táján?

– Vezetőedzőnkkel, Biczi Gáborral 
közös megegyezéssel szerződést bon-
tottunk, már ami a felnőtt és az U20-as 
csapatot illeti. Ennek ellenére marad 
nálunk, az utánpótlásban fog dolgoz-
ni. Az új vezetőedző Kénoszt Ferenc 
lesz, de visszatér hozzánk szakmai ve-
zetőként Fehér Zsolt, alias Papa is, aki 
az utánpótlás csapatok munkáját fel-
ügyeli majd. Ugyancsak a szakmai 
stábhoz szeretnénk megnyerni Tóth 
Gyulát is, mint kapusedzőt, a tárgyalá-
sok jelenleg is folynak. Természetesen 
a keretben is lesz vérfrissítés, három-öt 
új játékost szeretnénk hozni, akik a re-
ményeink szerint meghatározóvá vál-
hatnak a csökkentett létszámú, éppen 
ezért erősebb NB II-es bajnokságban.

– Mikor kezdődik a felkészülés?
– Július 24-én kezdi meg a csapat a 

felkészülést, és úgy érzem, a szeptem-
ber elején kezdődő bajnoki szezonra 
ez elég idő lesz. Már most lekötöttünk 
négy edzőmeccset, a csapat a Kartal, a 
Gyömrő, a Szigetszentmiklós és a Du-
naújváros ellen lép majd pályára. 

B. M. L.

mindig nézőpont kérdése, hogy egy poharat félig telinek, 
vAgy félig üresnek lát Az ember. vAlAhogy így vAgyunk 
ezzel, amikor a dunakeszi kinizsi futsal Csapatának tel-
jesítményét próbáljuk meg elemezni. voltak parádés idő-
szAkok, hullámvölgyek, sérüléshullámok – egy biztos, 
nem Akármilyen szezont hAgyott mAgA mögött A megúju-
lásra váró gárda. az elmúlt idényről, a jövő kérdéseiről 
beszélgettünk kasza jánossal, a Csapat menedzserével.

Bita László

Fehér Zsolt
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Júliusban újra Jam Jazz 
Dunakeszi főterén!

 július 21. és 23. között újra egy igényes, szabadtéri 
bár hangulata lengi be a iv. béla király főteret: finom 
itAlok, hAngulAtos fények, jAzz, no meg revü minden 
mennyiségben, három nApon keresztül!

A tavalyi nagy sikerre 
való tekintettel hagyo-
mányt teremtünk és 

idén is megszervezzük a Jam 
Jazz-t. Július 21-én, 22-én és 
23-án olyan nevek érkeznek a 
IV. Béla király főtérre, mint a 
Sax-O-Funk, akinek vendége 
ezúttal Keresztes Ildikó lesz, a 
Jazzterlánc, a Hajdú Klára és 
Oláh Krisztián Trió, Gájer Bá-
lint és a Myrtill & Swingistique. 
A záró est műsorát idén az Or-
feum Mulató csapatának James 
Bond repertoárja szolgáltatja, 
szóval egy igazi forró revüre 
számíthatunk.

A hétvégét kézműves sörök, 
díjnyertes borok, különleges 
nassolnivalók teszik majd még 
élvezetesebbé.

Sok szeretettel hívunk és vá-
runk mindenkit erre a különle-

ges, hangulatos rendezvényre, 
további részletek hamarosan! 
– olvasható a Dunakeszi Prog-
ramiroda rendezvényre invitá-
ló tájékoztatójában.
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Rozner Győző 
(1922. I: 29. – 2017. VI. 2.)

örökre elbúCsúzni mindig fájdalmas dolog. kilenC-
venöt éves korában elhunyt rozner győző sportve-
zető, a vasas emblematikus alakja, egykori elnökhe-
lyettese, a labdarúgó szakosztály vezetője. 

Szegeden mutatkozott 
be Rózsa Győző né-
ven labdarúgóként az 
NB I-ben. Újpestre ke-

rült, s olyan játékosokkal ját-
szott együtt, mint Tóth György 
kapus, Baróti Lajos -, aki 120 –
szor vezette a magyar váloga-
tott csapatot -, Nagymarosi Mi-
hállyal, Zsengellér Gyulával, 
Szusza Ferenccel, aki legjobb 
barátja volt.  Könyves Kálmán 
Gimnáziumban padtársa volt 
Szepesi György. Az Elektromos 
csapatában szerepelt, két mecs-
csen is találkozott Puskás Fe-
renccel, itt lépett utoljára lab-
darúgó pályára. 

