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EzEn az augusztus 20-i ünnEpi Estén mintEgy 5-6 EzEr dunakEszi lakos gyűlt összE váro-
sunk mEgújult FőtErén, hogy Együtt EmlékEzzünk államalapító szEnt istván királyunkra, 
s közösEn örvEndEzzünk, hogy mEgvalósult a nagy álom, huszonEgyEdik századi köntösbE 
öltözött az Egykori piactér, a mai dózsa györgy tér.

Már órákkal a meghirde-
tett program kezdete 
előtt gyülekezni kezd-
tek a polgárok, csalá-

dok, hogy megcsodálják a tér esztéti-
kus kialakítását, körbejárják a 18 mé-
ter átmérőjű szökőkutat, amely máris 
vidám vízi játszadozásra serkentette a 
kisebbeket, s hogy olvasgassák a vá-
rosunk történelmének korszakos ál-
lomásait felidéző időspirált. Hét óra-
kor Bocsák Istvánné önkormányzati 
képviselő asszony, családügyi tanács-
nok köszöntő szavai után kezdetét 
vette az ünnepi program. 

Elsőként a szökőkút közelében 
Tóth Ferenc karnagy vezetésével a 
Dunakeszi Koncertfúvósok színvo-
nalas térzenéjét hallgathatták az ér-
deklődők, majd a színpadon Farkas 
Pál, művészeti iskolánk igazgatója ve-
zényletével a rangos Váci Szimfoni-
kus Zenekar ünnepi koncertje kötöt-
te le a közönség figyelmét.

Ennek befejeztével színpadra lépett 
Dióssi Csaba, városunk polgármeste-
re, hogy elmondja ünnepi beszédét.  

Örömmel köszöntötte a nagy 
számban megjelent közönséget, s kü-
lön üdvözölte Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselőt, Wittner Mária, 
volt országgyűlési képviselőt, Szijjár-
tó Péter külügyminiszter helyettest, 
városunk díszpolgárait, a képviselő-
testület tagjait.

Bevezetőben hangsúlyozta, hogy 
nemzeti ünnepeink között augusz-
tus 20 a dönteni tudás, az alapok le-
helyezése, a béketeremtés, az Európá-
hoz tartozás, a megújulás, vagyis a bi-
zakodás, a jövőbe vetett hit ünnepe. 

Majd így folytatta: „Mintegy száz 
évvel azután, hogy a honfoglaló ma-
gyar törzsek hazát találtak a Kárpát-
medencében, komoly döntést hoztak 
meg. István királlyá választásával úgy 
határoztak, hogy a nyugat-európai ál-
lamokhoz, a nyugati kereszténység-

István a király 
a főtér avatón

Dióssi Csaba polgármester mondta 
az ünnepi beszédet

Zsúfolásig megtelt a megújult főtér
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hez, valamint az arra épülő kultúrá-
hoz akarnak tartozni…

Szent István egyszerre európai, ke-
resztény, és ami a legfontosabb; ma-
gyar államot épített… Azt az egysé-
get kell ma is képviselnünk, amelyet 
ő teremtett meg számunkra… Kiszá-
mítható jövőképpel rendelkező tele-
püléseink nélkül nem lehet teljes az 
a nemzetformáló folyamat, amely a 
magyarság közösségét igyekszik egy-
ségesebbé tenni, felemelni. 

Városunkban az önkormányza-
ti ciklus elején életre hívott 
együttműködés, össze-
fogás lehetővé tette, 
hogy közös mun-
kával létrehoz-
zuk azokat az 
alapokat, ame-
lyekre a kö-
vetkező idő-
szakban egy 
hosszú távon 
is sikeres vá-
rost építhetünk. 
Az államalapítás 
mellett, ma a vá-
rossá válásunkat jel-
képező főtér létrejöttét is 
ünnepeljük, amely az összefo-
gást, az eddig közösen elért eredmé-
nyeinket is szimbolizálja. 

Szent István király fiához írt intel-

meiben kiemeli, hogy az ősök, múl-
tunk tisztelete elengedhetetlen egy 
hosszútávon gondolkodó közösség 
életében. Mi is ebben a szellemben 
építjük Dunakeszit. 

