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  István, a király
    Rockoperával ünnepeltük 
    Magyarország születésnapját!
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

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

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

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

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

Ünnepi szentmisével, kenyérszenteléssel és a legendás 
rockoperával emlékezett meg Dunakeszi az államalapításról

Számos nemzeti ünnepünk 
közül az egyik legrégebbi au-
gusztus 20-ához fűződik, me-
lyen együtt ünnepeljük Szent 

István király napját, a magyar állam-
alapítást, de ez a nap egyben az állam 
ezeréves folytonosságának emlék-
napja, valamint az új kenyér ünnepe 
is. Városunkban immár hagyomá-
nyos módon a Jézus Szíve templom-
ban, ünnepi szentmisével kezdődött 
az államalapítás emléknapja, ahol 
ezúttal is felszentelték a frissen sütött 
új kenyeret. Az egyik legrégibb ha-
gyomány augusztus 20-ai kenyérál-
dás, ugyanis az aratás után Szent Ist-
ván-napra sütötték az új búzából ké-
szült első kenyeret. Ilyenkor a nem-
zeti színű szalaggal átkötött, frissen 
sütött kenyeret először ünnepélyesen 

megszentelik, majd felszelik, és végül 
szétosztják a darabjait.

A magyar történelemben az állam-
alapító király 1083. augusztus 20-i 
szentté avatásától szerepet játszik 
Szent István emlékezete. Szent Ist-
ván a magyarok számára a nehezen, 
áldozatok árán megteremtett egység 
szimbóluma. A végső letelepedés, a 
meggyökeresedés és a jövő építésé-
nek jelképe. Dunakeszin immár ha-
gyomány, hogy késő délután a Fő té-
ren ünnepi műsor keretében emlé-
keznek meg az államalapító királyról 
és művéről, az immár több mint ezer 
esztendős Magyarországról. Idén 
először a Dunakeszi Koncertfúvó-
sok színvonalas előadását élvezhet-
te az egyre nagyobb számú közönség 
– a zenekart Szilágyi Szabolcs Balázs 

Ugyanúgy, ahogy 
országszerte számos 

településen, DUnakeszin 
a hagyományoknak 

megfelelően emlékeztek 
meg szent istván napján 

az államalapítás ünnepén. 
A főtéren ezúttAl Az István 

A kIrály című legendás 
rockoperA volt A fő 

AttrAkcIó, de Az ünneplők 
nagy tapssal köszöntötték 

A zenekArok műsorát 
illetve a látványos 

tűzIjátékot Is.

„Felkelt a mi napunk, 
István a mi urunk…”
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vezényelte –, majd este Dióssi Csaba, 
városunk polgármestere köszöntötte 
a teret teljesen betöltő tömeget.

„Nagy öröm a számomra, hogy 
ennyien gyűltünk össze ünnepel-
ni. Mi, magyarok mindig is hazá-
ban, nemzetben és közösségben gon-
dolkodtunk, így nem véletlen, hogy 
a több tucatnyi nép közül, amelyek 
a Kárpát-medencében akartak lete-
lepülni és államot alapítani, egyedül 
mi, magyarok voltunk képesek fenn-
maradni. Államalapító királyunk 

mesterművére egy igazán különle-
ges produkcióval emlékezünk, hi-
szen az István a király kultikus mű-
ben minden benne van, amire a ma-
gyarok büszkék lehetnek” – jelentet-
te ki Dunakeszi polgármestere.

Dióssi Csaba után a térség ország-
gyűlési képviselője, Tuzson Bence lé-
pett a mikrofonhoz, és ünnepi be-
szédét azzal kezdte, augusztus 20-a 
az országunk születésnapja, és most 
ünnepeljük azt a több mint egy évez-
redet, melyet a magyarság már eltöl-
tött a Kárpát-medencében.

„Régi uralkodóink, Szent István, 
Szent László vagy éppen Hunyadi 
Mátyás mindig a magyarság jövőjé-
ért dolgoztak, cselekedtek, és nekik 
is köszönhető az, hogy rajtunk kívül 
az Európai Unióban Franciaország 
volt egyedül képes ezer esztendőt ál-
lamként megélni. Éltünk elnyomás-
ban, vagy csak egy talpalatnyi sza-
bad földön, a magyar állam mindig 
létezett” – hangoztatta a politikus.

Hozzátette, a jelenlegi vezetők első-

sorban a családokat erősítik meg, hi-
szen ha ez a közösség, valamint a gaz-
daság erős, akkor maga az ország sem 
kiszolgáltatott mások számára. Tu-
zson Bence úgy vélte, mindenképpen 
meg kell őriznie a magyaroknak a saját 
identitásukat és a nyelvüket, mert ez az 
összetartozásuk legfontosabb jele.

„Dunakeszi az élen jár abban a fej-
lődésben, ami országszerte tapasz-
talható, pedig ez az egyik legfiata-
labb város. Óvoda, iskola és útháló-
zat épült a településen, míg a követ-
kező évben a kultúra erősítése lesz 
a legfontosabb, aminek egyik pillé-
re az új középiskola lesz. Az a leg-
fontosabb feladatunk, hogy az eddi-
gi eredményeinket továbbvigyük. Jó 
élni Magyarországon, de a legjobb 
Dunakeszin” – zárta ünnepi beszé-
dét Tuzson Bence.

Ezt követően jött a csoda, amit 
csak a legendává nemesedett rock-
opera, az István a király tud adni a 
közönségnek. A 2014-es előadáshoz 
képest több változás is volt az idei 
darabban: nem a teljes művet állí-
tották színpadra, csak annak a ke-
resztmetszetét, ami azt jelenti, hogy 
az opera nem teljes színpadképpel 
mutatták be, ugyanakkor a legnép-
szerűbb dalok és táncok láthatók és 
hallhatók voltak. A produkció ezút-
tal élő zenekari kísérettel került be-
mutatásra, amiben dunakeszi művé-
szek is részt vállaltak Farkas Pál ve-
zénylete mellett: az Esni Fog Együt-
tes, az EtvieDanse Táncegyüttes, a 
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, a 
Dunakeszi Városi Vegyeskar, vala-
mint a Kőrösi Táncegyüttes. A nagy 
sikert arató fiatalokkal a táncokat 

két kiváló pedagógus, Nagy Márta és 
Tóth Zoltán tanította be. 

És amikor utoljára hangzott fel, 
miszerint felkelt a mi napunk, Ist-
ván a mi urunk, elkezdődött a tűzi-
játék, amely Havasi Balázs zongora-

játékának kíséretében pazar, és va-
lóban ünnepi látványt nyújtott a tö-
meg számára. A végén felzúgó taps 
egyértelműen jelezte, az ünneplők 
elégedettek voltak mindennel, amit 
ezen a napon a város vezetése nyúj-
tott számukra, és miközben a tömeg 
elindult hazafelé, itt-ott felhangzott:

„Szállj fel a csillagokba, 
Szél könnyű szárnyán szállj,
Kárpátok gyűrűjéből
Szállj fel szabad madár!”
Ez is bizonyította, hogy az előadás 

különleges élményként maradt meg 
a nézőkben.

Molnár László
 Fotó: Ligeti Edina 
és sunnyphoto.hu

Az ünnepi szónok, dr. Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő és Erdész Zoltán alpolgármester
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egy település büszkeségét, A benne élő emberek eredményeI Adják. mI bátrAn mond-
hatjUk, hogy DUnakeszi, ÖnÖknek Is kÖszÖnhetően, egy büszke város, AmInek lAkóI 
mögött valóDi teljesítmény áll. DUnakeszi városvezetése kiaknázva a pozitív Demo-
gráfIAI trendeket, jól műkÖdő, folyAmAtosAn fejlődő, hosszútávon Is fenntArthAtó 
oktatási-nevelési intézményrenDszert tUDott kiépíteni. 

Rólunk szólnak a hírek

Trendet diktál Dunakeszi
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- Az önkormányzat által kezelt leg-
forgalmasabb közlekedési út a Szé-
chenyi utca, melyen a város észa-
ki peremén a kelet-nyugati irányú 
forgalom halad, levezetve a kertvá-
rosból és a Tóvárosból érkező jelen-
tős gépjármű forgalmat. A Széche-
nyi utca új kopóréteget és aszfaltot 
kapott, az egy hétig tartó felújítá-
si munka során kicseréltük a hibás 
szegélyeket. Folyamatban van a pad-
ka rendezése is – tájékoztatta lapun-
kat Somodi István, a Dunakeszi Pol-
gármesteri Hivatal Városüzemelte-
tési Osztály vezetője, aki elmondta, 
hogy már csak apróbb munkák van-
nak hátra. – Az iskolakezdésig épí-
tünk egy új zebrát a Tisza utcai ke-
reszteződésben – tette hozzá.

Megkezdődött az Alagi 
Majori út szélesítése 

és felújítása

Az osztályvezetőtől megtudtuk, 
hogy megkezdődött a városból a fő-
város felé vezető négy út egyikének, 
az Alagi Majori útnak a szélesítése és 
felújítása. 

– Az alagi városrészben élők közül 

sokan egyfajta „egérútként” hasz-
nálják az utat, amit fél-fél méterrel 
kiszélesítünk, majd egységes kopó-
réteget és aszfaltot kap. Az út mind-
két oldalára stabilizált útpadkát épí-
tünk, megoldjuk a vízelvezetést is. Jó 
hír az erre közlekedőknek, - a gyer-
mekeiket reggelente a Szent István 

iskolába vivő szülőknek -, hogy a 
szeptemberi iskolakezdésre befeje-
ződnek a munkálatokok – mond-
ta Somodi István, aki beszámolt ar-
ról is, hogy – bár a Fóti út nem a vá-
ros kezelésében van – a Repülőtéri 
út kereszteződésében lévő körfor-
galmi csomópontot felújította az ön-
kormányzat. 

- A nagy hossztengelyű járművek 
teljesen tönkretették a belső része-
ket, amiket újra építettünk, erősített 
kivitelben. A felújítással megvártuk, 
hogy az M2-es útról a forgalmat át-
tereljék a Kossuth útra, aminek kö-
vetkeztében a Fóti úti körforgalom-
nál kevesebb autóst érintett a jelző-
lámpás, váltakozó irányú közleke-
dés. Ugyan az építési munka csak 
kicsit több mint egy hétig tartott 
volna, ám a forgalomterelés miatt 
két fázisra bontott felújítás a beton 
kötése miatt mintegy öt hétig tartott 
- ismertette. 

- Augusztus 5-én megkezdődött a 
Rákóczi út felújítása a Hunyadi utca 
és a Kálmán utca közötti szakaszon 
– folytatta a tájékoztatást az osztály-
vezető. - Itt sok helyen építünk sze-
gélykövet, illetve felújítjuk a burko-
latot, valamint ahol tudunk árkokat 

is telepítünk. A Béke téri, a Gyár-
telepi vasúti aluljáróhoz vezető tér 
bontási munkálatai után elkezdő-
dött a terület kialakítása, lassan szé-
pülő fázisba kerül – fogalmazott So-
modi István, aki ezúttal is megerősí-
tette, hogy folyamatosan tárgyalnak 
a MÁV illetékeseivel, hogy az álla-
mi vállalat a kezelésében lévő aluljá-
rót formálja át esztétikus, kulturált 
megjelenésűre.  

Több utca újult meg 
a lakótelepen

 A Fő út és a Duna között ki-
épült négy- és tízemeletes lakótele-
pi háztöbbök között lévő utcák kö-
zül az elmúlt hetekben kicserélték 
a Tallér utca kopórétegét, új aszfalt 
burkolatot kapott, és újra festették a 
közlekedési jelzéseket is. 

- A  Krajczár utca nagyobbik felét 
ugyancsak újra aszfaltoztuk, a má-
sik felét a hetekben megcsináljuk. 
Az elkészült szakaszon egy-két ap-
róbb hibajavítást leszámítva végez-
tünk. Kicseréltük a hibás szegélykö-
veket, illetve a lakótelephez vezető 
útcsatlakozásban a korábbi meredek 
útcsatlakozást is kijavítottuk. Rend-
be tettük a zebra környékén a lejtési 
viszonyokat az esővíz zavartalan to-
vább folyása érdekében. 

- A Garas utcában hamarosan 
kezdődik a nem üzemelő víznyelők 
és az összetöredezett út javítása. Az 
iskola előtt építettünk járdát, és a 
parkolókat is felújítottuk. Jövő héten 
indul az aszfaltozás.

 
- Új funkcióval látjuk el, és felújít-

juk a Garas utcai parkot. A már el-
készült kültéri fitnesz gépek mel-
lé építünk egy gyerekeknek szánt 
Kresz parkot, ping-pong és tequball 
asztalt, egy 250 méteres öntött gumi 
futópályát, padokat, pihenő teret 
alakítunk ki, valamint számtalan 
növényt, cserjét ültetünk – sorolta 
Somodi István, aki befejezésül még 
hozzátette: - Számos helyen építünk 
járdát, és egyéb felújítási munkákat 
végzünk a városban. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

az ötvenezres DUnakeszi nem-
csak lélekszámában az or-
szág legnagyobb nem megyei 
jogú városa, ám lakóterülete 
Is jelentős, AmIt Az átmenő 
országos Utak mellett ön-
kormányzati Utcák sokasága 
hálóz be. A város A 2010-től 
2014-ig tartó önkormányzati 
ciklUsban DUnakeszi legtöbb 
fölDútját szilárDbUrkolattal 
láttA el, ebben, Az őszIg tAr-
tó Ötéves képvIselő-testületI 
IdőszAkbAn pedIg A régI utAk 
felújítására koncentrál az 
önkormányzat, aminek ékes 
bizonyítéka, hogy ezekben a 
hetekben is közel tíz Utcában 
Dolgoznak a szakemberek. 

Megújulnak az 
önkormányzati utak 

Új aszfalt burkolatot kapott a Széchenyi utca is
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Délután már a Rákóczi út 48. előtt ásta ki
 a szegélyek helyét a munkagép

körzeti képvi  selőink jelentik

- Nappal is égett a lámpa 
több utcában pl. Zrínyi, Bocs-
kai, melyet az Eurovill Kft. felé 
jeleztem. Két hét elteltével 
helyreállt a közvilágítás   

- Kevésbé sikerült a kül-
sős vállalkozó virágosítása a 
Mányoki és a Nagysándor J. té-
ren is, mely végett a Közüze-
mihez fordultam. Glasza Gábor 
gyors intézkedésének köszön-
hetően újabb virágok ültetése 
történt. Köszönet az ott lakók 
nevében

- Járdaépítési igénye mi-
att keresett meg a József utca 
45/1 és 45/2 tulajdonosa. Saj-
nos a József utca 45/2 lakója 
visszamondta igénylését, mi-
vel csak olyan kivitelezőt ta-
lált, aki az ingatlanja előtti 14-
15 méteres szakaszt irreálisan 
magas áron végezné el. Volt 
olyan arcpirítós ajánlat, aki 1 
000 000 forintos összeget nem 
szégyelt kérni. Az ilyen vállal-
kozónak egy életre be kellene 
vonni az iparengedélyét

 - Az Alkotmány utca 43. előtti 
árkok szélének javítása miatt az 
osztályhoz fordultam

- Az Alkotmány utca 41. előtt 
kért csapadékvíz elvezetés és 
az árok szintén szélének helyre-
állítása felől érdeklődtem

- A Báthory utca elején és a 
Báthory és Alkotmány találkozá-
sa előtt a buszmegállókba kért 
padok kihelyezését elvégezték

- Szabadság utca 10. ingatlan 
előtti villanyoszlopra kért lám-
patest kihelyezését elutasítot-
ták, mivel városunkban a köz-
világítási hálózaton a lámpates-
tek kiosztása minden 2. oszlop-
ra való felszereléssel történik. 
Megvizsgálták a lehetőségeket 
a Szabadság és dr. Kemény F. 
utca találkozásánál, ahol a lám-
patest elforgatható. Időközben 
az elforgatás megtörtént

- Alkotmány utca 41-nél csak 
a víz elvezetéssel kapcsolat-
ban tájékoztattak, a kertkapu 
elé egy víznyelőrácsot építet-
ne az osztály, melyet bekötné-

nek az ingatlan előtti árokba, 
de újabb árkok kialakításának 
lehetőségét is megvizsgálják. 
Az előzőek kialakításának idő-
pontjáról és az árkok helyreál-
lításának kezdéséről érdeklőd-
tem írásban

- A dr. Kemény F. utca 1/B 
előtt beszakadt az aszfalt. La-
kossági kérésre egy figyelmez-
tető tábla került kihelyezésre.  
A helyreállítás nem történt 
meg, hó közepén írásban kér-
tem az illetékes intézkedését, 
majd a DMRV kirendeltség, il-
letve a csatornázási üzem veze-
tőjéhez fordultam

- A Tábor és Szép Ernő utca 
találkozásában kért süllyesztett 
szegélycsere, a Thököly-Sződi, 
a Mikszáth-Bajtárs és a Sződi-
Dugonics sarkok szegélycsere 
helyreállításának időpontjáról 
érdeklődtem beadványban

- A 6-os körzet fejlesztései-
nek kezdési időpontjáról kér-
deztem az ügyintézőt

- Kátyúk megszüntetésének 
ismételt kérelme 9 címen 

- Utca névtábla oszlopának 
visszaállítása a Varsói-Zalán és 
a Bocskai-Munkácsi sarkon 

- Szemét és zsákok elvitelét 
jeleztem a Közüzemi felé, me-
lyet ismeretlen személyek a 
Klapka utca elején lévő dom-
bon hagytak.  