A piros-kékeknek szurkolt az 
ötvenes években, a Vasas – szak-
szervezet sportvezetőjeként hív-
ta fel magára figyelmet.

Az 1962-es bajnokság meg-
nyerése után, a csapat fiatalítá-
sában is nagy szerepet játszott, 
nagyszerű játékosokkal erősí-
tette meg az együttest. Sokolda-
lúságát bizonyította, hogy neves 
kézilabdást, vízilabdázót, teni-
szezőt hívott a Vasashoz.

Az 1962, majd 1965 év után 
az 1966 –os évben a Vasas a baj-
nokságot veretlenül nyerte meg. 
Rozner kijárta 1966-ban, hogy 
az ötszörös bajnok, és négysze-
res Közép-európai  Kupa győz-
tes együttes formaruhában utaz-
zék Dél- Amerikába. Az 1967-
es évben a santiagói Hexagonal 
Kupát, majd 1968-ban a Mar de 
Plata-i nemzetközi tornát nyer-
ték meg. A hatvanas években 
egyike volt, aki által az angyal-
földi Vasas nagy csapat lett.    

A Vasastól 1970-ben megvált, 

de a klubtól soha nem távozott 
el. A Ganz-Mávag elnöke volt. 
A Vasas 1986-ban örökös tag-
gá avatta, majd 1995-ben arany-
gyűrűvel, később, 2015-ben élet-
műdíjjal ismerték el a klub iránti 
elkötelezettségét.

Magánéletében 63 évig élt 
boldog házasságban Posch Mar-
gittal. Két gyermekük szüle-
tett, Manyi és Tamás. Öt déd-
unokája: Brigitta, Nikoletta, 
Tamás, Márk és Péter, és meg-
érkezett ükunokája, Amira is. 
Gyerekeit, unokáit, dédunoká-
ját a következő útravalóval en-
gedte a házasság szent kötelé-
kébe „sose feküdjetek le este ha-
raggal, mindig bocsássatok meg 
a házastársatokkal egymásnak, 
akkor minden rendben lesz”. 
Nagy csapás érte a mindig moz-
gékony, világutazó embert; éle-
tében a betegség tolószékhez, 
majd fokozatosan ágyhoz kötöt-
te. A Gyerekek az utolsó pillana-
tig oroszlánrészt vállaltak a szü-
lők gondozásáról, ápolásáról, 
mindvégig ott voltak mellettük. 
Kiszolgáltatott helyzetét nehezí-
tette, hogy imádott feleségét, 63 
évi házasság után 2005-ben el-
vesztette. 

Mindig büszkén mesélte, hogy 
milyen sokszor hívják fel, és kö-
szöntik őt.  Csak az hal meg, 
akit elfelejtenek – tartja a köz-
mondás. Rozner Győző felejt-
hetetlen sportember, férj, szülő, 
nagyszülő és dédszülő volt. Jú-
nius 23-án helyezték örök nyu-
galomra a dunakeszi temetőben.  
Nyugodjon békében!

Solymosi László
Fotó: Vasas Hírek

elhelyezték overdose, a világhírű magyar versenyló hamvait, 
és felavatták emlékművét Csütörtökön a dunakeszihez tarto-
zó alagon. péCsi istván, a kinCsem park és a kinCsem nemzeti 
kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a két éve elpusztult 
overdose két Csikója napokon belül bemutatkozik. 

Alagon felavatták 
Overdose síremlékét

A magyar galoppsport 
egyik leghíresebb lova 
2010 augusztusáig volt 
veretlen, sorozatban 14 

futamot nyert meg. Nyolc éve sa-
vós patairha-gyulladást kapott, 
emiatt veszélybe került karrierje.

Végül visszatért, de két meg-
nyert futam után csak hetedik lett a 
baden-badeni Goldene Peitschén. 

Egy évvel később viszont ismét 
győzött Hoppegartenben, majd 
a Haydock Parkban és a Royal 
Ascoton is bizonyította kiváló ké-
pességeit, utóbbi helyszínen ne-
gyedik lett.