Amikor a főteret terveztük, szeret-
tük volna 759 éves városunk gazdag 
történelmét is megjeleníteni benne. 
Talán nem véletlen, hogy a tér hely-
színe az egykori piacnak is helyet adó 
Dózsa György tér, amely az akkori 
falu központja is volt…

Az építkezés kezdetén az alapkő 

alá elhelyez-
tünk egy idő-
k a p s z u l á t , 
amelybe beke-

rült az elmúlt 
évek eredmé-

nyeit meghatáro-
zó képviselő-testüle-

ti együttműködési nyi-
latkozat, régi idők fényképei, 

városunk iskoláinak egy-egy emlék-
tárgya, valamint az első városi kon-

zultáció eredménye, amelyben az itt 
élők döntöttek arról, hogy megérett 
az idő egy Dunakeszihez méltó fő-
térre, amely nemcsak infrastruktu-
rálisan, de szimbolikusan is kifejezi 
azt, hogy Dunakeszi most kezd iga-
zán várossá válni… Büszkeséggel tölt 
el, hogy a jövő generációja már egy 
olyan településen nőhet fel, amelyhez 
méltó közösségi tér van, és ahol az itt 
élők büszkén vallhatják, Dunakeszi, a 
Mi Városunk.”

Beszéde befejező részében elisme-

rését fejezte ki művészeti közössége-
ink mintegy 160 tagjának, vezetőik-
nek, a felkészítő tanároknak, akik a 
Sziget Színház énekes-színész szerep-
lői mellett részt vállaltak az István a 
király produkcióban. 

Méltó koronája volt a főtér avató 
ünnepségnek a rockopera részletei-
nek színre vitele. Az egykori, 1983-as, 
akkor a reveláció erejével ható bemu-
tató színvonalát is idéző előadásért 
dicséret és elismerés illeti a rendezést, 

a művészeket és művészeti csoportja-
ink táncosait, énekeseit egyaránt. 

A rockopera eddigi előadásainak 
hagyományos zárásaként, egyúttal 
az ünnepség befejezéseként elhang-
zó Himnuszt követően káprázatos, 
mintegy 10 perces tűzijáték ragyogta 
be a várost, a Mi Városunk feletti csil-
lagos égboltot. 

Katona M. István
Fotó: Vörös István

Bocsák Istvánné önkormányzati 
képviselő nyitotta meg az ünnepséget
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dunakEszi város önkormányzata szErEtnE mind-
azoknak köszönEtEt mondani, akik az augusztus 
20-i ünnEpi műsorban közrEműködtEk. hónapokon 
kErEsztül tartó kitartó munkájuk nélkül nEm jö-
hEtEtt volna létrE a produkció. köszönEt mindEn 
kórustagnak, táncosnak, énEkEsnEk és zEnésznEk, 
összEsEn több mint 150 EmbErnEk, hogy szabadidE-
jükből áldoztak arra, hogy a város lakossága az 
ünnEphEz méltó produkciót élvEzhEssEn.

Az István, a király produkcióban 
részt vevő művészeti csoportok és 
vezetőik:

Dunakeszi Koncertfúvósok 
(térzene)
karnagy: Tóth Ferenc

A Sziget Színház produkciójának 
szereplői:
István – Tóth Attila
Koppány – Makrai Pál
Gizella – Halasi Bianka
Réka – Becz Bernadett
Sarolt – Lőrincz Andrea
Laborc és Torda – Varga Lajos

Radnóti Diákszínpad (4 szerepben)
Asztrik főpap – Sass Csaba
Koppány felesége I. – Bréda Bianka 
Koppány felesége II.  – Kovács Alíz 
Koppány felesége III. – Havas Nóra
Radnóti Diákszínpad művészeti 
vezető: Lengyel István
Váci Szimfonikus Zenekar
Karmester: Farkas Pál, a Dunakeszi 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
igazgatója.
 

Et Vie Danse Táncstúdió és 
Táncegyüttes
Művészeti vezető: 
Nagyné Szöllősi Márta
 
Dunakeszi Duna Gyöngye 
Néptáncegyüttes
Rokka Néptánccsoport
Művészeti vezető: Gyúró Tamás
 
Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Néptáncosai
Művészeti vezetők: 
Fias Zsuzsanna, 
Tóth Zoltán

Bárdos Lajos Általános Iskola 
Növendékei
Karnagy: Altsach Gergely
Harmonia Sacra Kórus:
Karnagy: Szakáll Lászlóné

Magyarság Férfikar
Karnagy: Gyombolai Bálint

Servite Ökomenikus Kórus
Karnagy: Dr. Gyombolainé Kindler 
Edit

Koreográfusok Nádasdy András, 
Patuzzi Mónika
Karigazgató  
Gyombolai Bálint
Karmester Farkas Pál
Rendező Pintér Tibor