- Fásítás kérelme 3 címen
- Rendeződik a Zápolya utca 

36. sorsa, mivel a bontást idő-
közben elvégezte az építtető

- Báthory és Esze T. utca sar-
kon talált macskatetem elszál-
lítása végett keresett meg az 
egyik Esze T. utcai hölgy. A váci 
Zöld Alapítvány intézkedését 
kértem

- Ismét a MÁV felé a Klapka 
utcai árok és sínek közti terület 
gaz levágását jeleztem a Jogi 
Osztály felé

- A gaz levágása több címen 
megtörtént, de a Zalán utca 2. 
és a Tábor-Sződi utca sarok in-
gatlanokon ismét intézkedést 
kértem

- A Kádár utca elején találha-
tó lépcsők helyreállítása miatt 
és a balesetveszély megszün-
tetése érdekében az osztályhoz 
fordultam

- Tábor-Bajtárs utcaánál lévő 
zebra felújítását jeleztem ismé-
telten 

- Óvoda köz lakójának csapa-
dékvíz elvezetés gondja, sze-
metes kihelyezése és közleke-
dési problémája miatt ismét in-
tézkedést kértem

- Az esőzések miatt 23 árok 
újbóli tisztítása, a Klapka ut-
cai gyalogos aluljáró taka-

rítása szükséges, utóbbit a 
Közüzemisek elvégezték. Az ár-
kok tisztítása a szabadságolá-
sok miatt a hó végéig csúszik 

- A Rákóczi út rekonstrukció-
ját a Penta Kft. 08.03-án meg-
kezdte, mely várhatóan 2 hét 
alatt befejeződik

Egyéni közvilágítási hiba: - 
Kálmán utca 43. - Tábor utca 7. 
– Hunyadi-Kossuth utca sarok 

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
képviselője

a közigazgatási szünet alatt sem állt meg az élet 
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körzeti képvi  selőink jelentik

A nyári szünet ellenére is mozgalmasan 
telt az elmúlt egy hónap a körzetünkben. 
Az Iskola utcai tízemeleteseknél elvégezük 
az aszfaltjárda felújítását, ami régi kérése 
volt már az ottlakóknak. A járda több he-
lyen felpúpozódott, vagy megrepedt, ezért 
a Városüzemeltetési Osztály a teljes felújí-
tás mellett döntött. Sajnos a kivitelezésbe 
hibák csúsztak be, mivel a járdák akadály-
mentesítése nem mindenhol volt tökéle-
tes, ezért egy szakaszt újra kellett aszfal-
toznia a vállalkozónak. Az Iskola utca a kö-
vetkező önkormányzati ciklusban már nem 
az 1. számú körzet része lesz, így kiváltképp 
örülök annak, hogy elkészült az új járda, és 
még egy utolsó szolgálatot tudtam tenni az 
Iskola utcai lakóközösség felé.

A július végi esőzések súlyos gondo-
kat okoztak a körzet útjain. Az egyik nagy 
eső után a Rózsakert közben személyesen 
is megnéztem az utcában okozott káro-
kat, beszéltem az ott lakókkal, majd levél-
ben kértem az új javítását a Városüzemelte-
tési Osztálytól. Az osztály vezetője Somodi 
István szabadsága alatt ment ki a közbe és 
nézte meg az utat, majd ígérte meg az ön-
kormányzat segítségét, amelyhez nagy re-
ményeket fűzünk.

Szintén kaptam bejelentést esőkárokról 
a Rév útról. Innen többen is megkerestek, 
az illetékes osztályt értesítettem a problé-

mákról, remélem hamarosan megnyugtató 
válaszokkal fogunk tudni szolgálni.

A Kiscsurgó és a Felhő utcákban elkez-
dődött a díszburkolatos járda építése. 
Ezekben az utcákban nincs járda, a Duná-
ra menő gyalogos-forgalom viszont jelen-
tős. Sok kismama lelátogat az utcán a ját-
szótérhez, ők hiányolták leginkább a járda-
építést is. A járda kialakításánál, vonalveze-
tésénél fokozottan ügyeltünk az utca fáira, 
ahol csak lehetett megkerültük azokat.

A közelmúltban a Kiscsurgó játszótérnél 
kis fakerítést építtettünk a patak felé, hogy 
a balesetveszélyes helyzeteket elkerüljük. 
Korábban már döntöttünk arról, hogy a ját-
szótér eszközeit megújítjuk: az eszközöket 
már megrendeltünk és várjuk, hogy meg-
érkezzenek és felszerelhessük.

Jó hírt tudok közölni a Kiserdő utcaiak 
számára is, mivel a közeljövőben az ő utcá-
jukban is építünk járdát az utca páratlan ol-
dalán egészen a garázsokig.

Itt a parlagfű szezon, az elmúlt időszak-
ban a Kisdobos utcában lakossági kérés-
re fel kellett szólítanunk egy ingatlantu-
lajdonost, hogy tegye rendbe a kertjét. A 
Malomárokban három alkalommal kaszál-
tattunk. A Liget utcában az új parkolóknál 
a megmozgatott földben hamar megtele-
pedett a gyomnövény, itt is le kellett vág-
nunk.

Szeretném mindenkinek a figyelmébe 
ajánlani újra a járdaépítési programunkat, 
amellyel azokat az ingatlantulajdonosokat 
támogatjuk akár százezer forint értékű tér-
kővel és szegéllyel, akiknek nincs még sa-
ját járdájuk.

A hónap folyamán egy babacsomagot 
kézbesítettem. Isten hozta a kis Nolen-t a 
közösségünkben!

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

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

révdűlő – ahol a természet és az ember találkozik

A nyári hónapok a diákok és az óvodá-
sok nagy vakációja mellett arról is közis-
mert, hogy a szakemberek ezen időszak-
ban végzik el az intézményekben az ak-
tuális felújításokat, javításokat. Így volt ez 
idén is, hiszen a 2. számú választókörzet-
ben a Játszóház Tagóvodában felújították 
a régebbi játszóeszközöket, játszóbútoro-
kat, miközben újakat is telepítettek. Remé-
nyeim szerint ez a pozitív folyamat tovább 
folytatódik, melynek keretében újabb já-
tékokat cserélnek ki, s mire a kis óvodások 
szeptemberben újból elfoglalják régi ked-
venc óvodájukat, több új játszóeszköz is 
várja majd őket. Erről a gondos előkészí-
tő munkáról győződhettem meg, amikor 
a Játszóház Tagóvoda vezetője, Madárné  
Kondács Mária kíséretében megtekintet-
tem a felújítási munkálatokat az intéz-
ményben.

A közös munka, a közös odafigyelés szép 
példája, hogy a körzetben élő lakótársaim 
a Szent István parkban lévő nagy játszótér 
homokozója fölé árnyékolót kértek, amit 
mindannyiunk örömére sikerült kihelyezni. 
Ennek köszönhetően a kánikulai forróság-
ban védett, árnyékos homokozóban játsz-
hatnak a kis gyermekek. Ezúton is köszö-

nöm lakótársaimnak a gondos odafigye-
lést, a jó közösségi szellemet erősítő segítő, 
támogató ötleteket, javaslatokat. 

Lakótársaim ebben az időszakban a leg-
nagyobb változást a Barátság út 1-3., és az 
5-7. számú épületek mellett lévő utak felújí-
tásában, személygépkocsijuk kulturáltabb 
elhelyezése érdekében épülő új parkolók 
építése során tapasztalhatták. Reményeim 
szerint a teljes körű munkálatokkal augusz-
tus végére, szeptember elejére végeznek 
a kivitelező szakemberei, s akkor jóérzés-
sel mondhatjuk, hogy újabb lépést tettünk 
lakókörnyezetünk formálása, az egymás 
iránti tiszteletre épülő, értékeink védelmét 
szolgáló kulturált együttélés érdekében.  

Kárpáti Zoltán
2. sz. választókörzet 

képviselője

újabb parkolók épülnek a barátság úton
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kedves lakótársaim!

Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Bár a nyár legmelegebb idő-

szakában vagyunk, a felújítá-
sok, fejlesztések tovább foly-
nak, s szerencsére ez itt nálunk 
is több helyen tapasztalható! 

A Krajczár utca nagyobbik fe-
lét újra aszfaltozták. Az elké-
szült szakaszon egy-két apróbb 
hibajavítást leszámítva végez-
tek. Kicserélték a hibás szegély-
köveket, illetve a lakótelephez 
vezető útcsatlakozásban a ko-
rábbi meredek útcsatlakozást 
is kijavították. Rendbe tették a 
zebra környékén a lejtési viszo-
nyokat az esővíz zavartalan to-
vább folyása érdekében. Ezt 
már nagyon vártuk. 

- A Garas utcában hamarosan 
kezdődik a nem üzemelő víz-
nyelők javítása, illetve az össze-
töredezett út javítása. Remé-
lem sikerül még az iskolakez-
dés előtt befejezni! Az iskola 
előtt épült járdát, és a parkoló-
kat már használatba vehettük, 
az aszfaltozás is megtörtént!

- Régi s új funkcióval felújí-
tásra kerül a Kőrösi park. A már 
elkészült kültéri fitnesz gé-
pek mellé kerül egy gyerekek-
nek, iskolásoknak, óvisoknak 
szánt Kresz park, ping-pong 
és tequball asztal, egy 250 mé-
teres öntött gumi futópálya, s 
több pad kerül kihelyezésre, pi-
henő teret alakítanak ki, vala-
mint sok új növényt, cserjét ül-
tetnek.

Közben a Barátság úti szerviz 
út felújítás keretében járda, út, 
és parkoló kiépítése zajlik im-
már a harmadik szakaszban, s 
remélem ezt tudjuk folytatni a 
következő ciklusban is! 

Nagyon örülök, hogy kéré-
sem gyors reakciót váltott ki, s 
a Casalgrande téri lépcsők ja-
vítása is megtörtént! Azért 
majd egy ennél szebb megol-
dást is fogok kezdeményezni, 

de a balesetveszély elhárult! 
A közösségi programok is szép 
számban teszik gazdagabbá a 
Lakótelep Szívében élők min-
dennapjait, így azok is élvezhe-
tik a nyarat, akik nem utaztak 
el nyaralni! Sok sport és kultu-
rális rendezvény ad erre lehe-
tőséget a strandunkon, a Kato-
nadombon, vagy a közeli József 
Attila Művelődési Központban. 

Sok megkeresést kapok így 
az igazgatási szünet alatt is! 
Szíves türelmét kérem min-
denkinek, hogy a hivatali szak-
emberekkel is fel tudjam ven-
ni a kapcsolatot a különböző 
ügyekkel, problémákkal. Szíves 
figyelmükbe ajánlom a Lakóte-
lep Szíve Facebook oldalt, ahol 
leginkább örömteli eseménye-
ket, fontos híreket is megoszt-
hatunk egymással! S persze to-
vábbra is ajánlom a Dunakeszi 

App-ot, ahol minden műszaki 
gondot be lehet jelenteni!

Várom megkereséseiket a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu 
e-mail címen, telefonon a +36-
30-382-8380 számon, a Garas 
u. 4. levélcímen, vagy szemé-
lyesen.

Üdvözlettel:
Seltenreich József

4. sz. választókörzet 
képviselője

A lakótelep szíve

Zajlanak a város tervezett 
beruházásai. Aki a Duna so-
ron sétál, láthatja, hogy épül 
a Duna parti „Napközis Tá-
bor” területén a Nyíltvízi Eve-
zős Központ építése. Az épü-
let többféle funkcióval fog 
rendelkezni. A napközis tábo-
ri funkció természetesen meg-
marad.

A járda építési program ke-
retében a lakók és Intézmény-
vezetők kérésével egyetért-
ve az Önkormányzat felé meg-
küldött igény pozitív elbírálá-
sát követően, befejeződött a 
Bem utcai járda kivitelezése. A 
járda kialakításával több intéz-
mény pl. Zeneiskola, Földhiva-
tal, DÓHSZK is ezen az utcán 
keresztül közelíthető meg. 

Javában zajlik a Gyártelepi 
állomás előtti terület rendezé-
se, felújítása, melynek során a 
vonathoz igyekvők rendezett 

körülmények között közelíthe-
tik meg az állomást.

Az előző alkalommal ad-
tam hírt a Jézus Szíve Temp-
lom belső terének felújításá-
ról. A Szent Imre Templom bel-
ső terének felújítása is befe-
jeződött. A belsőleg teljesen 
megújított liturgikus tér fel-
szentelésekor derült ki a jelen-
lévők számára, hogy a temp-
lom 1937-es építésekor valami-
ért nem lett felszentelve. Így 
a mostani ünnep ezt is pótol-
ta. Örvendetes módon halad a 
Krisztus Király Katolikus Iskola 
további építése. Az ütemezés 
szerint további osztálytermek 
és az étterem készül el szept-
emberre.

Kulturális programjaink ke-
retében a hagyományok je-
gyében e sorok olvasásakor 
már túl leszünk a főtéren meg-
rendezésre kerülő, már szoká-

sosnak mondható augusztus 
20-i ünnepi műsoron, melynek 
a végén látványos tűzijátékot 
láthatott talán egész Dunake-
szi lakossága.

Az útjavítások felmérése és 
javítása szakaszosan, folyama-
tosan történik. Ezzel kapcso-
latban ismételten arra kérem 
Önöket, hogy az úthibákat je-
lezzék az ugyfelszolgalat@du-

nakeszi.hu, vagy számomra a 
lenti elérhetőségemen.

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

Üdvözlettel
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője
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Hosszú évek óta húzódó, már-
már kilátástalannak tűnő helyzet-
ben történt komoly előrelépés jú-
nius végén, amelynek eredmé-
nyeként sok ezer – zömmel duna-
keszi – ember számára lesz majd 
gördülékenyebb a közlekedés az 
iskolaidőszakban hétköznap reg-
geli és a délutáni csúcsforgalom 
idején. Igen: a káposztásmegyeri 
vasúti aluljáró Külső Szilágyi úton 
lévő csomópontjáról van szó.

Az újpesti önkormányzat 
ugyanis végre hozzájárult – sőt a 
projekt kivitelezési költségeiből is 
vállal – ahhoz, hogy a káposztás-
megyeri vasúti átjáró után, a Kül-
ső Szilágyi úton átépítésre kerül-
jön a csomópont, amelynek át-
alakítási terveit a dunakeszi ön-
kormányzat már évekkel ezelőtt 
elkészíttette, annak megvalósítá-
sa ugyanakkor az újpesti önkor-
mányzat támogató döntését igé-
nyelte. Június végén Dióssi Csaba, 
Dunakeszi és Wintermantel Zsolt, 
Újpest polgármestere tárgyaló-
asztalhoz ültek és megegyeztek a 
csomópont-átalakítás beruházá-
sának részleteiben. Ennek alapján 
első ütemben Dunakeszi két – az 
egyik az átjáróból Káposztásme-
gyerre kijőve az Auchan irányába, 
a másik az Auchan felől le balra az 
átjáróhoz – kanyarodósávot épít 
ki, ezt követően pedig az újpes-
ti önkormányzat kialakítja a jel-
zőlámpás irányítást. Az így a Kül-
ső Szilágyi útra kerülő közlekedé-
si lámpák össze lesznek hangolva 
a dunakeszi aluljáró lámpájának 

működésével, és ez a szükséges 
összhang fogja gördülékenyeb-
bé tenni az egysávos mivolta mi-
att szűk áteresztőképességű alul-
járón való áthaladást, valamint a 
Külső Szilágyi útra való ki-, és az 
onnan való lekanyarodást. (A Kül-
ső Szilágyi útra a Homoktövis ut-
cáról érkező forgalom megfele-
lően szabályozott „fogadását” a 
közlekedési mérnököknek vélhe-
tően még ki kell találniuk...) A cso-
mópont átalakításának és rende-
zésének része az Alsóról az alul-
járóba vezető járda kivezetése a 
Külső Szilágyi útra, és onnan gya-
logátkelőhely (ismételt) kialakítá-
sa a túloldalra annak érdekében, 
hogy a gyalogos és a kerékpáros 
forgalom is biztonságosabbá vál-
jon.

Még 2014 telén, az októberi ön-
kormányzati választás után meg-
alakult dunakeszi képviselő-tes-
tület számára körzeti fejlesztési 
javaslataim közül akad még né-
hány, amely az akkoriban meg-
határozott ütemezés alapján az 
idei esztendőre jutott. A polgár-
mesteri hivatal városüzemeltetési 
osztályvezetőjével és munkatár-
sával a tavasz végén több helyszí-
ni szemle alkalmával tekintettük 
át Dunakeszi 7. számú körzetének 
azon részeit, amelyeket korábban 
a lakossági igényeket figyelembe 
véve vettünk fel a beruházási ter-
vek közé. Ezek a tervek a nyár vé-
géig valósággá válnak. Az alagi 
körzetrészen a Posta utca, a Kin-
csem utca páratlan oldala és a 

tiszti lakótelep mellett elhaladó 
Karinthy Frigyes utca, míg Alsón 
a Gyöngyvirág utca és a Muskátli 
utca érintett: ezeken a közterüle-
teken járdafelújítás, illetve járda-
építés zajlik majd.

A helyi kisgyermekes szülők ké-
rése volt az alsói játszótér homo-
kozója fölé egy árnyékoló telepí-
tése. A Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. illetékes vezetőjétől 
kapott tájékoztatás szerint a kivi-
telezés során előbb a régóta vá-
gyott árnyékoló tartóoszlopainak 
betonalapjának elkészítése, majd 
az árnyékoló telepítése történik 
meg júliusban a Muskátli utca és 
a Karolina utca sarkán lévő játszó-
tér homokozójánál. Szintén a kis-
gyermekeket és szüleiket érintő 
információ, hogy a körzet alagi ré-
szén található tiszti lakótelep mö-
götti, az alagi tréningközpont ke-

rítésével határos régi játszótér tel-
jes újjáépítése várható a közel-
jövőben. Az ottani lakóközösség 
közös képviselője által becsatolt 
árajánlat alapján az önkormány-
zat – várhatóan ötvenszázalékos 
arányban – javaslatomra támo-
gatni kívánja a játszótér újjáépí-
tését is.

Benkő Tamás, Dunakeszi 7. szá-
mú – az alagi és az alsói városrészt, 
az alagi majorságot, valamint im-
máron a tőzegtavak területét is ma-
gában foglaló – körzetének egyé-
ni önkormányzati képviselője a 
benko.tamas.dunakeszi@gmail.
com címen, valamint a +36 20 41 
91 533-as telefonszámon is várja a 
körzetben élők javaslatait, észrevé-
teleit, kéréseit.