Overdose 2011. november 13-
án Rómában futott utoljára, akkor 
győzött, majd 2015. július 2-án el-
pusztult. MTI

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-
dése alapján pályázatot hirdet 

Közterület-felügyelő  
munkakör 

betöltésére. A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű közszol-
gálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:

A közterület rendjére és tisztaságára vo-
natkozó jogszabály által tiltott tevékeny-
ség megelőzése, megakadályozása, 
megszakítása, megszüntetése, illetve 
szankcionálása. Közreműködés a közte-
rület, az épített és a természeti környezet 
védelmében, a társadalmi bűnmegelőzé-
si feladatok megvalósításában, a közbiz-
tonság és a közrend védelmében, az ön-
kormányzati vagyon védelmében, a köz-
tisztaságra vonatkozó jogszabályok vég-
rehajtásának ellenőrzésében, valamint 
közreműködés állat-egészségügyi és 
ebrendészeti feladatok ellátásában. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) 2/2015 sz. Jegyzői 
utasítás (Egységes Közszolgálati Sza-
bályzat) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek – többek között:
• Középiskola/gimnázium, érettségi, 
• Felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közterület-felügyelői munkakörben 
szerzett - Legalább 1-3 év szakmai  
tapasztalat, 
• Közigazgatási alapvizsga megléte 
• Közterület-felügyelői vizsga megléte 
• "B" kategóriás jogosítvány megléte 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati  
anyagot az eljárásban résztvevők  
megismerhetik 
• Iskolai végzettséget igazoló okirat má-
solata 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Csopják Anita  
osztályvezető nyújt: 

+36-27-542-800/204
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton a Dunakeszi Polgármes-
teri Hivatal címére (2120 Dunakeszi, Fő 
út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: K-XVI-117/2017 , valamint a 
munkakör megnevezését: Közterület-fe-
lügyelő.  vagy• Elektronikus úton Jancsó 
Tamás részére a jancso.tamas@duna-
keszi.hu E-mail címen keresztül 
• Személyesen: 
Ügyfélszolgálati iroda, 
2120 Dunakeszi, Fő út 25. . 

ÁLLÁS
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A fotón balról jobbra: Bernát Péter 2., Vas Tamás 1., Petró Tamás 3. 

sAkk

Vas Tamás duplázott
39 éves vas tamás, az alagi diák sakk klub játékosa 
duplázott, a Csapat legponterősebb játékosa lett. ta-
más 1994. október 5-től a Csapat tagja, október 30-án 
játszott először a sakkCsapatban, s eddig 148-szor sze-
repelt Csapatmérkőzéseken. 

Tatán 1995-ben megren-
dezett V. Páneurópai 
Nemzetközi sakkverse-

nyen szerepeltem – kezdte visz-
szaemlékezését. Közel száz in-
duló között 14. helyen végez-
tem. Annak idején édesapám 
is a csapat tagja volt. Dunaha-
raszti ellen mindketten szere-
peltünk és győztünk. Az évek 
során, sok sakkversenyen vet-
tem részt. Majd jött egy négy 
éves szünet. Hétvégi munka-
végzés miatt nem tudtam vál-
lalni a szereplést. A csapat tag-
jai megváltoztak, de akivel 
együtt kezdtem, egyedül Czap 
Szabolcs maradt, aki 184-szer 
szerepelt a csapatban. A 2015-
2016-os bajnokságban és most 
befejezett 2016-2017-es baj-
noki évben, sikerült a csapat 

legjobb pontszerzőjének len-
nem, dupláztam. A csapat az 
I/A  bajnokságban 6. lett. Bí-
zom abban, hogy a következő 
bajnokságban is sikeres leszek.  
A csapattal együtt cél a dobo-
gó elérése az I/A bajnokság-
ban. Örülök, hogy május vége 
óta új helyen, nagyszerű körül-
mények között tudunk edzeni, 
(Városi Sportegyesület épüle-
tének nagytermében) és felké-
szülni, a következő szezonra. 

Szeptembertől szeretettel 
várjuk a sakkozni vágyókat 
pénteken 17 órától, a Fóti út 41 
szám alatt.

További sok sikert Tamás!

Kép, szöveg:
Solymosi László