Köszönet

Fotó: Vörös István
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a város mEgújuló FőtErérE több EzrEn „csodálkoztak rá”, akik 
mEgtEkintEtték a részlEgEsEn átadott dózsa györgy térEn rEn-
dEzEtt szEnt istván napi ünnEpségEt. az újjáépülő közösségi tér 
szEptEmbEr 20-ra nyEri El véglEgEs arculatát, amely a dunake-
sziEk körébEn már is a 759 évEs tElEpülés Egyik büszkEségE. képEs 
összEállításunkban azoknak szErEtnénk bEmutatni az újjászülE-
tő FőtErEt, akik még nEm látogattak El a városközpontba… 

Megújuló főtér 
– képekben
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körzeti képvi  selőink jelentik

Dunakeszi szerte folytatódik 
az a tervszerű építkezés, ame-
lyet a fideszes többségű képvi-
selő-testület 2010 őszén, hiva-
talba lépésekor megkezdett, és 
azóta is következetesen meg-
valósít. A nyári hónapokban az  
alagi és alsói részén is az utak 
burkolása és a P+R-parkolók 
építése zajlik. Alsón már június 
végére elkészült a P+R-parkoló 
Muskátli utcai része. Az alsói ki-
vitelezés komplexen várható-
an szeptember végén fejező-
dik be egy komplex műszaki át-
adással. Augusztus közepén az 
alagi nagyállomás környékén is 
megkezdődtek a P+R-parkolók 
kivitelezése, mégpedig a jelen-
legi MÁV-területen levő, már 
használaton kívüli épületek el-
bontásával. Ami az utcák szi-
lárd burkolattal való ellátását 
illeti, Alagon a Klimscha Albert 
és a Sajdik Sándor, Alsón pe-
dig a Zsófia utcák építése kez-
dődött meg. Hamarosan a Fóti 
úti fenyvesben is megkezdődik 
a térköves út kivitelezése.

Az elmúlt hetek heves esőzé-
sei bizony sajnos több ponton 
okoztak problémát a körzetben 
élők számára. A lakossági jelzé-
sek után kérésemre személyes 
szemlét tartottak a Polgármes-
teri Hivatal Lakosságszolgálati 
Osztályának, illetve a Közüzemi 
Kft.-nek az illetékes szakembe-
rei, akik minden tőlük telhetőt 
elkövettek a tüneti kezelés érde-
kében. Tény: azáltal, hogy a vá-
ros korábban poros-földes útja-
ira szinte teljes mértékben bur-
kolat került, jelentős mértékben 
csökkent a csapadékvíz szikka-
dásának – a földbe történő elszi-
várgásának – a lehetősége. Az 
ingatlanok előtt létesített víz-
elvezető árkok ilyen rendkívü-
li esőzés idején nem tudják el-
vezetni az egyes gócpontokon 
összegyűlő csapadékot részint 
azok „beszemetelése” (zöld- 
és egyéb hulladékkal való sza-
bálytalan feltöltése…), részint a 
csekély kapacitásuk következ-
tében. A hasonlóan problémás 
helyeket igyekszünk összeír-

ni, és megkeresni a megoldást 
a hasonló gondok elkerülésére.

Februárban benyújtott kér-
vényemet kedvezően bírálta el 
a Dunakeszi Kistérség Társulás, 
így Alagon a Sport és a Pavilon, 
Alsón pedig a Muskátli, a Piros-
ka, valamint a Margit utcákkal si-
került bővíttetni a szúnyoggyérí-
tést.

Augusztus közepén a Garden 
Faápoló Kft. szakemberei tájé-
koztattak a Kincsem utcai feny-
ves keleti végében az önkor-
mányzat megbízásából elvég-
zett állapotfelmérés folyama-
táról. Döbbenetes és szinte 
hihetetlen, de gyakran a kívül-
ről teljesen egészséges, ép(nek 
tűnő), zöldellő fákról is születik 
olyan szakvélemény, hogy – jól-
lehet külsérelmi nyomok nincse-
nek, belül mégis üregessé vált – 
egy erősebb viharban elveszít-
heti tartását, és a balesetveszély 
megelőzése érdekében kivágás-
ra javasolják... Ebben az esetben 
az elmúlt hetek esőzései követ-
keztében jelentősen felázott ta-
laj, majd egy kisebb vihar által 
könnyedén kicsavart fenyő sze-
rencsés körülmények között dőlt 
ki – hála Istennek!, sem szemé-
lyi, sem jelentősebb anyagi kárt 
nem téve környezetében.