Benkő Tamás
7. sz. választókörzet 

képviselője

A körzet több pontján is fejlesztések zajlanak
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körzeti 
képviselőink jelentik

Kedves Lakótársaim!
A legjobb hír, hogy a Széchenyi 

utca útburkolatának felújítása befe-
jeződött. Már nagyon időszerű volt 
a felújítás, mert a város északi pere-
mén ez a legforgalmasabb közleke-
dési út, melyen a kelet-nyugati irá-
nyú forgalom bonyolódik, ráadásul 
ide érkezik a kertvárosból és a Tó-
városból is a gépjárművek nagy ré-
sze. Elismerésre méltó, hogy a mun-
kálatok mindössze egy hétig tartot-
tak. Ez alatt új aszfaltréteget kapott 
az út és a hibás szegélyeket is kicse-
rélték. Hátra van még a padka rende-
zése, valamint a Tisza utcai kereszte-
ződésben az új gyalogátkelő kiépíté-
se, mely a Városüzemeltetési Osztály 
vezetője, Somodi István ígérete sze-
rint az iskolakezdésig elkészül. Né-
hány lakótársunk telefonon jelezte, 
hogy véleményük szerint nem elég-
séges a zebra megvilágítása az orvo-

si rendelőnél. Megnyugtatásukra to-
vábbadom az információt, melyet 
Somodi István osztályvezetőtől kap-
tam: a zebra kiépítésének engedélye 
a megvilágításra is kiterjed. Ha nem 
felel meg a tervben és az átadáskor 
a szigorú műszaki előírásoknak, nem 
adják meg sem az építési, sem a hasz-
nálatbavételi engedélyt. Ez termé-
szetesen vonatkozik az új zebrára is.  

Az örömbe természetesen mindig 
vegyül üröm is. Az új, kiváló minősé-
gű útnak mindenki örül, de sok jel-
zést kapok amiatt, hogy az autósok 
egy része elfelejti, hogy lakott terü-
leten halad. Sajnos nem új keletű a 
probléma, a városban sok helyen lé-
pik túl a megengedett sebességet. 
A környéken élők azt kérik, hogy a 
rendőrség végezzen rendszeresen 
sebességmérést. 

Örömmel tapasztalom, hogy so-
kan élnek a fásítás lehetőségével. 

Szinte naponta kapom a telefonokat, 
s küldöm a fásítási igénylő lapot. Vá-
rom továbbra is a kéréseket. A kérel-
met kitöltve és aláírva el kell juttatni 
az Ügyfélszolgálatra akár elektroni-
kusan, akár személyesen.

Ezúttal is köszönöm a szóbeli és 
írásbeli jelzéseket, észrevételeket. 
Kérem, hogy ezután is keressenek 
meg minden, közösségünket érintő 
kérdéssel. 

Telefonos elérhetőségem: 
+36/20 9377653

Bocsák Istvánné
9. sz. választókörzet 

képviselője

A 9. számú választókerület hírei

Az idei év újabb lépés a Dunakeszi tömeg-
közlekedés életében, ugyanis lakossági igé-
nyeknek megfelelően, augusztus 26-tól az 
eddigi három helyi járaton kívül egy ne-

gyediket is elindítja az Önkormányzat. Az új járat a 
kevésbé lefedett területeken fog közlekedni, amely-
nek térképes útvonalát a honlapon elhelyezett térké-
pen lehet megtekinteni.

Dióssi Csaba polgármester és Benkő Tamás ön-
kormányzati képviselő egyeztetésének köszönhető-
en a járat Dunakeszi Alsót is érinti, így az alsói já-
ratok száma a duplájára nő, három helyett hat járat 
közlekedik majd.

2010 előtt egy helyI buszjárAt kÖzlekedett A 
városban. az évek alatt még további két já-
rAttAl bővült A városI buszok számA, Ingye-
nessé vált a helyi tömegközlekeDés, valamint 
Az AuchAn és tesco áruházAkkAl együttmű-
köDve szintén járatokat inDítottUnk annak 
érDekében, hogy azon lakosok is eljUssanak 
az üzletközpontokba, akik nem renDelkeznek 
AutóvAl – olvAshAtó Az ÖnkormányzAt hIvA-
talos webolDalán.

Négyre bővül a helyi 
buszjáratok száma Dunakeszin
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Szeptember 9-ig lehet 
gyűjteni az ajánlásokat

Mint ismert Dunakeszin 10 
egyéni választókörzet van, 
melyek közül a legkeve-

sebb választópolgár (3135 fő) az 5. 
számú választókörzetben él – derül 
ki dr. Molnár György, a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetőjének tájékozta-
tójából. A legtöbb választásra jogo-
sult személy (3774 fő) a 9. számú vá-
lasztókörzetben él. E szerint egy-egy 
képviselőjelöltnek – körzetétől füg-
gően – 32-38 ajánlásra van szüksége. 

Dunakeszin továbbra is 15 fős lesz 
az Önkormányzat képviselő-testü-
lete, melyben a 10 egyéni választó-
körzetben nyertes önkormányza-
ti képviselő mellett helyet foglal a 
kompenzációs listán mandátum-
hoz jutott négy képviselő, valamint 
a választópolgárok által közvetlenül 
megválasztott  polgármester. 

A Nemzeti Választási Iroda 2019. 
augusztus 16-i adatai alapján Duna-
keszin 33 684 fő a választópolgárok 
száma, akik 30 körzetben járulhat-
nak majd az urnákhoz.  

A választási kampány augusztus 
24-én vette kezdetét, a törvény ér-
telmében az ajánlásokat ettől nap-
tól kezdődően szeptember 9-ig lehet 
gyűjteni. Egy választópolgár több je-
löltet is ajánlhat.

Megkezdődött 
az önkormányzati 

választás 
kampánya

a választási törvényben meg-
határozott lakossági létszám 
alapján DUnakeszin 300 ajánlást 
kell ÖsszegyűjtenIe AnnAk, AkI 
polgármester-jelöltként sze-
retni inDUlni az október 13-i ön-
kormányzati választáson.  az 
ÖnkormányzAtI képvIselőjelÖlt-
nek az aDott választókörzetben 
élő válAsztópolgárok legAlább 
1 százalékának az ajánlást kell 
megszereznie az inDUláshoz. 

Dióssi Csaba polgár-
mester Facebook ol-
dalán jelentette be, 

hogy immár harmadik al-
kalommal indul el a 2019-es 
önkormányzati választáso-
kon polgármesterjelöltként. 

„25 éve vállalok közéle-
ti munkát Dunakeszin, 9 év 
polgármesteri tevékenység 
áll mögöttem. Amennyiben 
bizalmukkal megtisztelnek, 
csapatommal a következő 5 
évben is folytatjuk a mun-
kát. Fontos, hogy Dunake-
szin ne álljon meg az a di-
namikus fejlődés, amely az 
elmúlt időszakot jellemez-
te. Garanciát vállalok azért, 
hogy a fejlesztések, amelyek 
folyamatban vannak, illet-
ve a fejlesztési tervek, ame-
lyek jelenleg is az asztalo-
mon vannak, nem állnak le:

- Két új középiskola építé-
se

- Művészetek háza építése

- Ifjúsági ház építése
- Dunakeszi Nagyállomás 

épületének felújítása, a Járási 
Hivatal átköltöztetése

- Dunakeszi Járásbíróság 
új épületet kap

- Dunakeszi Szakorvo-
si rendelőintézet teljes körű 
belső felújítása és bővítése

- a Pálya utcánál lévő, ká-
posztásmegyeri átjáró átala-

kítása a közlekedés gyorsu-
lása érdekében

- A Fő úti körforgalmak 
kétsávossá bővítése

- Nyílt vízi edzőközpont 
befejezése

Számítok a megtisztelő bi-
zalmára és támogatására!” – 
írja Dunakeszi város polgár-
mestere hivatalos Facebook 
oldalán. 

A dunakeszi sajtótájékoz-
tatón a közös polgár-
mesterjelölt, a függet-

lenként induló Gerner Péter el-
mondta, hogy több hónapos 
egyeztető tárgyalások eredmé-
nyeként jött létre a megállapo-
dás az MSZP, az LMP, a DK, a 
Momentum, a Jobbik és a Min-
denki Magyarországa Mozga-
lom között. Sikerült a város ér-
dekeit szem előtt tartva az ellen-
tétes politikai nézeteket háttér-
be szorítani – emelte ki.

A közös jelölt arról is szólt, 
hogy a gyors ütemben fejlődő 
agglomerációs városban a la-

kosság lélekszámának növeke-
désével nem tart lépést az inf-
rastruktúra fejlődése. Kevés az 
óvodai hely, az óvodák, iskolák 
zsúfoltak, gyakoriak a közleke-
dési dugók – példálózott -, hoz-

zátéve, hogy ezen a helyzeten 
akarnak változtatni. A legfonto-
sabb feladat a zöldfelületek nö-
velése – tette hozzá.

Városfejlesztési koncepciójuk 
összeállításához a következő he-
tekben a pártok képviselői felke-
resik a városban élőket, hogy az ő 
véleményük szerint alakítsák ki a 
végleges programot – közölte.

Gerner Péter az MTI-nek azt 
mondta, hogy informatikus-
ként, menedzserként a vállalko-
zásában kellő tapasztalatra tett 
szert ahhoz, hogy a várost siker-
rel tudja vezetni, ha elnyeri a vá-
lasztók bizalmát.

Dióssi csaba újrainDUl polgármesterjelöltként az önkormányzati választáso-
kon, Amely 2019. október 13-án lesz – AzAz szűk két hónAp múlvA.

a DUnakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet inDít a 
város fIdeszes jelÖltje ellen Az őszI polgármester-válAsztáson - jelentették be 
júniUs elején tartott közös sajtótájékoztatón. abban is megállapoDtak, hogy a 
város mInd A tíz kÖrzetében kÖzÖs képvIselőjelÖlt Indul mAjd.

Dióssi Csaba 
polgármester újraindul 

Az ellenzék közös 
polgármesterjelöltet indít 
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A MÁV-Start közbe-
szerzési eljárás ke-
retében kötött keret-
szerződést a Stadler 

Bussnang AG vasúti járműjaví-
tóval 2017 áprilisában 40 darab 
KISS motorvonat szállítására. 
A MÁV-Start az első ütemben 
2018-ban először 11 darabot, 
majd 2018 végén további 8 da-
rabot hívott le, a fennmaradó 
21 lehívásának előkészítése fo-
lyamatban van.

Az első körben lehívott 11 
darab KISS motorvonat 2020 
februárjától állhat forgalom-
ba a váci és a ceglédi előváro-
si vasútvonalon, majd további 
8  emeletes motorvonat érke-
zik 2021 elején.

Tuzson Bence, a Miniszter-
elnökség közszolgálatért fele-
lős államtitkára, Dunakeszi 
országgyűlési képviselője az 
ünnepségen kiemelte, a most 
elkészült KISS emeletes mo-
torvonat mutatja azt is,  hogy 
a Dunakeszi Járműjavítónak 
megvan a képessége bármi-
lyen vasúti jármű gyártásá-
ra. Az emeletes motorvonatok 
forgalomba állításával jelentő-
sen javul a vasúti  szolgáltatás 
minősége, gyorsabb, kényel-
mesebb eljutást tesz lehetővé 
Dunakeszi és Budapest között 
- mondta.

Tuzson Bence leszögezte: 
Dunakeszi kincse a Duna és a 
zöld környezete, a környezet-
kímélő vasúti közlekedés el-
terjedése pedig hozzájárul en-
nek az értéknek a megőrzésé-
hez.

Homolya Róbert, a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója "bi-
rodalmi lépegetőnek" nevez-
te az elkészült KISS emele-

tes motorvonatot. Az emele-
tes motorvonatok forgalomba 
állításával a Budapest-Cegléd-
Szolnok, illetve a Budapest-
Vác-Szob vonalon jelentősen 
nő majd a férőhelykapacitás. 

Peter Spuhler, a Stadler Rail 
AG igazgatósági elnöke úgy 
fogalmazott, büszkék arra, 
hogy Magyarország kilence-
dik országként rendelt eme-
letes motorvonatot cégüktől. 
Felidézte, hogy Szolnokon és 
Pusztaszabolcson végrehajtott 
mintegy 80 millió eurós be-
ruházásuk révén 500 embert 
foglalkoztatnak Magyarorszá-
gon, és elégedettek a magyar 
dolgozók munkájával. Kiváló-
nak nevezte a Stadler cég és a 
Dunakeszi Járműjavító közöt-
ti együttműködést, és jelezte: 
további beruházásra is készek 
Magyarországon.

Szepessy Tamás, a Dunake-
szi Járműjavító Kft. ügyvezető 
igazgatója hozzátette: „Mér-

földkő lesz ez a hazai közle-
kedésben, hiszen a zsúfolt, ke-
vésbé modern kocsik helyett 
kényelmes, 21. századi meg-
oldást kínálunk az utazókö-
zönség részére. Nagy büszke-
ség számomra, hogy ezt a Ma-
gyarországon egyedülálló és 
kiemelkedően fontos gyártási, 
szerelési folyamatot nagy múl-
tú, közel 100 éves gyárunk vé-
gezheti el, amivel bizonyíthat-
ja, hogy napjainkban is magas 
színvonalat, megbízható mi-
nőséget állít elő fejlett tech-
nológiai megoldásokkal, szak-
mailag felkészült, képzett kol-
légákkal. Mára létszámunk 
meghaladja a 600 főt. Dolgo-
zóinknak stabil munkahelyet, 
ideális körülményeket, kima-
gasló fizetést tudunk biztosí-
tani.” 

Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere fontosnak tar-
totta megemlíteni: „Jelen-
tős agglomerációs település-
ként Dunakeszi közlekedésé-
ben kulcsfontosságú a vasúti 
fejlesztés és kapacitásnövelés 
megvalósítása. A lakosság igé-
nyeinek minél magasabb szín-
vonalú kiszolgálását személy 
szerint is kiemelt feladatnak 
tartom.” 

A Dunakeszi Járműjavító-
ban két darab KISS emeletes 
motorvonat készült el eddig, 
amelyek elindultak típusteszt-
re, az egyik Németországba, a 
másik Csehországba. A teszt-
futások teljesítése a típusenge-
dély megszerzésének feltéte-
le, amely az összes ilyen típu-
sú járműre érvényes lesz Ma-
gyarországon.

A szerződés szerint az első 
körben lehívott 11 darab KISS 

emeletes motorvonatnak 2020 
februárjában kell forgalom-
ba állnia, amelyhez járműven-
ként üzembehelyezési enge-
dély szükséges.

A MÁV-Start és Stadler kö-
zös közleménye szerint az új 
járművek jelentős magyaror-
szági hozzáadott értékkel ké-
szülnek. Az első 11 KISS je-
lentős részének összeszerelé-
se Dunakeszin történik. Nyolc 
szerelvény motorkocsijának és 
betétkocsijának összekapcso-
lása, illetve az összes jármű 
üzembe helyezése is itt törté-
nik. Az emeletes szerelvények 
132 darab forgóváza szin-
tén Magyarországon készül a 
Stadler szolnoki forgóváz-re-
víziós központjában.

Három szerelvény, illetve a 
járművek kocsiszekrényei és 
a motorkocsik a Stadler eme-
letes vonatok gyártásáért fe-
lelős svájci kompetenciaköz-
pontjának irányítása alá tar-
tozó fehéroroszországi üzem-
ben, Minszkben készülnek.

Az emeletes motorvonato-
kat korszerű utastájékoztató 
rendszerrel, légkondicionált 
utastérrel, WIFI-vel, mobil-
telefonok és laptopok töltésé-
re alkalmas hálózati csatlako-
zókkal, valamint korszerű ka-
merarendszerrel szerelik fel. A 
járműveken három hagyomá-
nyos és egy mozgássérült WC 
lesz, a multifunkciós terek pe-
dig négy kerekesszék, illetve 
12 kerékpár vagy 5 babakocsi 
szállítására alkalmasak.

MTI/MÁV ZRT. 
Kommunikációs 

Igazgatóság
Fotó: KesziPress

júliUs 16-án kigörDült a 
máv-start megrenDelé-
sére készült első nAgy-
kapacitású kiss emeletes 
motorvonat a DUnakeszi 
járműjAvító gyártócsAr-
nokából.  

Kigördült az első KISS emeletes 
motorvonat a Járműjavítóból
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2019. június 29. Csatári Balázs – Petrik Katalin

2019. július 4. Gáspár József – Hegedűs Judit

2019. július 13. Bakk Tibor – Németh Nikolett

2019. július 18.  Márgus Dávid -  Szőcs Ágnes

2019. július 20. Pohl Balázs – Somogyi Dóra Edit

 Hámori Zsolt – Bagdi Bernadett

Broskó András Árpád – Hódi Tünde

Seres József – Mátrahegyi Renáta

Csáki András László – dr. Szabó Mónika

Rizán István Róbert – Abramova Darja

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, örömteli 
életet kívánunk!

Házasságot kötöttek

A jó hangulatú prog-
ramon többet kö-
zött részt vett a bol-
gár nemzetiség kép-

viseletében Kirov Gábor, az 
örmények részéről Solyomvári 
György, és a Nyugdijas Klub 
tagjai is. Közös ebédre babgu-
lyást főztünk, amelyből min-
denki többször kért repetát is. 

A Klubnapon résztvevő Kőrö-
si Iskola röplabda szakosztály 
tagjai a pályán keményen har-
coltak egymással a győzele-
mért.

Következő találkozónk 
2019. szeptember 14-én a Du-
nakeszi Feszten a Kis színpa-
don 16.30-kor lesz. Vendé-
günk Storcz Botond, három-

szoros olimpiai, háromszoros 
világ, és háromszoros Európa-
bajnok kajakozó, edző, a ma-
gyar válogatott korábbi szö-
vetégi kapitánya.