Július 12-én délután a be-
jegyzés alatt álló, megalakulá-
sát tavasszal kimondó Dunake-
szi Alsó Polgárőr Egyesület ne-
vében szerveztünk toborzó na-
pot Alsón, a választókörzet alagi 
és alsói részén élőknek egyaránt. 
Az eseményre ellátogató közel 
nyolcvan érdeklődő megismer-
hette a polgárőrség működését 
és céljait. A rendezvényen meg-
hívásomra megjelent dr. Bilisics 
Péter, a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke, aki ajándékot 
is hozott az új egyesület elnö-
kének, Király Jánosnak: 6 darab 
új, az egyesület nevével ellátott 
polgárőrmellényt. A toborzás-
ra a helyszínen 19, az eseményt 
követő napokban további há-
rom, összesen tehát 22 személy 
jelentkezett, akik a nyár második 
felében polgárőrjelöltként meg 

is kezdték tevékenységüket. Az 
egyesületbe való jelentkezés to-
vábbra is nyitott. Jelentkezni a 
Dunakeszi Alsó Polgárőr Egye-
sület elnökénél, Király Jánosnál 
a +36 20 943 63 37-es számon, 
vagy a j.kiraly74@gmail.com 
e-mail címen lehet. Amennyiben 
a közbiztonsággal, vagy bármi-
lyen konkrét bűncselekménnyel 
kapcsolatos történést tapasz-
talnak, kérem, soron kívül hív-
ják Klopp Balázs körzeti megbí-
zottat a +36 30 346 72 51-es tele-
fonszámon (e-mail címe: dkalso.
kmb@freemail.hu), vagy a rend-
őrkapitányság ügyeletét: +36 27 
341 055.

Alsón a legutóbbi, augusz-
tusi fogadóórámon tíz lakótár-
sam is megtisztelt személyes je-
lenlétével, jellemzően a nyugdí-
jas korosztályt képviselve. Öröm-
mel fogadták azt a hírt, hogy 
az önkormányzat szeptember-
ben – amennyiben sikerül meg-
felelő képesítésekkel rendelke-
ző autóbuszvezetőt alkalmaznia 
– üzembe helyezi a kezdetben 
hetente egy Auchan-járatot biz-
tosító kisbuszt, amely a káposz-
tásmegyeri átjárón fogja majd a 
szupermarketbe szállítani utasa-
it. Apropó, átjáró! Ugyancsak jó 
hír, hogy Dióssi Csaba, Dunake-
szi polgármesterének hatékony 
közbenjárására a korábbi újpes-
ti tervekkel ellentétben mégsem 
zárják le a forgalom elől az átjá-
rót a majdani intermodális cso-
mópont elkészültével. Csak a tör-
téneti hűség kedvéért: a főként 
az alsóiak által megfogalmazott 

igény előterjesztésével először 
jómagam Zelenka Zoltánnal, a 
Dunakeszi Alsóért Egyesület el-
nökével közösen jártam a negye-
dik és a tizenötödik kerület főépí-
tészénél még 2013 áprilisában.

Réges-régi lakossági igény va-
lósult meg Dunakeszi-alsón au-
gusztus elsejével: a képviselő-
testület – a korábbi körzethatá-
rok módosításával – önálló há-
ziorvosi körzetet alakított ki a 
városrészben. Az elmúlt két év-
tizedben megsokszorozódott 
helyi lakosság fokozatosan erő-
södő igénye alapján került napi-
rendre az elmúlt közel egy évben 
e kérdés, amelyre sikerült megol-
dást találnia a testületnek. A há-
ziorvosi feladatokat Bodorné dr. 
Guba Ágnes Rita látja el. A rende-
lő címe: Muskátli utca 2. Rende-
lési idő: hétfőn és szerdán 14-től 
18 óráig; kedden és csütörtökön 
8-tól 12 óráig; pénteken 14-től 17 
óráig. Telefonszám: +36 27 342 
890. Készenléti telefonszám: +36 
70 25 19 547 (hétfőn, szerdán és 
pénteken 10 és 18 között; ked-
den és csütörtökön 8 és 16 óra 
között). Reményeink szerint a fi-
atal, kedves, elhivatott doktornő-
höz minél több alsói lakos jelent-
kezik át az elkövetkezendők egy 
esztendőben, hogy hosszú tá-
von fennmaradhasson az önálló 
háziorvosi körzet.

Ami a közösségi programo-
kat illeti: az első alkalommal ta-
valy megrendezett lecsófesz-
tivált idén szeptember 20-án, 
délután tartjuk meg Dunakeszi 
Alcsófesztivál néven. A részletek-

utak és parkolók épülnek körzet szerte
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körzeti képvi  selőink jelentik
 Lassan az önkormányzati cik-
lus végéhez közeledünk. Meg-
tisztelő volt számomra, hogy 
az Önök bizalmából az 1. számú 
választókerület egyéni képvise-
lője lehettem. Az elmúlt négy 
évben számos eredményt sike-
rült Önökkel közösen elérnünk. 
A Katonadomb megújulása, a 
rendezvények, az útaszfaltozá-
sok, járdák, csapadékvíz elve-
zető csatorna kiépítése a Strom-
feld utcában, a Duna-parti sé-
tány bővülése - és még hosszan 
sorolhatnánk - mind-mind hoz-
zájárultak ahhoz, hogy körze-
tünket élhetőbbé tegyük.

Szeretném megköszön-
ni rendszeres visszajelzéseiket, 
észrevételeiket, megkeresése-
iket, segítségüket, amit négy 
éven keresztül kaptam az itt la-
kóktól. Rengetegen segítették 
munkámat, körzetünk fejleszté-
sét, amiért igazán hálás vagyok.

A következő ciklusban más te-
rületen fogom tovább segíteni 

Dunakeszit. Azonban továbbra 
is fontosnak tartom, hogy a kö-
zösen elért eredmények meg-
őrizzük, tovább folytassuk a 
megkezdett munkát, ezért bát-
ran ajánlom Önöknek Csoma At-
tilát, aki a Dunakeszi Program-
iroda vezetőjeként, és a Műve-
lődési Központ igazgatója az el-
múlt években számos területen 
bizonyította, szívügye Dunake-
szi fejlődése, közösségének épí-
tése. Arra bíztatom Önöket, tá-
mogassák őt munkájában, biz-
tos vagyok benne, hogy kitartó-
an és eredményesen képviselné 
az Önöket érdekeit!

Kérem, hogy esetleges észre-
vételeikkel, ötleteikkel a jövő-
ben is bizalommal szívesked-
jenek keresni, mint azt eddig is 
tették (tel.: 70-337-1604, e-mail: 
vincze.geza56@gmail.com).

Vincze Géza
1. számú választókörzet  

képviselője

Tisztelt dunakesziek!  

A 2. számú önkormányzati körzet életében 
az elmúlt időszak intenzív és jelentős válto-
zásokkal telt el, melyek közül az egyik leg-
fontosabb fejlesztésként valósult meg a Ba-
rátság u. 16. számtól a piachoz vezető jár-
da szakasz kiépítése, amit nagyon sok lakó-
társunk kért. Az önkormányzattól ígéretet 
kaptam arra is, hogy az úttal párhuzamo-
san néhány parkolóhelyet is ki tudunk ala-
kítani. Ez a megoldás megkönnyíti a baba-
kocsival közlekedők helyzetét is. 

Ugyancsak örvendetes tény, hogy a Ját-
szóház Óvodában augusztus végére befe-
jeződik az a több mint 20 millió forintos fej-
lesztés, melynek köszönhetően az udvar 
teljesen megújul. A földcsere és az alácsö-
vezést követően gyepszőnyeg borítja a te-
rületet, míg a játékok környezetében gumi-
szőnyeg garantálja a játszó gyerekek biz-
tonságát. Többszöri helyszíni szemlénk 
során Madárné Kondacs Máriával, az intéz-
mény vezetőjével, örömmel állapítottuk 
meg, hogy fejlesztés jelentős változást hoz 
az óvoda életében, amit minden bizonnyal 
a gyerekek nagy élményként élnek meg. 

Őszinte örömmel tölt el, hogy kezdemé-

nyezésem – a 2010 és 2014 közötti időszak-
ban született gyermekek tiszteletére fát ül-
tessünk a Szent István parkban és nevüket 
emléktáblán őrizzük meg az utókor számá-
ra - óriási érdeklődésre és támogatásra ta-
lált az ott élő lakóközösség körében. A te-
rületi védőnő segítségével több mint 100 
szülő írta alá azt a lapot, melyben hozzá-
járul ahhoz, hogy gyermekének neve sze-
repeljen ezen a táblán. Reményeim szerint 
ezek a gyerekek – ahogy mind nagyobbak 
lesznek – időnként kimennek majd a szüle-
tésük tiszteletére ültetett fákhoz és meglo-
csolják, féltő szeretettel gondozzák őket. 
Terveink szerint az öt fát és az emléktáb-
lákat ősszel helyezzük el a parkban. E lap 
hasábjain is tájékoztatom azokat a szülő-
ket, akik még nem jelentkeztek, de öröm-
mel csatlakoznának a többiekhez, kérem, 
hogy a kz@dkrg.sulinet.hu e-mail címem-
re írjanak. 