Éberling József
klubvezető

Duna Összefűz 
Nemzetiségek Klubja

2019. júniUs 29-én a 
dunA Összefűz nem-
zetiségek klUb tag-
jai a göDi sportte-
raszon tartottUk 
első félévet lezáró 
renDezvényünket.  

Közös munka - közös ünneplés

A jazz bűvöletében 
A hAzAI jAzzélet promInens előAdóI és együtteseI léptek fel A dunAkeszIn negyedIk AlkAlommAl megrendezett 
három nApos jAm jAzz elnevezésű fesztIválon. A délutántól késő estIg tArtó koncertsorozAton A kÖzÖnség telje-
sen megtÖltÖtte A Iv. bélA kIrály téren felállított nézőteret. 

Az idei rendezvény há-
zigazdája, Pethő 
Krisztián, a Dunake-
szi Német Nemzeti-

ségi Önkormányzat képviselő-
je volt. Régóta kedveli a jazz-ze-
nét, még kocsivezetés közben is 
gyakran ezt a minőségi és igé-
nyes zenét hallgatja, ezért is szí-
vesen fogadta a felkérést.  – Az 
idei a negyedik fesztivál volt, én 
már az első három alkalommal 
is kint voltam a közönség sorai-
ban. Tapasztalataim szerint egy-
re nagyobb a nézőszám, tudok 
róla, hogy több településről – 
például Fótról, Gödről, Vácról – 
is jöttek meghallgatni a koncer-
teket. 

Az eddigi rendezvények elő-
adói gárdája is rendkívül rangos 
volt. Idén sem volt másként, csak 
néhány név a teljesség igénye nél-
kül; fellépett a Budapest Ragtime 
Band, a Budapest Jazz Orchestra, 
a szólisták közül Gájer Bálint és 
Szőke Nikoletta, Szulák Andrea, 
Tóth Vera és Kocsis Tibor. Per-

sze ez alapos előkészítő, szerve-
ző munkát igényel, ami a városi 
Programiroda érdeme. S az is ké-
zenfekvő, hogy már most elkez-
dik szervezni a jövő évi, immár 
ötödik programot, már csak azért 
is, mert az előadók és zenekarok 
is gyakran egy évre előre lekö-
tik fellépéseiket. – Nagyon fon-
tos, hogy a város közönségének 
igényes szórakozást biztosítsanak 
akár a jazz műfajában, akár a Du-
nakeszi Feszten, vagy éppen a Vá-
rosi Búcsúban. Ehhez nagyon jó 
csapatmunkát végez a Program-
iroda – jelentette ki Pethő Krisz-
tián. 

Három éve már sátorral is vé-
dik a közönséget a napsütéstől, 
vagy az esőtől. A fehér kanapék, 
és a tonettszékek egyaránt a ké-
nyelmet és a kávéházi hangula-
tot is idézik. Szükség volt rapid 
megoldásra, vagyis szép szám-
mal kellett pótszékeket is beállí-
tani a nagyszámú érdeklődő mi-
att. – Azért sikeresek a városi 
rendezvények, mert egymástól 

némileg eltérő közönségigények-
nek is képesek megfelelni, nem 
mellékesen ingyenesen, és ez jó 
dolog. Nagyon sok pozitív visz-
szajelzést kapunk, akár levélben, 
akár facebook-on – fogalmazott 
a képviselő. 

A továbbiakban elmond-
ta még, hogy szerinte Dunake-

szi jelenleg már egyfajta olvasz-
tótégely. Nagyon sokan, többfé-
le korcsoportban sok helyről köl-
töztek ide és a különböző prog-
ramokkal azt szeretné elérni a 
városvezetés, hogy mindenki 
otthonának érezze Dunakeszit. 

Katona M. István
Fotó: A szerző felvétele

Gájer Bálint és Szőke Nikoletta
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Dióssi Csaba polgármester 
elismeréssel beszélt a 

Dunakeszin alkotó művészekről

Nyári tárlat 2019 
államalapításUnk ün-
nepéhez kapcsolóDva 
aUgUsztUs 19-én nyílt 
meg a voke józsef atti-
lA művelődésI kÖzpont-
ban a DUnakeszi kép-
zőművészek XXII. nyárI 
tárlata. ezúttal har-
mIncnégy Alkotó mű-
veit tekinthette meg a 
közönség.     

A művelődési központ 
Magyarság Galériá-
jában (Lányi Ferenc 
és Gérecz Attila ter-

mekben) berendezett – mű-
fajában, témakörében és lát-
ványvilágában rendkívül vál-
tozatos, színvonalas – tárlaton 
a közönséget Ceglédi Gabriella 
művelődésszervező köszöntöt-
te. Elmondta, hogy a hagyomá-
nyosan kiállító művészek mel-
lett idén is jelentkeztek újon-
nan bemutatkozó alkotók. 

Minden település életében 
nagyon fontos tényező, hogy 
milyen színvonalú a kulturális 
élete, fogalmazott tárlatnyitó 
beszédében Dióssi Csaba pol-
gármester. – Büszkék lehetünk 
városunkra, mert évről évre 
egyre több művészeti esemény 
örvendezteti meg a lakosságot. 

Kiemelte, hogy a most be-
mutatkozó alkotók valameny-
nyien helyi lakosok, közülük 
többen országos és nemzetközi  

hírnévre is szert tettek, és ez-
által is gazdagabbá teszik a vá-
ros kulturális értékeit. Elis-
meréssel szólt azokról a mű-
vészekről, akik több mint két 
évtizede elsőként mutatkoz-
tak be a művelődési központ 
akkori munkatársai által kez-
deményezett nyári tárlaton, 
megalapozva ezt a hagyomá-
nyos sorozatot. 

Megemlítette, hogy az Ön-
kormányzat támogatásával 
az elmúlt évek korszerűsíté-
si munkálatai eredményeként 
a galéria is modern kialakítást 
kapott, így a legrangosabb ki-
állításoknak is helyet adhat. – 
Művészeti életünk évről évre 
gazdagodik, hiszen van már 
szimfonikus zenekarunk, van 
színházunk, a DunArt Képző-

művészeti Egyesület Galériája 
várhatóan új, az eddiginél kor-
szerűbb elhelyezést kap majd. 
Mindez és sok egyéb kulturá-
lis esemény egyaránt városunk 
lakosai életminőségét is gazda-
gítja – mondta végezetül a vá-
rosvezető.

A tárlatnyitót a Trio Brilló 
együttes (Juhász Teréz csel-
ló, Bergl Noémi zongora,  
Dobai Szabolcs hegedű) szín-
vonalas előadása gazdagítot-
ta. Előadásukban elhangzot-
tak Gerhard Winkler: Capri 
Fischer, Toselli: Szerenád, vala-
mint Astor Piazzola: Argentin 
tangó című művei.   

Az alkotóknak átadták a mű-
velődési központ ajándékát, 
majd zárszavában Csoma At-
tila igazgató bejelentette, hogy 
a tárlattal kezdetét vette a mű-
velődési központ 2019-2020-as 
évadja. Köszönetet mondott a 
kiállítás létrehozásáért Haran-
gozó Katalin kulturális szerve-
zőnek, Czeglédi Gabriellának 
a közreműködésért, Vörös Ist-
ván művelődésszervezőnek a 
katalógus elkészítéséért, vala-
mint az együttesnek. Végezetül 
elkészült a hagyományos cso-
portkép az alkotókkal.

A kiállítás szeptember 6-ig 
tekinthető meg munkanapo-
kon. 

Katona M. István
Fotó: Vörös István



17Dunakeszi Polgár

Október 5-én ismét 
Köztisztasági Nap!

az önkormányzat környezetvéDelmi tanácsaDó testülete már 
nyáron elkezdte A készülődést Az őszI dunAkeszI Önkéntes kÖz-
tIsztAságI nAp 2019. elnevezésű kÖzÖs, kÖrnyezetvédelmI AkcIó-
ra. a köztisztasági napok sorában ez a kilenceDik lesz, nem szá-
mítva az évközi egyéb környezettakarítási akciókat, melyekben 
testületünk szervezőként és résztvevőként Is bekApcsolódott. 
mára elmonDha-tó, hogy ezen alkalmak keretében a lassan mö-
göttünk hagyott egy évtizeDben több, mint 70 helyen számol-
tUnk fel illegális hUllaDéklerakást DUnakeszin, immár összes-
ségében több, mint ezer önkén-tes lakótársUnk segítségével.

Az idei alkalomra is 
megkezdődött a je-
lentkezés, szépen gya-
rapszik az önkénte-

sek száma. Ezúton is biztatjuk a 
magánszemélyeket, ezen túl ci-
vil szervezetek, baráti társaságok, 
egyesületek, sportkörök, stb. kép-
viselőit, hogy jelentkezzenek, re-
gisztráljanak és vegyenek részt az 
eseményen. Természetesen úgy, 
ahogy eddig is, politikai szerve-
zetek jelentkezését is várjuk, azzal 
a kikötéssel, hogy a rendezvényen 
pártlogót, vagy egyéb pártpoliti-
kához köthető jelképet nem hasz-
nálnak, és tudomásul veszik régi 
alapvetésünket: „A terepen már 
mindenki civil!”

Kérjük az önkénteseket 
hogy szeptember 28-ig küld-
jenek egy jelentkező e-mailt a 
rendezettvarosert@freemail.hu 

címre, hogy előzetesen fel tudjuk 
mérni az eszközigényt.

A nyár folyamán szervező csa-
patunk felderíti és kijelöli a hely-
színeket (ebben előre is kö-szönjük 
Rácz István mezőőr segítségét), 
valamint megkezdi az eszközök 
beszerzését. Bővebb tájé-koztatást 
jelentkezés után, személyre sza-
bottan kapnak a Tisztelt Önkén-
tesek!

Az elmúlt hetekben megkezdő-
dött a „Tiszta udvar, rendes ház!” 
pályázatok kiértékelése is, erről, 
és az első eredményekről bőveb-
ben legközelebb számolunk be. A 
pályázat azonban folyama-tos, így 
továbbra is biztatunk mindenkit, 
hogy pályázzon a városi honlapról 
elérhető űrlap segítsé-gével.

Tisztelettel:
Nyíri Márton, tanácsadó 

testületi tag

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál 

az alábbi munkakörök betöltésére :

LAKATOS

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek, szerelvényeink telepítése, 

karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása

- kisebb építőmesteri feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában

Feltételek: 
- Lakatos  vagy egyéb műszaki/ építőipari szakképzettség 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

- "B"kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

                              
Jelentkezés Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezetőnél (tel.: 27-

640 278) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

GONDNOK

Feladatok:
- általános gondnoki munkák, apróbb javítások, karbantartás, kerti 

munkák végzése városi intézményben
- nappali munkavégzés hétfőtől péntekig

Feltétel: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)                             

Előnyt jelent: 
- szakmunkás végzettség

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
Jelentkezés személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 

(mobil: 30 9706 491) vagy 
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

RAKODÓ SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
-  közterületi munkavégzés

-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
- hulladékszállító járművön rakodó munka

Feltételek: 
- 8 általános 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

-Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha                         

Jelentkezés személyesen Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél 
(tel.: 27- 341 789) vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu
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Megjelent a Jézus Szíve 
Templom története

Hálaadásul a jó Istennek a Dunakeszin eltöltött hét szép évért

A meghívott vendégeket 
– köztük az egykori 
építők leszármazottait 
– Szepes Béla, az Egy-

háztanács világi elnöke köszön-
tötte. Jelen volt a kötet két szer-
zője, Szakáll Lászlóné Lujzi néni, 
nyugalmazott iskolaigazgató, 
Dunakeszi Díszpolgára és dr. Ke-
rekes Dóra történész, a helyi Ré-
vész István Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője. Az elnök méltatta 
kettejük alapos, mindenre kiter-
jedő munkáját, melynek eredmé-
nye az igényes, tartalmas és tet-
szetős könyv. 

A könyv részletes bemutatá-
sára dr. Nemes András, az egy-

háztanács világi tagja vállalko-
zott. Felidézte, hogy kilencven-
egy éve alakult meg a Műhelyte-
lepi főműhelyfőnök, Lányi Ferenc 
vezetésével az akkori Dunakeszi-
Műhelytelepi, jelenleg Gyártele-
pi egyházközség. Hetvenhét éve 
kezdték meg Pázmándy István, a 
Budapesti Műszaki Egyetem ad-
junktusa tervei alapján a temp-
lom építését. A felszentelésre 
1944. június 29-én, az akkor már 
szinte naponta ismétlődő bombá-
zások miatt reggel hét órakor ke-
rült sor. E sorsfordító dátumok 
közti időszakot, valamint a hábo-
rú befejezésétől napjainkig tartó 
évtizedek históriáját is feldolgoz-
ták a szerzők a kötetben, melynek 
több részletét az előadó is felidéz-
te. Elmondta többek között, hogy 
a templom bekerülési költsége 

akkor 62000 pengőbe, mai reálér-
tékben számolva 56-59 millió fo-
rintba került. Többek között ki-
tért arra is, hogy a jelenlegi plébá-
nia épülete Oláh Antal kezdemé-
nyezésére készült el.

A rendezvény további részében 
Szakáll Lászlóné és Szepes Béla 
egy-egy kötetet átadott azok le-
származottainak, akik részt vet-
tek az építkezésben, tevékeny 
résztvevői voltak a korábbi évti-
zedek templomi közösségének il-
letve a közelmúltban és jelenleg is 
aktív tagjai az egyházközségnek.

A könyv előszavában Dióssi 
Csaba polgármester egyebek mel-
lett ezt írta: „A számos kép, az 
eredeti dokumentumokból szár-
mazó idézetek, a forráshivatko-
zások és a rövid antológia mind 
jól mutatják, hogy a fiatal egy-

házközség nagy utat járt be 1928 
óta, káplánjai és plébánosai mek-
kora áldozatot vállaltak nap, mint 
nap, lelkes közössége milyen  ak-
tív életet élt. Elkalauzol minket 
egy olyan világba, ahol körbe-
ölel a múlt, a településünk múlt-
ja, amelynek mindannyian ma is 
részesei vagyunk.” 

A kötet kiadását Dunake-
szi Város Önkormányzata és 
a Dunakeszi-Gyártelep Plébá-
nia egyházközsége támogatta. 
A könyv ezer példányban jelent 
meg, ára 1000 ft, megvásárolha-
tó a plébánián, a Révész István 
Helytörténeti Gyűjteményben, 
illetve a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Amikor 2012-ben Duna-
keszire kerültem püs-
pök úr szándéka sze-
rint, volt bennem iz-

galom, több kérdőjel, cseppnyi fé-
lelem, hogyan fogom tudni majd 
ellátni első önálló papi szolgála-
tomat plébániai kormányzó mi-
nősítésben a számomra ismeretlen 
Duna parti városban. Abban erő-
sen hittem, hogy a Szentlélek haté-
konyan működik püspök úron és 
az ő döntésein keresztül, valamint 
ugyanezt erősítette bennem papi 
életem és szolgálatom jelmondata, 
a Lk 4,18: „Az Úr Lelke van rajtam, 
azért kent föl engem, hogy öröm-
hírt vigyek a szegényeknek...” Ha 
püspök úr Dunakeszire küld, ak-
kor ez számomra az Isten akara-
ta. Most pedig, amikor Gödöllő-
re küld, ebben ugyancsak meg kell 
találnom Isten akaratát. Egy dol-
got nagyon megtanultam eddig 
keresztény életem folyamán: ami 

Isten akarata, az a legjobb az em-
ber számára.

A keszi hívek nyitott szívvel fo-
gadtak. Nem voltak elvárásaik és 
előítéleteik. Ez megkönnyítette 
számomra az elindulást. Lendü-
lettel vetettem bele magam a pasz-
torális munkába. Elődöm, meg-
boldogult Kurdics József plébá-
nos atya segítségemre tudott lenni 
nyugdíjas éveiben az egyházköz-

ség szolgálatában, amiért én na-
gyon hálás voltam neki. Hálás va-
gyok elsősorban a jó Istennek a 
dunakeszi szolgálat hét szép évé-
ért, az örömökért, a nehézsége-
kért, amik megtanítottak küzde-
ni és nem feladni, a közösségekért, 
a csoportokért, a szép liturgiákért, 
a szentségkiszolgáltatások ünne-
peiért, a kirándulásokért, a zarán-
doklatokért, táborokért, a közös 
munkákért, munkatársaimért, a 
hívő közösségért.

A szeretet ajándékáért, amit ön-
zetlenül kaptam, és úgy gondo-
lom, hogy sikerült visszaadni be-
lőle valamit. Hála van a szívemben 
a munkatársaim, az egyházköz-
ségben szolgálatot teljesítők, a vá-
ros vezetése, a paptestvérek, a lel-
késztársak és mindenki felé, akit 
megismertem, akivel találkoztam, 
akivel akár csak pár mondatot 
tudtam váltani. Köszönök min-
dent, amivel gazdagabb lehetett a 

spirituális életem. 2012-ben püs-
pök úr helyezett ide, idén ugyan-
csak ő küldött máshova – korábbi 
szolgálati helyemre, ezért nevezem 
„régi-új” helynek –, 2007-től 2010-
ig Gödöllőn éltem meg az első 
szolgálati éveket. Szent Lukács  
evangéliumának egy mondata 
„dolgozik” most bennem. Jézus 
mondja: „Azért jöttem, hogy tü-
zet bocsássak a földre; s mennyire 
szeretném, ha már fellobbanna!” 
(Lk 12,49) Ez a tűz az Isten sze-
retetének a tüze, ugyanakkor az 
evangéliumi élet tüze is, amit nem 
lehet elrejteni. Feladatomnak tar-
tom a hívekkel közösen: őrizni és 
továbbadni. Istennek legyen hála 
minden ajándékáért. Nagy felada-
tunk van nagy felelősséggel páro-
sulva: őrizni és továbbadni a tüzet! 
Ebben Isten mindnyájunkra szá-
mít! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kozsuch Zsolt 
helyettes plébános

a DUnakeszi jézUs szíve templom fennállásának 75. évforDUlója alkalmából megje-
lent a templom és az egyházközség történetét tartalmazó emlékkönyv. a kötetet 
júliUs 6-án mUtatták be a plébánia Dr. oláh antal termében.

2019. Augusztus 1-jeI hAtállyAl dr. beer mIklós megyéspüspÖk úr egy „régI-új” szolgálAtI helyet jelÖlt kI számomrA: A gÖdÖllőI 
szentháromság plébánIát helyettes plébános beosztásbAn. most ezzel lezárult számomrA egy hét évet felÖlelő IdőszAk – Itt 
jegyzem meg, hogy A szentírásbAn A hetes szám egy Ismétlődő szImbólum, A teljességet fejezI kI – tAlán ez sem véletlen.
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Bangha Béla és a jezsuiták 
nyaralóháza Dunakeszin
A mAI dunApArt lAkópArk területén egy vAdászkúrIA állt, Amely később A jezsuItA rend mAgyAr-
országI képvIselőInek szolgált nyArAlóhelyként. A ház számos promInens vendéggel büszkélked-
hetett: itt pihent renDszeresen bangha béla jezsUita páter is, a kor egyik leghíresebb hitszónoka 
és sAjtószAkértője; de meglátogAttA 1938-bAn eugenIo pAcellI bíboros Is, AkIt egy évvel később XII. 
piUs néven pápává választottak.

Bangha Béla (1880–1940) je-
zsuita szerzetes, szerkesztő 
és író, „Magyarország saj-
tóapostola” az Actio Cat-

holica oszlopos tagja, és az 1938. 
évi, budapesti Eucharisztikus Világ-
kongresszus egyik főszervezője volt, 
aki személyesen és rendje által is sok 
szállal kötődött Dunakeszihez. Sze-
rette az itteni Duna-partot, és jó vi-
szonyt ápolt a katolikus közösségek-
kel is. 

Az ambiciózus, kiváló képeséggel 
rendelkező Bangha Béla 1928-ban 
lett a budapesti jezsuita rendház ve-
zetője. Személyes élményei alapján 
1932-ben vásárolta meg azt a terüle-
tet, amelyen a volt vadászkúria épü-
letéből jezsuita nyaralóházat alakít-
tatott ki a dunakeszi Duna-parton. 
Az épület egyszerű berendezéssel 
bírt, kertje gyümölcsfákkal volt tele. 
Az itt nyaraló jezsuita páterek, kö-
zöttük Bangha Béla, a település éle-
tében is részt vállaltak. 

A testvérek közül többen rendsze-
resen tartottak Műhelytelepen (ma: 
Dunakeszi–Gyártelep) lelkigyakor-
latokat. A rendházfőnök pedig 1933-
ban megtekintette a Magyarság Dal 
és Önképző Egyesület műkedve-
lő színészei által színre vitt Gülbaba 
című daljátékot (Huszka Jenő) sza-
badtéri előadásban. 

Amikor az alagi hívek elhatároz-
ták, hogy felépítik a Szent Imre-

templomot, a jezsuiták is részt vál-
laltak a nemes feladatból. 1935. ja-
nuár 13-án, a templom építése javá-
ra a Kultúrház nagytermében (ma: 
Járási Bíróság) hangversenyt tartot-
tak. Az ünnepi beszédet Bangha Béla 
mondta. 

Két évvel később a kibővített, új, 
kéttornyú Szent Mihály-templom 
felszentelésekor is Bangha Béla pá-
tert kérték fel ünnepi szónoknak, aki 
kiemelte a templomnak, mint a leg-
fontosabb középületnek a jelentősé-
gét: „A templom a nép erkölcsének 
legfőbb akadémiája, erőforrás a vi-
gaszban és szenvedésben, remény a 
halálban.” Majd a templomba járás-
ra buzdította a híveket, hangsúlyoz-
va, hogy „nem katolikus az, aki nem 
megy vasárnap a misére.”

1938. május 25–29. között, a 
XXXIV. Eucharisztikus Világkong-
resszus idején – már betegen – Ban-
gha Béla volt az esemény egyik fő-
szervezője, így közeli kapcsolatban 
állt a pápa által a világkongresszus 
kapcsán Magyarországra küldött 
Eugenio Pacelli (1876–1958) pápai 
titkárral. A dunakesziek emlékezete 
szerint az egy évvel később, XII. Pius 
néven pápává választott Pacelli járt a 
dunakeszi nyaralóházban is. 

Bangha Béla jóban volt Fieszl 
(Faludi) Jánossal, a Szent Mihály-
templom esperes-plébánosával, aki-
hez rendszeresen átjárt beszélget-

ni, elmélkedni. Pihenő idejét a Du-
na-parti villa puritán módon beren-
dezett szobáiban vagy a faluban és 
a parton sétálva töltötte. Különö-
sen sok időt töltött itt azt követően, 
hogy 1935-ben leukémiát diagnosz-
tizáltak nála. A jó levegőn tett hosz-
szú séták, a villa kertjében üldögé-
lés újult erővel töltötték el. A válto-
zó világban a női testet mindinkább 
megmutató és hangsúlyozó für-
dőruhadivat a Duna-parton sétáló 
szerzetest is elgondolkozásra kész-
tette: „A múltkor a keszi tisztviselő-
telep egy utcájában igézően kedves 
jelenség ötlött elém – indescriptible 
[leírhatatlan]. Utána elgondolkoz-
tam a strandmorálon s megértet-
tem, hogy fiatal csupa-vér embe-
rekre mily szörnyű igézettel lehet a 
fizikai szépség. S aztán: hogy mily 
szörnyű próbára teszi az Isten az 
embereket a testük révén – s ugyan-
akkor: oly vigasztaló – ezzel is él-
teti bennük a reményt.” A tehetsé-
ges, jó kedélyű, ambiciózus szerze-
test 59 évesen, 1940-ben érte a halál. 
A neki köszönhetően Dunakeszin 
működő jezsuita nyaraló a világhá-
ború során megrongálódott, később 
pusztulásnak indult.

Dr. Kerekes Dóra 
gyűjteményvezető

Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény
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A jezsuiták dunakeszi nyaralója (1935) Bangha Béla a dunakeszi nyaraló 
kertjében (1935) 

A jezsuita nyaraló romjai (2000) 
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Honthy-díjat vehetett át a bárdos iskola egykori tanára

- Olvasóink nevében is sok szeretettel 
gratulálunk a Honthy-díjhoz, melynek 
művészi és erkölcsi értékét a névadó pá-
ratlan nívós művészi pályája mellett az is 
fémjelez, hogy a társulat tagjai tartották 
méltónak önt a rangos elismerésre. Ho-
gyan vezetett az útja a Bárdos iskola ta-
nári katedrájáról a Budapesti Operett-
színház világot jelentő színpadjáig?

- Először is köszönöm a gratulációt, és 
az elismerést. A Bárdos Iskolában eltöltött 
11 év sok szép élményt adott, emberi fej-
lődést, helyzetmegoldást tanított számom-
ra. Az út a katedrától a színpadig igen ka-
nyargós és rögös volt. Természetesen a sa-
ját makacsságom is közrejátszott abban, 
hogy „csak most” jutottam el idáig. Hiszen 
az egyetem elvégzése után lett volna lehe-
tőségem előénekelni menni magán meg-
hallgatásra, de úgy gondoltam -  és mai na-
pig így érzem -, hogy nem szeretnék sen-
kinek a valakije lenni azért, hogy előbbre 
jussak a karrieremben. Amennyiben nem 
a saját habitusom, egyéniségem, szorgal-
mam, esetleges tehetségem és kitartásom 

a mérvadó, megmaradok ott, ahol vagyok 
éppen. 

2015 februárjában kiírtak általános 
meghallgatást a Budapesti Operettszínház 
énekkarába minden hangfajra, gondoltam, 
eljött az idő… Százhúsz jelentkező közül, 
akkor hatunkat vettek fel a többfordulós 
meghallgatás után. Március 3-án hívtak 
telefonon, hogy felvettek, azonnal mehet-
tem volna, de úgy gondoltam, az a tisztes-
séges, ha a tanévet befejezem, hiszen ren-
geteg dolog volt még előttem, többek közt 
egy nemzetközi kórusverseny, ahol búcsú-
zóul ezüst diplomát hoztunk az iskolának 
és a városnak. 

- Továbbra is kíváncsi vagyok, hogy mi-
vel vívta ki kollégái elismerését?

- Ez év februárjában Dubai-ban voltunk 
Lehár Ferenc: A víg özvegy című világszer-
te ismert operettjével. Ebben az operettben 
karakterem szerint végig pincért alakítok, 
számos jelenetben kvázi rohangálok (több 
karakter-béli kollégámmal) a színpadon. 
Három előadást vásárolt meg az Opera 
Dubai, a második előadás napján délután 
háromnegyed egykor telefonált a Pentaton 
Ügynökség (az előadás producere) vezető-
je, hogy a báró Zétát játszó színművész sú-
lyosan lebetegedett, nem tudja vállalni az 
előadást. Mivel nem volt váltó szereposz-
tása, több kint tartózkodó művész kollégát 
megkerestek a szerep beugrása miatt, nem 
vállalták. Épp a Burj Kalifa (ejtsd: burzs 
kalifa) 125. emeletén tartózkodtam társa-
immal, gyönyörködtünk a természet cso-
dájában, mintegy 450 méter magasban. 
Nagyon meglepődtem a híváson, hiszen 
énekkari művészként egy főszerepbe való 
beugrás felkérése igen szokatlan. Szó sze-
rint minimális gondolkodás után mond-
tam igent. És ami a legszebb az egészben, 
hogy egyáltalán nem a saját szakmai elő-

menetelem lehetősége volt a szemeim előtt, 
hanem megmenteni az előadást és a társu-
latot. Mindössze három és fél óra állt ren-
delkezésemre a rendezőasszisztens és a 
súgó kolléga segítségével, hogy elsajátítsam 
a szerep adta lehetőségeket, koreográfiákat 
az este 8 órakor kezdődő előadásra. Mind-
ezt német nyelven. Mivel rengeteg szöveg 
járt a szereppel, fülmonitor segítségével a 
súgó kollegina mondta németül a szöve-
get, én szimultán beszéltem vele a színpa-
don, közben figyelve, hallgatva, hogy mit 
kell a következő pillanatban mondanom. 
Természetesen játszottam, mozogtam is 
közben. A kollégák lélekjelenléte és az elő-
adás sikere visszaigazolta újra, hogy szín-
házat így is lehet csinálni, egy szívdobba-

nással, egymásért. A sors úgy hozta, hogy 
a harmadik előadáson is nekem kellett ját-
szani báró Zéta karakterét, hiszen a szere-
pet játszó kolléga állapota még nem javult 
jelentősen. 

Hamar híre ment a beugrásnak és a si-
kernek, az M5-ös csatorna riportfilmet 
forgatott a turnénkról, így az egész ország 
is tanúja lehetett az eseményeknek. Úgy 

Dunakeszi szemmel 

Interjú Altsach Gergellyel, 
a Budapesti Operettszínház művészével 

A budApestI operettszínház művészeI számárA Idén kIlenc kAtegórIábAn átAdták Az ernst gAlérIA támogAtásávAl 
életre hívott honthy-díjAkAt. A jeles elIsmerést – tÖbbek kÖzÖtt – Az évAd nőI főszereplője kAtegórIábAn fIschl 
mónIkA, Az évAd férfI főszereplőjeként kocsIs dénes és dolhAI AttIlA (megosztvA) vehette át.  A kÖzÖnség díjAt 
sándor péter nyerte el István, A kIrály, cArousel – főszerepeIért. A társulAt szAvAzásA AlApján az évaD színpaDi 
kÖzreműkÖdője díjAt AltsAch gergely énekkArI művész kAptA. 
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– válaszol a polgármester
gondolom, hogy ez a „halálugrás” kivívta 
kollégáim szemében az elismerést, amely 
megalapozta, hogy a színpadi közremű-
ködő kategóriában Honthy-díjban része-
sülhessek. Hála és köszönet érte ezúttal is. 
Igyekeztem és igyekszem ezután is bizal-
mukat megszolgálni.

- Régóta kacérkodott a művészi pályá-
val? Hogyan fogadták a pedagógus ének-
művész érkezését a társulat népszerű mű-
vészei? 

- Igen, elég régen. Még 5 éves voltam, 
amikor azt mondtam, hogy „én leszek a 
Németh Sándor utóda”. Nos, kicsit későn 
váltottam ehhez, de úgy gondolom, habi-
tusomból kiindulva soha nem késő a vál-
tásra, csak más formában.

A társulat művészei közül sokukkal még 
pedagógus korom óta ismertük egymást, 
hiszen jóval korábban kezdtem az ének-
lést, mint ahogy elkezdtem tanítani. Nagy 
öröm volt számukra, hogy partnerként, 
kollégaként találkoztunk újra. 

- Vitathatatlan tehetsége mellett a 
Honthy-díj megelőlegezett szakmai biza-
lom a főszerepekhez vezető úton? 

- Azt érzem, hogy mindenképp bizalom, 
de hogy a főszerepek megtalálnak-e még, 
azt csak a Jóisten tudja. Mindenesetre a 
magam részéről továbbra is fejlesztem ma-
gam, figyelek a backstage-ben, adom ma-
gam a színpadon, magánének órákra já-
rok kilencedik éve Imre Gabriellához, aki 
primadonna volt évtizedekig Németország 
színházaiban. Anyai szeretettel és szigor-
ral „nevel”, tanít, segíti munkámat. 

- Ön Dunakeszi szerte nemcsak az egy-
kori diákjai körében közkedvelt személyi-
ség, akinek pályája, életútja sokak szá-
mára követendő példa.  Mit tanácsolna 
számukra?

- Én tősgyökeres dunakeszi lakos va-
gyok. Mondhatnám szerénységgel, a vá-
ros gyermeke. Hiszen itthoni munkáim is 
mindig úgy terveztem, úgy végeztem, hogy 
az a város hírnevét is öregbíthesse. Fontos 
volt mindig számomra a közösségépítés, 
a kulturális fejlődéshez való hozzájárulás 
munkámmal. Azt kívánom minden egy-
kori diákomnak és családjainak, ismerő-
seimnek, hogy soha ne adják fel az álmai-
kat. Küzdeni, tanulni, fejlődni minden pil-
lanatban, még akkor is, ha reményvesz-
tettnek látjuk a dolgokat. Hiszem, hogy 
a hit, és az elszántság meghozza gyümöl-
csét, csak türelem kell hozzá. Két számom-
ra kedves költő-író művének címével kí-

vánom minden olvasónak céljuk elérésé-
hez az erőt: Még nem elég! (Váci Mihály); 
Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók! 
(Örkény István)

- Véleménye szerint a ma fiataljai szá-
mára Dunakeszin adottak az intézményi, 
infrastrukturális, a művészeti képzés és 
oktatás feltételei ahhoz, hogy megfelelő-
en felvértezve indulhassanak el a hivatá-
sos művészi pálya felé? 

- Úgy gondolom, Dunakeszi mindig 
frekventált helyen volt mind a művésze-
ti, mind az infrastrukturális fejlesztés te-
rületén. Legalábbis én ezt tapasztaltam.  
A Művészetek Háza felépítése szerintem 
egy olyan nagymértékű fellendülés lehet-
ne a város életében, amely nemcsak saját 
büszkeségünkre válna, de szűkebb pátri-
ánk turisztikai szempontból is látogatot-
tabb és elismertebb lenne. Meggyőződé-
sem, ha felépül, új élet kezdődhet a város 
életében. A magam részéről alig várom, 
hogy egy ilyen kulturális létesítményben 
itthon, ahol otthon vagyok, megmutathas-
sam magam. Bár tartja a mondás: „senki 
sem próféta a saját hazájában”. 

- Azzal a reménnyel köszönöm meg a 
beszélgetést, hogy az ön esetében megvál-
tozik ez a mondás!

…

Dióssi Csaba polgármester: 
büszkeséggel tölt el bennünket 

tehetséges fiataljaink sikere

- Az itt élők nagy örömére, az utób-
bi években egyre pezsgőbb kulturális élet 
jellemzi Dunakeszit. Bizonyság erre – sok 
egyéb mellett – Altsach Gergely sikere is, 
aki a város kulturális életének egyik je-
les személyiségeként jutott el a Budapesti 
Operettszínház színpadjára. Ezúton is gra-
tulálok Gergőnek, és kívánom, hogy álmai 
váljanak valóra – hangzott a polgármester 
jó kívánsága. 

Dióssi Csaba elmondta: - érzékelve a 
lakosság kulturális igényét - az Önkor-
mányzattal együttműködve - azzal a ha-
tározott célkitűzéssel nyitotta meg kapu-
it a Dunakeszi Teátrum 2017-ben, hogy 
az itt élőknek helybe hozzuk a magas 
színvonalú kulturális előadásokat. Meg-
alakult a Dunakeszi Szimfonikus Zene-
kar és büszkén mondhatjuk, hogy a Far-
kas Ferenc Művészeti Iskola növendé-
kei egyre nagyobb sikereket érnek el or-

szágos és nemzetközi viszonylatban is. 
Érzékelhetően megjelent városunkban az 
igény, hogy jó lenne, ha még magasabb mi-
nőségű és szélesebb érdeklődési igényt ki-
elégítő kulturális programok kerüljenek 
megrendezésre. A városban ilyen jelle-
gű előadásokat csak a VOKE József Atti-
la Művelődési Központban lehet megtar-
tani, az épület és helyszín által behatárolt 
lehetőségekből adódóan sajnos nagyon sok 
darab nem fér el a színházteremben. Az 
események és az előadások egyre növek-
vő látogatószáma, valamint városunk fia-
tal művészeinek támogatása is indokolja, 
hogy egy színház- és koncerttermet, vala-
mint egy modern művészeti iskolát magá-
ban foglaló Művészetek Háza épüljön Du-
nakeszin.