Bizonyára jó érzéssel fogadták a Szent 
István park környezetében élők, hogy meg-
újult a kézilabda pálya mellett lévő játszó-
tér, ahová a játékokat és egy játszóvárat he-
lyeztek el, amit köszönök a Polgármesteri 

Hivatal műszaki csapatának és a Közüzemi 
kft. munkatársainak. 

Jó hír, hogy a Szent István park keleti ol-
dalán aszfalttal burkolt, pormentes út épül, 
melynek mindkét oldalán újabb parkolók 
is készülnek. A kivitelező a munkálatokkal 
várhatóan szeptember elejére elkészül.

Augusztus végi tájékoztatómat – önkor-
mányzati képviselőként és pedagógusként 
– azzal zárom, hogy a napokon belül elkez-
dődő új tanévben minden diáknak sok si-
kert kívánok!

Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet  

képviselője

jelentős fejlesztések a 2. számú körzetben

ről hamarosan számos fórumon 
adok majd tájékoztatást. Szept-
ember 27-én a DAE másodízben 
tartja majd meg Egészségnap 
nevet viselő programját.

Az alagi városrész lakói számá-
ra legközelebb szeptember 4-én, 
csütörtökön a Kinizsi-pálya föld-
szinti klubhelyiségében (Fóti út 
41.), míg az alsóiak számára ok-
tóber 2-án, csütörtökön a közös-
ségi ház emeletén (Muskátli utca 

2.) 17.00 és 18.00 óra között tartok 
fogadóórát. Elérhetőségeim: +36 
20 41 91 533; benko.tamas.duna-
keszi@gmail.com. Folyamatosan 
várom lakótársaim környezetünk 
szebbé, jobbá, élhetőbbé tételét 
szolgáló megkeresését, ötleteit, 
javaslatait.

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet 

képviselője
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körzeti képvi  selőink jelentik

Tisztelt Lakótársaim!
A Mikes Kelemen és a Perczel Mór utcában a 
szilárd burkolat elkészült, a mi választókerüle-
tünkben immár egyetlen földút sincs.

Az önkormányzati támogatással épülő jár-
dák a Szent György és a Mikes Kelemen utcá-
ban elkészültek. 

A Chilli cukrászdánál megkezdődött a 
buszöbölbe helyezett buszmegállók és a 
zebra kiépítése. Ismét tájékoztatom a lakos-
ságot, hogy a már meglévő megállók – a 
Szent Imre téren és a Széchenyi-Kossuth ut-
cai kereszteződésben – változatlanul meg-
maradnak. Az új megálló pár azért kerül ki-
alakításra, mert a két meglévő megálló távol-
sága túl nagy, indokolt a kettő közti megállók 
létesítése. A Toldi-Dombliget lakóparkban és 
a Tóvárosban is sokan veszik igénybe a busz-

közlekedést, akik itt szállnak majd fel illetve 
le, azoknak kevesebbet kell gyalogolniuk.

Nagy öröm számomra, hogy a Kassa utca 
csapadékvíz elvezetésének megnyugtató 
megoldását jelentő nagy átmérőjű vezeték 
építését az Önkormányzat előrehozta, és ki-
vitelezése gyors ütemben halad. Elkészülé-
se után a Szabadka utcai vízgyűjtő aknától 
a Szabadka utca-Kismarton utca nyomvona-
lon haladva a váratlanul nagy vízmennyisé-
geket is képes lesz igen gyorsan a tóba juttat-
ni. Ezzel a tó vízmennyiségének utánpótlása 
is megoldódik.

Szerencsés kimenetelű baleset történt jú-
lius 30-án a Toldi utcában. Egy háromtagú 
családot ütött el egy, a környéken lakó fia-
talember. Az egyéves kislány „csak” zúzódá-
sokat szenvedett, az édesapa súlyosan sé-
rült, az édesanya könnyű sérülést szenve-
dett. A gázolásban szerepet játszott, hogy az 
autó vezetője nem tartotta be a 30 km/órás 
sebességkorlátozást. Már nagyon sokszor ír-
tam arról, hogy választókerületem területén 
a megengedett sebességet egyesek jelentő-
sen túllépik, ráadásul a szabálytalankodó au-
tós azon a területen lakik, ahol bemérték - ezt 
a rendőrségi adatok is igazolják.  Sajnos az is 
gyakori, hogy aki előzőleg gyalogosként ne-
hezményezte a gyorshajtást, autóba ülve, 

ugyanúgy nem tartja be az előírt sebességet. 
Nyomatékosan kérek mindenkit, aki autóba 
ül, hogy gondoljon a saját családjára, amikor 
rálép a gázra…

A balesetet szenvedett édesapának ezúton 
is minél gyorsabb, teljes felépülést kívánok.