- Az előzetes tervek szerint az újonnan 
épülő Művészetek Házának ötszintes épü-
lete magában foglal egy 750 férőhelyes 
színház- és koncerttermet, valamint egy 
művészeti iskolát, tánctermet és kamara-
termet és a Dunakeszi Teátrum is új ott-
hont kapna. Terveinket, a helyi művésze-
ti csoportok vezetőivel, gyakorló művészek 
és szakértők bevonásával alakítottuk ki. A 
befogadóképességet és a méretet az alapján 
határoztuk meg, hogy a nézőszám és a mo-
dern technika segítségével műsorra vehe-
tő előadásokkal fenntartható legyen az in-
tézmény.

- Hisszük, hogy az új Művészetek Háza 
lehetne a Dunakanyar egyik legmeghatá-
rozóbb és leglátogatottabb kulturális in-
tézménye, ahol grandiózus, magas színvo-
nalú szuperprodukciók és kulturális elő-
adások kerülnének rendezésére – mondta 
Dióssi Csaba polgármester.

Vetési Imre – Sziráki Helga
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„Nem a küldetés nagysága számít, 
hanem az: hogyan töltötted be.”

Hagyjunk nyomot 
Dunakeszi életében

amikor 1976 májUsában 
kőhAlmI károly úr, és 
veres gábor úr által 
vezetett, és patronált 
maroknyi ember klUb-
ba tömörült, akkor biz-
ton remélték, hogy az 
a nemes cél, amelyet 
megálmoDtak életké-
pes lesz, kÖvetőkre tA-
lál, és képessé fog vál-
ni akár hosszú távon is 
arra, amit ott és akkor 
ők megálmodtAk. A ne-
mes cél megvalósUlása 
az óta is tart, immáron 
közel 44 éve.

A Dunakeszi Nyugdíjas Kirán-
duló Klub a Vasutas Nyugdíjas 
Klubok Országos Szövetségének 
tag szervezete. Az évenként vál-
tozó létszám hosszabb idő óta 
350 fő taglétszám felett stagnál, 
jelenleg 354 vagyunk a klubban. 

MONDOM ÉS VALLOM: 
„VEZETŐKÉNT SZÁRNYAL-
NI CSAK MÁSOKAT EMELVE 
LEHET!”

„Ha épp most alakítasz ki egy 
csapatot, a legfontosabbról ho-
zol döntést: ki(k)nek adsz lehe-
tőséget arra, hogy képességei ál-
tal hozzájáruljon a sikerhez, amit 
vezetőként megálmodtál.”

„Minden az embereken múlik. 
Rajtad, hogy hogyan és kinek sza-
vazol bizalmat, és az általad kivá-
lasztottakon, hogy mit hoznak ki 
saját magukból. Ha már van csa-
patod, nemcsak azért vállalsz fe-
lelősséget, hogy Te eredményes le-
gyél, hanem azért, hogy ők is. Sőt. 
Valójában arra szerződsz, hogy az 
ő sikerük határozzon meg Téged 
vezetői minőségedben.

Nem csalódtam, és büszke va-
gyok vezető társaimra. Minden-
ki a feladatköre sávjában profi, és 
a maximumot nyújtja.

Jelen helyzetben a Dunakeszi 
Nyugdíjas Kiránduló Klub egy 
lineáris-funkcionális szervezeti 
alapokon nyugvó, demokratikus 
vezetési stílussal irányított civil-
szervezet, mely a vonatkozó nor-
matíváknak megfelelő módon 
működik, és teljesíti küldetését.

A klubot a Klubvezető vezeti, 
irányítja, a klubvezető helyettes 
vezeti és irányítja a klubot a klub-
vezetővel megosztott hatásköri és 
illetékességi rend szerint.

A klubunkban tíz funkcioná-
lis csoport működik, melyek ve-
zetői önálló feladatkörben, de a 
klubvezetővel és a klubvezető he-

lyettessel osztott hatás-, és fele-
lősségi körben látják el feladata-
ikat. Vezető társaim vezetői ma-
gatartásának egyik fő jellemzője 
a „coaching” munkastílus.

A klub Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata taglalja a veze-
tőség, és a klubtagság illetékes-
ségét, hatáskörét, feladatát, és 
mindent, ami a klub életével, te-
vékenységével összefügg, egység-
ben a klub egyéb szabályzataival.

Az életképességünk egyik pil-
lére az, hogy az élet váratlan, „Vis 
maior”, vagy néha gyorsan nem 
elhárítható problémákat, nehéz-
ségeket képes generálni. A kidol-
gozott a helyettesítési rend már 
számtalanszor megállta a helyét.

A klub sajátságos jogi helyze-
ténél  fogva úgymond elöljáró, és 
együttműködő szervezetnek te-
kinti a Vasutas Nyugdíjas Klu-
bok Országos Szövetségét, Du-
nakeszi Város Polgármesteri Hi-
vatalát, VOKE József Attila Mű-
velődési Központot.

Klubunk jelenlegi tag létszá-
mának (354 fő) 76,6%-a hölgy, és 
23,4%-a férfi.

A klub tagjaink közül 47 pár, 
azaz 94 fő él párkapcsolatban, 
sajnálatosan 260 klubtársunk 
egyedül él.

Napjainkban a klub alapve-
tő célja és küldetése azonosul-
va elődeink céljaival, és tekintet-
tel a fenti statisztika sugallatára: 
A Dunakeszi Nyugdíjas Kirán-
duló Klub (továbbiakban klub) a 
Dunakeszin élő nyugdíjasok ál-

tal önkéntesen létrehozott, pár-
toktól független, és pártpoliti-
ka-mentes civil szervezet. Tevé-
kenysége során pártok részére 
támogatást nem nyújt. A klub a 
tagság életkorához igazodó pihe-
nés, a felfrissülés, a szórakozás, 
a tartalmas és hasznos időtöltés, 
a kapcsolatteremtés, a klubtagok 
nyugalmának, kikapcsolódásá-
nak, a hagyományok ápolásának 
a helyszíne és színtere.

A klub a felsorolt célokat, fel-
adatokat közhasznú tevékeny-
ségként, a tevékenység megvaló-
sítását nyereség és vagyonszerzé-
si cél nélkül, civil klub formájá-
ban végzi.

Értékrendünket fémjelzi, hogy 
sok-sok pozitív visszacsatolást, és 
gratulációt kapunk. Munkánk, 
törekvésünk, és küldetésünk el-
ismerésének egyik fokmérője az, 
hogy egy feladat elvégzésére klub-
társaink jelentős része egy ember-
ként, önként, szíve, és lelkiismere-
te által vezérelten jelentkezik.

Természetesen klubunkban is 
vannak örök elégedetlenkedők, 
de a klub közössége ezt a problé-
mát is megnyugtató módon meg-
oldja, lereagálja.

A klub az alap „A” (klubfoglal-
kozás) és „B” (kirándulás) típusú 
programjain kívül még átlagosan 
8-10 állandó elfoglaltságot, prog-
ram lehetőséget biztosít a klub-
tagság részére.

Klubunk szlogenje: „Itt min-
denki családtag, és csak is így vi-
selkedhetünk egymással szem-

ben!” „Ha velünk vagy, otthon 
vagy!”  „Ha velünk vagy, nem 
vagy egyedül!”

 Újfent mondom és vallom: 
„Klubvezetőnek és vezetőtárs-
nak lenni olyan, mint szappan-
buborékot tartani a kezedben, 
amit óvni kell, miközben ejtőer-
nyővel kiugrasz egy gépből, meg-
mászol egy hegyláncot, majd há-
borúba mész. El akarod rejte-
ni a művedet, hogy biztonság-
ban tudhasd, ne érje természeti 
csapás, erőszak, előítélet és go-
noszság, de persze tudod közben, 
hogy mindez majdnem egy lehe-
tetlen küldetés.”

Örömmel mondhatom, hogy 
jelen helyzetben, egy nagyvá-
rosban Dunakeszin tudunk úgy 
munkálkodni, hogy elfogadnak 
minket és tisztelik küldetésün-
ket, támogatnak, és amikor ké-
réssel folyamodunk, akkor sok-
sok mosoly kíséretében meg-
hallgatásra találunk, önzetlen, 
szívből jövő segítséget kapunk 
Dunakeszi életének, szervezetei-
nek minden színterén.

Mi pedig időt és energiát nem 
kímélve, együtt gondolkodva, 
cselekvési egységben teljesítjük 
önként vállalt küldetésünket.

Szívből köszönjük, köszönöm 
Neked Dunakeszi, hogy vagyunk 
és leszünk, végezhetjük önként 
vállalt feladatainkat!

Zupka Sándor 
klubvezető

Dunakeszi Nyugdíjas 
Kiránduló Klub
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Búcsú Dunakeszi 
Díszpolgárától

Tájékoztató: közös emlékezés Trianonra 

súlyos betegség Után, aU-
gUsztUs 6-án 94 évesen el-
hUnyt kállay gyUla DUna-
keszi Díszpolgára. a város 
jeles személyisége több 
éven át önzetlen támogatá-
sával segítette a település 
zenei életét még színvona-
lasabbá tenni. emellett 
anyagi támogatásával a rá-
szorUló csaláDok karácso-
nyát tette bolDogabbá.

trIAnon kÖzelgő 100-Ik év-
forDUlóján a DUnakeszi 
cIvIlek bArátI kÖre előAdá-
sokat, beszélgetéseket-, 
sport- és kUltUrális ren-
Dezvényeket tervez város-
Unkban a kárpát-meDen-
cében élő honfItársAInk 
kÖzreműkÖdésével. célunk: 
a hazaszeretet és a ma-
gyarság együvé tartozásá-
nak elmélyítése. 

Dunakeszin született 1925-
ben. Fiatal éveiben a lovag-
lás szerelmese volt, már 17 

évesen zsokéként futamokat nyert 
az Alagi pályán. Később kitanulta a 
műszerész szakmát, és megszerette a 
zenét. Szülei budapesti kávéházában, 
a Mátyás téren rendszeresen gyako-
rolt az akkori száztagú cigányzene-
kar s játékuk elvarázsolta. 

Feleségével, Tulipán Annával 
1948-ban kötött házasságot. 1956 
novemberében akkor hat éves Anna 
és másfél éves Gyula gyermekeik-
kel elhagyták az országot. Kanadá-
ban telepedtek le, előbb Quebecben, 
majd Torontóban éltek, ahol harma-
dik gyermekük, Viktor is megszü-
letett. Amikor már lehetett, rend-
re hazalátogattak felkeresni dunake-
szi barátaikat. Sikeres vállalkozóként 

ment nyugdíjba, s végül 2010-ben 
hazaköltöztek. Két év múlva Annus-
ka, szeretett felesége 64 évi házasság 
után elhunyt. 

Gyula bácsi nem maradt magá-
nyos, a város iránti elkötelezettsé-
ge is munkált gondolataiban. Mi-
vel a zenét változatlanul szeret-
te, azt tapasztalta, hogy a Farkas 
Ferenc Művészeti Iskolában régi, 
megkopott zongorán gyakorolnak 
s tanulják a művészetet a tehetsé-
ges növendékek. Így történt, hogy 
egy Feurich versenyzongorát vásá-
rolt a tanintézménynek. Ezt követő-
en a VOKE József Attila Művelődési 
Központ és a Radnóti Miklós Gim-
názium számára is vásárolt egy-egy 
zongorát, majd a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskolának két pianínót, a Kő-
rösi Csoma Sándor Általános Is-

kolának egy pianínót biztosított. 
Egyéb módon is támogatta a fiata-
lok zenei nevelését és ezirányú mű-
veltségük gyarapítását. A rendkívül 
hasznos törekvése elismeréseként 
Dunakeszi Város Önkormányzata 
2015-ben „Dunakeszi Városért” ki-
tüntető címben részesítette. Önzet-
lensége ezúttal is megnyilvánult: az 
elismerés anyagi részét a művésze-
ti iskolának adományozta. Nemzeti 
ünnepünk alkalmából a 2019. már-
cius 28-án rendezett ünnepi testü-
leti ülésen Dunakeszi Önkormány-
zata a város kulturális életének gaz-
dagításáért végzett önzetlen te-
vékenységéért Kállay Gyulának 
„Dunakeszi Város Díszpolgára” ki-
tüntető címet adományozta. 

Öt éve először, s azóta minden 
karácsony előtt egy millió forintot 
ajánlott fel,  s ebből az összegből öt-
ven többgyermekes család karácso-
nyát tette meghittebbé, boldogabbá.  
S mindettől Ő is boldog volt, mert 
szeretettel adhatott. Betegsége ágy-
nak döntötte, kórházba került, s vé-
gül a maga bölcs derűjével elaludt. 
Végleg.

 Gyula bácsi végakarata volt, hogy 
feleségével közös sírban nyugodja-
nak, így közös temetésük augusztus 
30-án 12 órakor lesz a Dunakeszi Te-
metőben.       

     Katona M. István
 A szerző felvétele

Örömmel tájékoztatjuk a Du-
nakeszi Polgár olvasóit, 
hogy a városunkban élő és 

az általunk ismert díszpolgárok, ki-
tüntetettek és tiszteletnek örven-
dő személyiségei nevükkel is csatla-
koztak kezdeményezésünkhöz: Dér 
Győző, Csákó József, Dallos Gyula, 
Dr. Kisida Elek, Kollár Albin, Sza-
káll Lászlóné, Dr. Szentimrei  Károly, 
Terbe Józsefné, Varga Tibor, Bartinai 
Péter, Bereczné Csillag Mária, Dobes 
Sándor, Guttmann Vilmos, Antall 

Attiláné, Kiss Ernő, Dr. Kovács Mik-
lós, Kovács Ákos, Dr. Molnár  Ilona, 
Sipos Mónika. 

Minden további  honfitársunkat  
szeretettel várunk.

Szervezők: 
Cser Lajos, Skripeczky István

Skripeczky István
Tel.: +36-30-361-4515
skripiistvan@vipmail.hu
2120 Dunakeszi, Lehel 8.
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Deggendorf, „a bajor 
erdő kapuja” mint-
egy 37.000 lakosú vá-
ros Alsó-Bajorország-

ban, a Duna bal partján. A telepü-
lés nagy múltra tekint vissza, első 
okleves említésére 1002-ben ke-
rült sor. A város fejlődését alap-
vetően befolyásolta, hogy bizton-
ságos átkelő jött itt létre a Dunán, 
amely máig is jelentős dunai ki-
kötő kialakítását tette lehetővé. A 
város háborúk, pogromok és pes-
tisjárvány miatt többször is el-
pusztult, de kedvező fekvése mi-
att mindig újranépesült. A 19. 
században létrejövő vasútvonal, 
illetve az első dunai vashíd meg-
építése következtében a telepü-
lés gyors fejlődésnek indult, vá-
rosmagja azonban mindmáig őrzi 
középkori vonásait. A mai város 
a 20. században jött létre, amikor 
a környező kisebb településeket 

Deggendorfhoz csatolták. Vezető-
je a főpolgármester, de az egyes te-
lepülésrészeket – a régi hagyomá-
nyokra tekintettel – külön polgár-
mesterek irányítják. 

A település arculata igen válto-
zatos: a Duna szintjétől egészen 
1116 méteres magasságban fekvő, 
több sípályát is magába foglaló he-
gyekig tart. Közvetlenül a Duna 
mellett, nem messze az egykori fo-
lyami átkelőtől magas domb hú-
zódik, a városi park, amelyen egy-
kor szőlőtermelést folytattak a he-
lyiek. A Duna menti részen gyö-
nyörű sétány, vendéglátóhelyek és 
fantasztikus játszóterek várják a 
pihenni vágyókat. A személyszál-
lító hajók folyamatosan járnak Re-
gensburgig és Passauig. Szintén 
közel a folyóhoz a Műszaki Főis-
kola kampusza található, ahol ma 
mintegy 6500 diák tanul. A he-
lyi ipaterületen működő hajóépítő 

üzem sokuknak ad gyakorlati ok-
tatást. Két gimnázium, számos ál-
talános, szakközép- és szakmun-
kás képzést adó iskola is műkö-
dik városban. Emellett 8 bölcsőde 
és 12 óvoda szolgálja a legkisebbek 
érdekeit. 

A Donaufest rendezvényen le-
hetőséget kaptunk arra, hogy be-
mutassuk városunkat. A Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériu-
ma segítségünkre volt a tárgyak, 
prospektusok, ajándékok előállí-
tásában és szállításában. A sátor 
üzemeltetésében dr. Thoma Csaba  
önkormányzati képviselő, Tóth 
Tamás, a Dunakeszi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnökhe-
lyettese, dr. Kerekes Dóra, a Ré-
vész István Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője, valamint a Radnóti 
Miklós Gimnázium diákjai, Peredi 
Luca, Badruddin Dániel és Arany 
Boglárka vettek részt. A sátorba lá-
togatók roll up-okon tájékozód-
hattak Magyarországról és Duna-
kesziről, továbbá három, a várost 
bemutató kisfilmet is levetítettünk 
az érdeklődőknek. A legnagyobb 
sikert a Smile-palacsinták aratták, 
amelyek segítségével még a legki-
sebbeknek is meg tudtuk mutat-
ni városi címerünket, utóbbit szí-
nezhető verzióban magukkal is vi-
hették.

A sátorbeli jelenlét mellett a 
„Duna Gyöngye” néptáncegyüt-
tes, illetve a Fazekas Mihály Né-
met Nyelvoktató Nemzetiségi Ál-
talános Iskola egy-egy tánccso-

portja is fellépett a rendezvényen. 
Az előbbiek magyar, míg az utób-
biak német nemzetiségi táncokat 
mutattak be – nagy sikerrel.

A fesztivál ideje alatt Dióssi 
Csaba polgármester és az álta-
la vezetett delegáció találkozott 
Deggendorf főpolgármesterével, 
dr. Christian Moserrel és munka-
társaival, akikkel egy lehetséges 
kulturális s sportpartnerségről 
folytatott tárgyalásokat. Moser fő-
polgármester úr felvetette a nyug-
díjas klubok közötti kapcsolatépí-
tés lehetőségét is.