Egyúttal köszönöm a szóbeli és írásbeli jel-
zéseket, észrevételeket, kérem, hogy ezután 
is keressenek meg minden, közösségünket 
érintő kérdéssel.

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője

a 9. számú választókerület hírei

Az előző havi hírlevélben a P+R parkolók ki-
alakításáról írtam, amely a város vasúti állo-
másainak jobb megközelíthetőségét teszik 
lehetővé. A Dunakeszi-Gyártelep állomásnál 
történő építkezés látványos szakaszához ér-
kezett. Elkészült a parkoló belső úthálózata, 

valamint a parkoló felület borítása is. Jelen-
leg a parkolóhoz vezető járdafelületek kiala-
kítása történik. A már elkészült területeket 

a kivitelező folyamatosan adja át, így már a 
gépjárművek a parkolót birtokba is vették. A 
Gyártelepi állomás túloldalán is megkezdő-
dött a parkoló kialakítása.

Nagyüzemben folyik a városi főtér kiala-
kítása. E sorok olvasásakor már a főtér első 
ütemének avatásán is túl vagyunk. Remé-
nyeim szerint aki kilátogatott az avató ün-
nepségre és körbenézett, azt láthatta, hogy 
a tér kialakítása méltó a városunkhoz. Emlé-
keztetőül írom, hogy a térnek a Bajcsy-Zsi-
linszky úti szakasza, valamint a régen Má-
zsa térnek hívott rész elkészültének határ-
ideje szeptember 20. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy a 
következő ciklus egyik fő fejlesztési irányá-
nak tervezett járdaépítési program előzete-
seként elkészült a Fő úti járdaszakasz Béke 
és a Petőfi Sándor utcai szakaszának teljes 
felújítása. Ezen kívül felújításra került a Vas-
úti felüljáró Bajcsy-Zsilinszky oldalának jár-
daszakasza, valamint a Vasút utcában közel 
100 m-es járdafelület. 

Több útszakaszon megtörtént az útbur-
kolati jelek átfestése, ami nagyban elősegí-
ti a balesetmentes közlekedést.

A Gyártelep közvilágítási problémájával 
kapcsolatban az illetékesektől azt a tájé-
koztatást kaptam, hogy hosszú huzavona 
után az ott lakók érdekében Polgármester 
úr hozzájárulásával a probléma megoldá-
sát a város saját hatáskörébe vonta. A kivi-
telező cég kiválasztását követően a munká-
latok elkészültéről számolhatok be.

Az oktatási intézmények szokásos felújí-
tási munkálatai terv szerint haladnak, mely-
nek során új tanterem kialakítására, vizes-
blokkok felújítására is sor kerül a körzetben. 
Ezekről a munkálatokról következő havi 
cikkemben, az évnyitókat követően számo-
lok be Önöknek.

Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is 
várom a következő elérhetőségeken:

E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Üdvözlettel
Szabó József

3. számú választókörzet 
képviselője

tisztelt lakótársaim!
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A hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék 
kerületünk több utcájá-
ban problémát okozott, 
ez különösen az Esch 
Győző utcára, a Korsós 
utcai körforgalom kör-
nyékére és a Konrád utca 
végére, vonatkozott. Kez-
deményeztem a Városhá-
zán, hogy vizsgálják meg, 
milyen műszaki meg-
oldások lehetségesek a 
problémák megoldásá-
ra azokban az utcákban, 
ahonnan telefonos beje-
lentés érkezett. A Konrád 
utca végén, a szennyvíz-
átemelő miatt sürgős a 
mielőbbi cselekvés, a Vá-
rosháza szerint csak a la-
kópark mellett elterülő 
mezőn keresztül lehet el-
vezetni a vizet, ezért a te-
lek tulajdonosával hama-
rosan megkezdődnek a 
tárgyalások. A nagy eső-
zéseket követően sze-
mélyesen ellenőriztem, 
hogy a korábbi vízelve-
zető beruházásaink ho-
gyan vizsgáztak. A Tamás 
Győző utcában a túlfolyó, 
amelynek segítségével 
az Alagi majori útra ve-
zetjük ki a vizet, jól mű-
ködik, azonban a víz kör-
bemosta az utcán lévő 
víznyelőt, és két gödör is 
keletkezett a parkoló be-
járata előtt. Ez utóbbiak 
kapcsán intézkedést kez-
deményeztem. 