Dr. Kerekes Dóra

2019. júliUs 17. és 21. között renDezték meg iDén a 
„deggendorfer donAufest” elnevezésű kulturálIs 
fesztivált a németországi DeggenDorfban, amely 
renDezvényre városUnk is meghívást kapott. DU-
nakeszi azzal a céllal vett részt az ötnapos ren-
Dezvényen, hogy olyan kUltUrális, sport és egyéb 
szIntű relácIókAt építhessen A németországI vá-
rossAl, Amelyek révén lehetővé válIk egy pArtnerI, 
Illetve később esetleg egy testvérvárosI kApcso-
lat kialakítása.

A Duna összeköt minket 

A németországi 
Deggendorfban jártunk

Deggendorf 
városi múzeuma

Dr. Christian Moser, 
Deggendorf főpolgármestere 
és Dióssi Csaba polgármester 

Dunakeszi deggendorfi 
fesztiválsátra előtt 

A deggendorfi Duna-part
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Szeptemberben mi láttuk 
vendégül az elmshorni 
gyerekeket, és most rajtunk 
volt a sor, hogy kiutazzunk 

Németországba hozzájuk. Szintén 
családoknál voltunk elszállásolva, 
hogy ezzel is fejlesszük magunkat. 
Vendéglátóink maximálisan arra 
törekedtek, hogy mindent megmu-
tassanak nekünk, és a teljes kényel-
met biztosítsák az ott-tartózkodá-
sunk alatt. Rengeteg új szót vol-
tunk képesek elsajátítani, és a helyi 
akcentust sem esett senkinek nehe-
zére felvenni.

Elmshorn egy akkora település, 
mint Dunakeszi. A körülötte lévő 
agglomerációs körzetből renge-
teg diák jár be a városba busszal, 
vonattal, autóval vagy kerékpár-
ral nap mint nap. Az ottani isko-
la, a Bismarckschule a sétálóutcá-
tól pár percre van gyalog, és ilyen-
kor nyáron, a tanév vége felé köze-
ledve a diákok az ebédszünetben 
gyakran járnak ki oda fagyizni. 
Az 1200 tanulót számláló általá-
nos- és középiskolában a tanítás 
öt különálló épületben zajlik. Mi 
ezek közül csak egyet fedeztünk 
fel, ahol óráink is voltak. Többek 
között beültünk egy ének-, törté-
nelem- és spanyolórára is.  A leg-
elsőn egy színes bőrű fiatalember 
vezetett be minket az afrikai zene 
világába különböző dobok segítsé-
gével. Az utóbbin inkább csak fil-

met néztünk, mivel kinn az volt az 
utolsó tanítási hét az iskolában. A 
város körülbelül 20 percre talál-
ható Hamburgtól vonattal. Akik 
a hétvége folyamán családjaik-
kal nem látogattak el Hamburgba, 
azok még két másik nap csodál-
hatták meg a Rathaust és a továb-
bi látványosságokat. A városban 
az elmshorni diákok egy felfedező 
kvízt készítettek nekünk, amellyel 
egyedül, tömegközlekedéssel kel-
lett eljutnunk egyik helyről a má-
sikra. Ilyen felfedezős játék az is-
kolában is zajlott az első tanítási 
napunkon, amin belül több ottani 
diákot kérdezgettünk meg a vála-
szokért. Szerdán volt szerencsénk 
a menzán ebédelni. Amerikai pa-
lacsintát kaptunk almaszósszal 
és joghurtot gyümölccsel. Emel-
lett volt egy pult tele friss zöldsé-

gekkel és mindenki elkészíthet-
te a számára kedvelt salátát. Egyik 
nap vonattal ellátogattuk a cso-
dálatos Syltre. A szigetet az Észa-
ki-tenger öleli körül és érdekessé-
ge, hogy területére nem hajthat be 
autó. Fehér homokos tengerpartjá-
val tökéletes hely volt strandolás-
ra. Egy egész délelőttöt töltöttünk 
ott, ami alatt mindenkit megka-
pott egy picit a nap. Délután sza-
bad program keretében jártuk be a 
szigetet. Szerencsésnek érzem ma-
gamat, mert ott ettem életem legfi-
nomabb currywurstját, ami a né-
meteknél olyan ismert, mint ná-
lunk a lángos. Volt pár nap, mi-
kor egész korán befejeződtek a 
szervezett elfoglaltságok. Ilyen-
kor a párjaink baráti összejövete-
leket szerveztek nekünk, hogy ad-
dig se unatkozzunk otthon ma-

gunkban. Valaki strandolni ment, 
valaki Glückstadtot látogatta meg, 
egyesek pedig egészen a tenger-
partig ellátogattak és megkóstol-
ták a frissen készült sült krump-
lit egy különleges fűszerkeverék-
kel megspékelve.  

Számomra az egyik legjobb él-
mény az volt, hogy éreztem a sa-
ját bőrömön a fejlődést. Az első 
napokban szinte csak az ,,igen”, 
„nem” és „köszönöm” szavakat 
használtam, de ahogy haladt előre 
az idő, kezdtem megnyílni, és szé-
pen el tudtam magyarázni a dol-
gokat. Ilyen téma volt egyik este 
a jogosítvány megszerzése, míg 
máshol a magyar történelmet vi-
tatták meg a vacsora felett. A csa-
ládok a szívükön viselték, hogy mi 
ide tanulni jöttünk ki, és ha vala-
mit csak angolul tudtunk megne-
vezni, akkor ők azonnal felsorol-
ták a német megfelelőjét. Utolsó 
este elmentünk egy grillpartira, 
ahol a kezdeti zárkózottság után 
minden baj és gond nélkül egysze-
rűen beszélgetett magyar diák a 
némettel. Az egyik kedvenc pilla-
natom ez volt az egy hét alatt.

Ez a cserediák program, kijelent-
hetem, mindenki számára hatal-
mas élmény volt, és sokat fejlőd-
tünk. Új várost, országot, szoká-
sokat fedeztünk fel és rengeteg új, 
kedves embert ismerhettünk meg.

Erdős Lilla

júnIus 14-én A rAdnótI mIklós gImnázIumbAn befejeződÖtt A 
tanítás és beköszöntött a nyár. a Diákok hatalmas keDvvel 
kezdtek nekI A szünIdős progrAmjAIknAk, messze mAguk mÖ-
gött hagyva az iskolai fáraDalmakat. viszont a gimnáziUm 23 
tAnulójA júlIus 21-én repülőre szállt, hogy hUDra anDrea és 
hArmos IldIkó tAnárnők vezetésével mélyebben elmerüljön a 
német kUltúra és nyelv rejtelmeiben.

Dunakeszi 
– Elmshorn
avagy milyen az élet 1000 kilométerrel észak-nyugatra 
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Kolozsvár főterén, 
az igazságos 

Mátyás király 
szobránál 

2019. június 3-6-ig: négy nap. „Iro-
dalmi értékek és túrák Erdélyben és 
a Partiumban.”  NÉGY NAP, amely 
bevéste magát szívembe és emlékeze-
tembe. Négy nap, amely sok-sok elő-
készületet és utómunkálatot igényelt. 
Négy nap, melyet Erdélyben tölthet-
tem, életemben először, negyven lel-
kes, érdeklődő, a világ szépségeire 
nyitott,  huncut kamasszal és három 
kollégámmal. Négy nap, mely alatt a 
7. c (saját osztályom) és a 7. a osztály  
diákjai között újabb barátságok köt-
tettek, én közelebb kerülhettem há-
rom kollégámhoz, akik a kísérői fel-
adatokat látták el velem, és mind a 
negyvennégyen megtapasztalhattuk, 
milyen varázslatos élmény az uta-
zás. Négy nap, melynek közös értéke-
lésekor mindannyian azt mondtuk, 
akár holnap is újra útra kelnénk oda 
együtt!  Négy nap, melyet mindannyi-
an másként éltünk meg, éltünk át, de 
mindannyiunk lelkében mély nyomo-
kat hagyott. A négy nap lenyomata, 
megélése és emlékei jelennek meg egy 
kedves  diákom írásában.    
 Háló Zita Éva

Erdélyi kirándulás

Ez a kirándulás, óriás túra, tanul-
mányi út rengeteg szervezést, tele-
fonálást, mérgelődést, sőt szerintem 

álmatlan éjszakát is, okozott taná-
rainknak, főképpen a 7. c osztályfő-
nökének,  Zita néninek, aki – a lehe-
tő legnagyobb szakértelemmel -  az 
egészet szervezte és irányította. Ter-
mészetesen mérhetetlen izgalommal 
készültünk az útra, és picit félelem-
mel teli várakozást jelentett nekünk, 
diákoknak is. Utólag már a felfoko-
zott érzelmek érthetetlenek, hiszen 
minden a legnagyobb rendben ment.  

A hajnali, ötórai indulást köve-
tően, délelőtt 10 órakor már ki-
szálltunk a kényelmes  autóbuszból 
Nagyváradon , a csodálatos csipkés 
házfalakkal büszkélkedő, szecesz-
sziós városban. Ady városa egy kis 
gyöngyszem marad számomra, ha-
bár rendkívül sajnálom, hogy a sétá-
lóutcáján látható, életnagyságú szo-
borcsoport közé, mely Ady Endrét, 
Dutka Ákost, Juhász Gyulát és Emőd 
Tamást, a Holnap irodalmi társaság 
meghatározó személyeit ábrázolta, 
nem sikerült odaülnöm. Ha eljutsz 
oda, olvasó, ezt ne mulaszd el!  

Délutánra értünk a Magyar- 
remetén található, faházas kemping-
be, mely hideg, de annál érdekesebb 
volt, hiszen félelmetes volt a köze-
li erdő, az erdélyi medveveszély, ille-
tőleg a házakon kívül lévő toalett és 
fürdő.

Második napunk túrázással telt, 
gyönyörű helyeken jártunk: a Pádis-
fennsíkon, megcsodáltuk e karszt-

vidék hatalmas dolináit (víznyelő-
it), barlangjait. Ellátogattunk a Med-
ve- barlangba, ahol a sok-sok érdekes 
cseppkő mellett egy őskori medve-
csontvázat is megszemlélhettünk. 

Harmadik nap új szállásra költöz-
tünk, már-már luxuskivitelben. A 
mi szobánk otthont adott több osz-
tálytársamnak is, legfőképpen a für-
dés, beszélgetés terén. Persze, mie-
lőtt a nap végére értünk, programok 
széles skáláját jártuk be. A tordai só-
bányában ott hagytuk a nyomunkat 
és a körülötte lévő boltokban a pén-
zünket. Lehetőségünk volt kipróbál-
ni milyen a föld mélyében, sós falak-
kal körbevéve pingpongozni, biliár-
dozni, akár minigolfozni is. Tavaly 
voltam a parajdi sóbányában, így 
össze tudom hasonlítani e látnivalót, 
és bizony Torda győzött. Nagyon tu-
ristabarát volt a sóbarlang. 

Estére táncházat szerveztek ta-
náraink, nekem, és szerintem 
mindannyiunknak, ez az egyik leg-
jobb emlékem a kirándulásról.

A természeti kincsek megcsodá-
lása mellett ellátogattunk Nagysza-
lontára, Arany János szülőváros-
ába és megtekintettük Kolozsvárt, a 
magyar történelem és művészettör-
ténet meghatározó jelentőségű vá-
rosát. E város számomra meglehe-
tősen kevert stílusú volt, rendkívü-
li módon ötvözte a régi Erdélyt és a 
mai modern nagyváros stílusát. Ket-
tős volt, ezért még nem tudtam el-
dönteni, hogy tetszett-e vagy sem. A 
négy napról több oldalnyi beszámo-
ló is kevés lenne, a helyszínek mind 
a régi magyarságot jelképezték szá-
momra, illetőleg azt, hogy milyen 
nagy is nemzetünk. Szépséges dol-
gokat láttunk és tapasztaltunk, tú-
ravezetőnk, Hunor kiváló és türel-
mes volt, mindenkori tartózkodási 
helyünkről való beszámolói és törté-
netei igazi hallgatósággá kovácsolták 
csapatunkat.

Erdélyi kalandunk négy napig 
tartott, ami ennyi jó ember és ba-
rát társaságában egy másodperc 
alatt elrepült. Lehet, hogy néhány-
szor a tanáraink idegeire mentünk, 
én azonban nagyon örülök, hogy 
részese lehettem ennek az útnak és 
egy felejthetetlen élménnyel gazda-
godtam.

Sági Fanni Alexandra 
7. c osztály

Határtalanul 
Fazekas diákok Erdélyben 
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Barangolás a történelmi Magyarország 
nyugati határőrvidékén 

Muravidék és az Őrvidék
nAgy ÖrÖmmel kAptuk A hírt 2018 év végén, hogy A széchenyI Ist-
ván általános iskola pályázata a határtalanUl tanUlmányi ki-
ránDUlással kapcsolatban a nyertesek között szerepel. az Uta-
zás 2019. júnIus 4.-7. kÖzÖtt vAlósult meg 50 fő hetedIk osztályos 
tAnulóvAl és Öt pedAgógus kísérővel.

Június 4-én, kedden korai kelés után 
reggel, izgalommal telve fél hétkor 
indultunk iskolánk elől. Első napi 

helyszínünk a rendkívül bájos kisváros 
Lendva volt, amely a szlovéniai magyar-
ság szellemi központja. Először a Ma-
gyar Nemzetiségi Művelődési Intézet-
ben az igazgató Soós Mihály (Misi) kala-
uzolt bennünket.

A Bánffy-Esterházy várkastély innen 
néhány percre van megtekintettük ben-
ne a néprajzi gyűjteményt, ahol a híres 
Kerka-vidéki, Trianon által kettévágott 
tájegység, a különleges népművészettel 
büszkélkedő Hetés tájegység szőtteseit is 
megcsodálhattuk. Lendva híres szülöt-
te Zala György a Hősök tere és az ara-
di Szabadság-szobor alkotója (sok egyéb 
műalkotás mellett), az ő emlékszobájá-
ban fő műveinek méretarányos makett-
jeit láthattuk. Délután a városkából ki-
rándultunk a Lendvahegyen található 
Szentháromság kápolnához, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílik a Mura-völgyre. 
A török kiűzésének kápolnájában Hadik 
Mihály kapitány üvegkoporsója, benne 
múmiája található.

A második nap nagy részét Dobronak 
településen töltöttük, ebben a falu-
ban a legnagyobb a muravidéki magya-
rok aránya. A község határában van a 
Bakónaki-tó, amelynek partja mentén 
sétálhattunk. A helyi hagyományőr-
ző közösségek központja a Dobronaki 
György közösségi ház, ahol megismer-
kedtünk a helyi kézműves hagyomá-
nyokkal, a fiúk mézeskalácsot, a lányok 

pedig csuhébábukat készítettek. Szintén 
a településen található Közép-Európa 
legnagyobb orchidea farmja, páran vásá-
roltak is a különleges egzotikus virágok-
ból. Az egész kirándulás legizgalmasabb 
programja délután következett: Korong 
falucskánál vízre szálltunk, hogy evez-
zünk a Mura folyón! Kikötöttünk a régi 
Babič-féle vízimalomnál, amely immár 

száz éve folyamatosan őrli a környékbe-
li emberek lisztjét. Körülbelül egyórá-
nyi evezés után Murasziget falunál volt 
a végállomás. 

A harmadik napon elsőként a Batthyá-
nyiak ősi sasfészkébe, Németújvárrra 
(Ausztriába) látogattunk, melynek vára 
öt évszázadon keresztül volt a neme-
si család tulajdonában. Burgenland ma-
gyar többségű települése Alsóőr, itt  
Szabó Ernő bácsi, a burgenlandi ma-
gyarság élő lelkiismerete fogadta a cso-
portot és mutatta be a ritkaságokkal teli 
gyűjteményét, a híres Tájmúzeumot. 
Felsőcsatáron, Goják Sándor magán-
gyűjteményével a három VAS egységé-
vel ismerkedtünk: Vas-megye területén, 
a Vas-hegyen jártunk a Vasfüggöny Mú-
zeumban. 

Az utolsó nap először a Szent Márton 
út egyik állomására, Mártonhelyre érve 
bejártuk a csodálatos, 14. századi, egy-
hajós, gótikus templomot, melyen Szent 
Kristóf, az utazók védőszentjének ha-
talmas külső falfreskója látható. Követ-
kezett Felsőlendva, ahol Szlovénia leg-
nagyobb kiterjedésű vára található az 
ország északkeleti sarkában, az oszt-

rák és a magyar határ közelében. Végül 
a hármashatáron jártunk. A 384 m ma-
gasságban emelt emlékművet körbesé-
tálva 3 országban lépkedtünk – ma már 
vasfüggönymentesen, szabadon. Emlék-
koszorút helyeztünk el és vettünk búcsút 
nemcsak ettől az ikonikus helytől, ha-
nem az Őrvidéktől is.

Az egész kirándulás párat-
lan, felejthetetlen élményt nyújtott 
mindannyiunknak. Ezt bizonyítja a kö-
vetkező vélemény is, amely az egyik ta-
nuló útinaplójából származik:

„Nagyon szépen köszönöm az utat, 
ami mind a jó társaságtól, mind a remek 
tanároktól, mind a gyönyörű és tiszta 
szállásoktól vált felejthetetlenné, az iz-
galmas programokról meg már nem is 
beszélve.”

A beszámolót készítette a gyerekek úti-
naplóinak felhasználásával: 

Sebő Dániel



28 Dunakeszi Polgár

Veni, Vidi, Amavi
Jöttünk, láttunk, szerettünk

A nyárfákon átszűrődő első nApsugArAk rAgyogó 
aranyba borították a töltést és a tábor mögött elte-
rülő pusztAságot. A nedves fű IllAtA A csípős regge-
li hiDeggel és a mély csenDDel tökéletes nyUgalmat 
árasztott, azonban a kósza maDárcsicsergések az új 
nAp IzgAlmávAl frIssítő hAngulAtot kÖlcsÖnÖztek Az 
álmosító környezetnek. 

Ez a kettős érzés lengte 
be a Vadvízország Er-
dei iskola és Tábor kör-
nyékét akkor is, amikor 

július 29-én a dunakeszi Radnó-
ti csapata megérkezett Garbolc-
ra. Akkor még előttünk állt az 
egész hét, tele meglepetésekkel, 
mégis, ahogy először megpil-
lantottuk a már ismerős faháza-
kat, végtelen béke töltött el leg-
többünket. 

Ahogy a Nap tovább igyeke-
zett elérni csúcspontját az égen, 
úgy haladt előre a mi hetünk is. 

Szerdáig zavartalanul gyűjtöt-
tük a szebbnél szebb emlékeket. 
A délelőttöket a mező, az erdő 
és a vízpart tanulmányozásával 
töltöttük, délután pedig, miu-
tán megmártóztunk a Túrban, 
egy kisebb szerepjáték kereté-
ben, előadásokkal és fegyveres 
„kiképzésekkel” közelebbről is 
megismerkedtünk a török hó-
doltság idejével. 

Azonban a Nap elérte azt a 
bizonyos csúcspontot, így jött 
el a csütörtök. Amikor először 
szembesültünk a ténnyel, hogy 
pontosan a hetünk felénél já-
runk, innentől pedig minden 
felgyorsult. 

Szerencsére azért még né-
hány pillanatra sikerült meg-
állítanunk az időt, hogy a Túr 
partján kiélvezhessük a lágy 

szellőt, mely óvatosan ringat-
ta a mezei virágokat a hatalmas 
szénabálák körül, miközben a 
folyó egyenletesen csobogott a 
mederben. 

Aztán a sugarak narancssár-
gára festették az eget, mintha 
titkolni akarnák, hogy ez a nap 
is hamarosan véget ér. Így telt el 
a péntek, amikor a lovaskocsizás 
és az utolsó előadások közben 
igyekeztünk elterelni a figyel-
münket a hamarosan bekövet-
kező búcsúról. Mindent megtet-
tünk azért, hogy egyetlen ott töl-

tött pillanatot se pazaroljunk el, 
és még emlékezetesebbé tegyük 
az idei tábort. Kártyáztunk, gi-
tároztunk, énekeltünk és éjjeli 
őrséget álltunk, hogy „megvéd-
jük Garbolc végvárát a támadó 
törököktől”. Tehát együtt vol-
tunk, ameddig csak lehetett. 

Persze a vöröses égboltot ha-
mar csillagok ezrei váltották fel, 
így érkezett el a szombat. Utolsó 
nap, utolsó közös fürdés a Túr-
ban, utolsó tábortűz. A remény 
utolsó cseppjei, hogy idén talán 
mégsem ér ilyen hamar véget a 
hetünk. 

De a napsugarak vasárnap 
reggel is ugyanúgy aranyba bo-
rították az udvart, nekünk pe-
dig egy évre újra el kellett kö-
szönnünk Garbolctól.

Vecserka Hanga
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A nyár utolsó hétvégé-
jére időzítjük a VSD 
első saját Sportvá-
lasztó rendezvényét, 

ezzel is kicsit előkészülve a tan-
évre, előkészítve a terepet a szü-
lőknek, gyerekeknek, óvodá-
soknak és iskolásoknak. Pon-
tosan tudjuk, hogy kemény fej-
törést tud okozni egy családban 
a megfelelő sportág kiválasz-
tása, van, ahol a szülők nyom-
dokaiba lépnek a csemeték és a 
szülők sportágát viszik tovább, 
van, ahol teljesen másba fog-
nak, mert más az érdeklődés 
tárgya és vannak olyan gyere-
kek is, akiknek bizony kell az a 
bizonyos „szikra”, hogy megta-
lálja az ő saját „szerelemsport-

ágát”.  Az is célunk, hogy ebben 
a nehéz feladatban támogas-
suk a Dunakeszin élő családo-
kat és ne kelljen ezért Budapest-
re utazni és ottani lehetőségek 
után kutatni. 

Szeretnénk a napot minél 
színvonalasabban eltölteni, 
így ízelítőként az egyes sport-
ágak bemutatókkal is készülnek 
majd. Résztvevőink a VSD köte-
lékeiben megtalálható 24 sport-
ágat ismerhetik meg. A sakk-
tól a triatlonig, a kézilabdától 
a szinkronúszásig, vagy akár a 
birkózástól a vívásig, mindenfé-
le sportot kipróbálhatnak majd 
a gyerekek. Lesz röplabda és tol-
laslabda háló, focikapu és tata-
mi is, hogy a harcos sportok-

ba is betekintést nyújthassunk. 
Minden sportágat élesben is ki 
lehet majd próbálni, lehetőség 
lesz megfogni az eszközöket, 
sportszereket, és természetesen 
az edzőkkel is össze lehet ba-
rátkozni. Készülünk akadály-
pályával, izgalmas feladatok-
kal, a kisebbeknek lufis futással 
is. Három korosztályban indí-
tunk futóversenyt a gyerekek-
nek, ehhez majd természetesen 
szükség lesz előzetes nevezésre 
is (2009-2010, 2011-2013, 2014-

2016), amelyet a www.varosise.
hu weboldalán lehet megtenni.

Az esemény külön érdekes-
sége lesz, hogy a rendezvényen 
mutatkozik majd be a Dunake-
sziek előtt két új sportágunk, a 
futsal és a szinkronúszás. Nem 
ismeretlen sportágak ezek itt 
Dunakeszin, de szeptembertől 
ők is a VSD kötelékeiben tevé-
kenykednek már.

Mészáros-Schöffer 
Zsuzsanna

A tAvAszI sportmAjálIson Is órIásI érdeklődés Övezte 
egyesületünket a városi sportegyesület DUnakeszit, 
így ezen felbuzdulvA ArrA gondoltuk, hogy A szülők és 
gyerekesek keDvében járva, saját vsD sportválasztót 
szervezünk a magyarság pályán, aUgUsztUs 31-én Dél-
előtt, 9:00-12.00-Ig.

VSD Sportválasztó a Magyarság pályán
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Safar Tony a Dunakeszi Kinizsi játékosaként tette le 
a magyar állampolgársági esküt

Együtt folytatja Dunakeszi két nagyágyúja
DUnakeszi sportéletének egyik történelmi forDUló-
pontjához érkeztünk, amikor is a 2011-ben alapított DU-
nakeszi kinizsi fUtsal klUb és a városi sportegyesület 
DUnakeszi újonnan alakUlt fUtsal szakosztálya 2019 
szeptemberétől egyesülnek. 

„Mindig nagy öröm számom-
ra, ha a sportban valami igazán 
jót alkothatunk. A Dunake-
szi Kinizsi csatlakozása a VSD-
hez is nagy öröm, mert lehető-
séget kínál arra, hogy a jóból 
még jobbat alkossunk együtt, 
közös tudással, széles körben 
megszerzett tapasztalatokkal. 
A VSD-ben eddig is számos 
futsal tehetség sportolt, nekik 
ez az egyesülés kiváló lehető-
ség a további fejlődésre. Nem 
véletlen, hogy az új szakosztály 
felállításánál a szakmai veze-
tést egy vérbeli futsalosra bíz-
tuk, aki jelenleg is a VSD edzői 
gárdáját erősíti. Safar Tony ki-
emelkedő eredményei közül 
csak néhány: jelenleg is aktív 
futsal játékos, 364 mérkőzésen 
203 gólt lőtt. Játszott még Spa-
nyolországban, Romániában 
és Angliában is, korábban 46-
szor volt román válogatott játé-
kos, követhetetlen cseleiről hí-
res a futsal berkeiben. A szak-
osztály megszervezését illető-
en azonban a Kinizsire, azaz  
Kasza János kiemelkedő és ins-
piráló tapasztalatára építünk.” 
– jelentette ki Temesvári István, 

Városi Sportegyesület Dunake-
szi elnöke. 

„A Városi Sportegyesü-
let Dunakeszinél folyó kivá-
ló szakmai és infrastrukturális 
háttér elegendő garancia szá-
munkra, hogy csapataink a jö-
vőben a VSD égisze alatt foly-
tathassák pályafutásukat.

A VSD vezetése örömmel 
vette csatlakozási szándékun-
kat, és biztosított bennünket, 
hogy a jövőben is a szakmaiság 
lesz a vezérlő elv az új szakosz-
tályban. Megállapodás szüle-
tett arról, hogy 2019 őszétől át-
adjuk a Kinizsi játékosainak já-
tékengedélyeit. A Dunakeszi 
Kinizsi Futsal Klub vezetésé-
nek meggyőződése, hogy a já-
tékosaink számára mind szak-
mai, mind mentális szempont-
ból a legideálisabb jövőkép lehet 
a VSD Futsal szakosztályában 
való sportolás. Az új szakosz-
tály szakembereinek kiválasz-
tása jelenleg is folyamatban van, 
amelyről folyamatosan tájékoz-
tatást adunk” – mondta Kasza 
János, Városi Sportegyesület 
Dunakeszi Futsal Szakosztály-
vezető, aki korábban a Dunake-

szi Kinizsi Futsal Klub mened-
zsereként tevékenykedett. 

Tisztán látszik, hogy ilyen 
feltételek mellett nem is szület-
hetett volna kedvezőbb meg-
állapodás, mint a két csapat 
egyesülése, hiszen az Orszá-
gos U15-ös futsalbajnokság né-
gyes döntőjének is két Dunake-
szin működő csapat állt a kö-
zéppontjában. A Kinizsis fiúk 
a legjobb négy közé jutottak, 
ahol az Újbuda FC ellen egy 
harcias, izgalmakkal tarkított 
mérkőzésen remekeltek és az 
1-1-es döntetlen után, a hosz-
szabbításban 2-1-re hozták a 
meccset, győzelemmel. A dön-
tőben a másik ágról a SUPE 
csapata jutott be a fináléba, ez 
pedig történelmi pillanatnak 
is minősült, hiszen az orszá-
gos döntőben két Pest megyei, 
mi több, Dunakeszi csapat lép-
hetett pályára! A döntő végül 
a SUPE csapatának 2-1-es si-
kerével zárult, így az U15-ös 
korosztályban a Kinizsi ezüst-
éremmel térhetett haza! Re-
méljük, hogy a 2019/20-as sze-

zonban a VSD égisze alatt még 
további hasonló sikerekben 
lesz részünk.

Hajrá Dunakeszi, hajrá VSD, 
hiszen VELÜNK SPORTOL 
DUNAKESZI!

Mészáros-Schöffer Zsuzsa
Városi Sportegyesület 

Dunakeszi 
Kommunikációs 

és marketing vezető

Szabó János 1967 novembe-
rében, a Dunakeszi 3. számú 
Általános Iskolában ismer-
kedett meg a sakk-kal. Az 
első sikerét 1969. november 
23-án aratta, amikor meg-
nyerte Váci járási úttörő ver-
senyt és a Pest megyei sakk-
versenyt. Veretlenül lett első, 
s ezzel bejutott az úttörőknél 
az V. Országos Téli Olimpia 
döntőjébe, a Dunaújváros-
ban megrendezett versenyen 
10. lett. Ő volt a Dunakeszi 
3-as Iskola legjobb sakkozó-
ja, a sakkoktatója Solymosi  
László a 3-as iskola taná-

ra volt. Tagja lett 1973-ban 
a megalakult DSE (ma Vá-
rosi Sportegyesület Dunake-
szi) sakkcsapatának, végig az 
él táblán szerepelt. Évtizede-
ken át rendszeresen részt vett 
a sakkversenyeken, többször 
szerepelt a megyei bajnok-
ságban, megszerezte a mes-
teri címet. Ott volt a 2018 – 
2019. évi Pest megyei csapa-
bajnokságban is, a VSD csa-
pat él táblásaként – Molnár  
Péter szakosztályvezető di-
csérte - nagyszerű játékosa 
volt. Emlékét megőrizzük!
 S.L.

SAKKSzabó János 
(1956.  VII. 1 – 2019. VI. 25.)
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A kétszeres felnőtt Európa-bajnok Lucz Dóra 

rAgyogó Időben kezdI Az edzést A vsd lAbdArúgó csApAtA Az 53 éves kecskés zoltán edző IrányításávAl, AkI Az őszI 
bAjnokI rAjtrA készülő együttes trénIngje előtt nyIlAtkozott lApunknAk. kecskés zoltán nAgy szAkmAI tApAsztA-
lAttAl rendelkezIk, hIszen játékosként háromszoros mAgyAr bAjnok, kétszeres mAgyAr kupA győztes csApAt tAgjA, 
játszott A mAgyAr szuper kupA győztes csApAtbAn Is. 1992. május 12-én egyszer szerepelt A mAgyAr válogAtottbAn 
az angolok ellen.

lucz dórA nyerte A szétlÖvést A nőI kAjAk egyes 200 méteren csIpes tAmArávAl szemben szolnokon, így ő Indul 
ebben A számbAn – lApzártánkkAl egy Időben - Az Augusztus 21-25. kÖzÖtt szegeden rendezendő olImpIAI kvAlIfIká-
ciós világbajnokságon.

- 2019 februárjában vetted át a csapa-
tot. Milyen célt tűztél ki? 

- A csapat jó és jobb szereplését tűztem 
ki célul. Sikerült, hiszen ősszel 23 pontot 
gyűjtöttünk, a tavasszal elért eredménye-
ikkel (27 ponttal) a harmadik helyen vé-
geztünk volna. Ősszel a csapat kikapott 
Százhalombattától, Nagyköröstől, Nagy-
kátától, tavasszal viszont sikerült legyőzni 
őket. Összességében a csapat 7. helyen zár-
ta a megyei első osztályt. A házi góllövőlis-
ta élén Veres Viktor végzett 12 góllal, őt kö-
veti Tokodi 7, Maka 6 góllal. Jól érzem ma-
gam, bíznak bennem és ez ad erőt a sikeres 
és eredményes munkámhoz.

- A felkészülést július 9-én kezdtétek 
el. Milyen céllal indul a csapat a 2019 – 
2020-as bajnoki évnek a megyei első osz-
tályban? 

- Heti négy edzéssel készülünk az új fel-
adatra. A csapatból tízen mentek el és tí-
zen jöttek, köztük többen már az NB III- is 
játszottak. Az erősítés jól sikerült, és remé-
lem, ezt igazolják majd az eredmények is. 

Kapusedzőnk Németh Attila. Szeretném, 
ha a csapatom támadó szellemben játsza-
na, hogy a játék irányítását átvegyük. Arra 
törekszünk, hogy az történjen a pályán, 
amit mi akarunk, akaratunkat rákénysze-
ríteni az ellenfélre és nem fordítva. Három 
hetes edzés után úgy érzem a gárda a tá-
madásban előre lépett, még a védekezés-
ben vannak javítani valók. A cél mindig 
a következő mérkőzésre úgy felkészülni, 
hogy a csapat győztesen jöjjön le a pályá-
ról. A csapatnál Cifra Máté a csapatkapi-

tány, rutinja és a játéktudása a csapat elő-
nyére lehet.  Mérkőzéseinket a Fóti úti pá-
lyán játsszuk, de ha kész lesz a Magyarság 
labdarúgó pályája, akkor a hazai mérkőzé-
seket ott szeretnénk lebonyolítani. A cé-
lunk egyértelműen a feljutás a magasabb 
osztályba.  

- Ehhez kívánunk sok sikert! Hajrá Du-
nakeszi!

Szöveg, fotó: Solymosi László

Hazai mérkőzések: 
VIII. 17. Dunakeszi – Pilis 6-0 (2-0)
VIII. 31.  16.30 Dunakeszi – Százhalombatta
IX. 14.  16.00 Dunakeszi – Törökbálint
IX. 28.  16.00 Dunakeszi – CSOKI KI Sport
X. 12.  15.00 Dunakeszi – Vecsés
X. 19.  14.00 Dunakeszi – Szentendre
XI. 02. 13.30 Dunakeszi – Dunavarsány
XI. 16.  13.00 Dunakeszi – Biatorbágy

A szétlövésről beszámoló 
MTI megtudta a szövetségi 
kapitány Hüttner Csabától, 

hogy bár a hátszeles pálya Lucznak 
kedvezett, de a kis különbség ellené-
re meggyőző teljesítményt nyújtott.

Lucz 200 egyesben és 500 né-
gyesben Európa-bajnok volt két 
éve Plovdivban, emellett két U23-
as vb-aranya vagy 200 egyesben, de 
500 egyesben is volt már U23-as vi-
lágbajnok. 

Neki a K-1 200 lesz az egyetlen szá-
ma az augusztusi vb-n. A Rióban 500 
négyesben olimpiai bajnok, emel-
lett hatszoros világbajnok Csipes  
Tamara K-1 1000-en és K-4 500-on 
indul majd a vb-n, amire a mosta-
ni szétlövéssel véglegessé vált a ma-

gyar csapat összetétele a hazai vb-re. 
Lucz Dórához hasonlóan testvére, 

Lucz Anna és Hagymási Réka is Du-
nakeszin kezdett el kajakozni a Du-

nakeszi Kajak Clubban. Lucz Anna 
Kiss Blankával a K-2 200 méteren 
indul a szegedi világbajnokságon, 
míg a Hagymási Réka Medveczki 
Erikával K-2 1000 méteren száll ha-
jóban a világbajnoki címért és az 
olimpiai kvalikáció kivívásáért.

Szurkoljunk „dunakeszis lánya-
inknak”, drukkoljunk a magyar 
válogatott tagjainak, hogy minél 
többen érjenek el világra szóló si-
kereket!

Legfrissebb: Hagymási Réka és 
Medveczky Erika K2 1000 méte-
ren világbajnokságot nyert augusz-
tus 23-án, míg a felnőtt vb-újonc 
Lucz Anna, Kiss Blanka kajakos 
duó harmadikként zárt 200 méte-
ren. Gratulálunk!

A cél: a bajnokság megnyerése

Három egykori dunakeszi 
kajakos a női vb csapatban

LABDARÚGÁS
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