A Jászai utcából kap-
tam megkeresést, ami az 
új járdára belógó cserjék 
metszésére, a vízelvezető 
árkokba benövő növény-
zet eltávolítására, illetve 
parlagfű irtásra vonatko-
zott. A kérelmezővel való 
személyes találkozót kö-
vetően azonnal intézked-
tem, és kezdeményeztem 
a munkálatok elvégzését. 

Kértem továbbá a Köz-
üzemi Kft-t, hogy a Fóti 
úti járda sövényét a jövő-
ben rendszeresen gon-
dozzák. 

A Határ úti közlekedés 
szervezés kapcsán - ko-
rábbi tárgyalásunknak 
megfelelően - indítvá-
nyoztam, hogy a nehéz-
gépjármű forgalom kor-
látozásáról szóló előter-
jesztés a soron következő 
Jogi, Ügyrendi és Pénz-
ügyi bizottsági ülés napi-
rendjére kerüljön.   

Közlekedési témában 
tárgyaltam a dunakeszi 
Pallag utcában (az Auc-
han és az Aldi, ill. Lidl 
áruházakat összekötő út 
mentén) működő cégek 
képviselőivel. Kezdemé-
nyezték, hogy a dolgo-
zóik tömegközlekedéssel 
juthassanak be a munka-
helyükre. A tárgyaláson 
elmondtam, hogy bármi-
lyen irányú döntést csak 
annak ismeretében tud 
a Városháza hozni, hogy 
összesen hány dolgozót 
érint ez a kérdés, és mi-
lyen napszakokban, mi-
lyen irányból igénylik a 
személyszállítást: Duna-
kesziről vagy Budapest-
ről járnak erre a terület-
re dolgozni. A felsorolt 
információk birtokában 
hoz a Városháza elvi dön-
tést arról, hogy elindít-
suk-e a menetrend ösz-
szeállítási projektet és a 
finanszírozási tárgyalá-
sokat az útvonalban érin-
tett cégek bevonásával. 
Az Auchan menetrend 
kapcsán is kapok javasla-
tokat, ezeket az áruház-
nak eljuttattam. 

Tisztelettel:
Thoma Csaba

8. számú választókörzet  
képviselője

Tisztelt dunakesziek!
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! 
Örömmel számolhatok be Önök-
nek arról, hogy több, az előző szá-
mokban említett fejlesztés, felújí-
tás munkálatai kezdődtek, kezdőd-
nek meg a körzetben!

- A Barátság út végén lévő par-
koló építés utolsó szakasza is meg-
kezdődött, amikor a helyszínen jár-
tam azt is kértem az illetékesektől, 
hogy utána a kátyúkat is javítsák 
majd ki, amelyek a már elkészült 
részeken teszik nehézzé a közleke-
dést. 

- A Garas utca elején is felszedték 
már az aszfaltot, s reményeim és a 
tervek szerint egy újabb szép zöld-
felülettel gazdagodhatunk. Ennek 
érdekében kértem a Közüzemi Kft. 
segítségét is, hogy a lakóközösség-
nek segítsen a parkosítást is a le-
hető legmegfelelőbben elkészíte-
ni majd.

- A Fillér utcai járda felújítás kö-
vetkező szakasza is megkezdődött, 
nagyon sok idős ott élő kérésére, s 
bízom benne megelégedésére is. 
Sajnos ennek a munkának már el-
lenzője is akadt, persze politikai ol-

dalról, mondván minek kell egy jó 
járdát felújítani. Nos azért, mert a 
fák gyökerei annyira felgyűrték a 
régi járdát, hogy több baleset is 
történt emiatt, mivel itt él a körzet-
ben a legtöbb szépkorú lakó, úgy 
gondolom, nem felesleges pazar-
lás a rájuk való odafigyelés.

- A Nap utcában is megkezdőd-
nek a munkálatok, s parkoló részek 
rendbetétele, a gödrök eltünteté-
se.

- Zajlik az óvoda udvarának fel-
újítása, megszépítése is, emellett a 
Casalgrande tér padjainak cseréje 
után, a megmaradó modern külté-
ri padokat a Kőrösi Iskolának aján-
dékozzuk, ahol remélem a gyer-
mekek számára jól használható 
lesz majd!

A kisebb felfordulások, építkezé-
sek miatt a türelmüket kérem ez-
úton is, hiszen a mi kényelmünket, 
otthonosabb lakókörnyezetünket 
szeretnénk kialakítani. Megértésü-
ket és türelmüket előre is köszö-
nöm!

Sokan keresnek meg levélben, 
e-mailben, és telefonon vagy akár 
személyesen a körzet gondjaival, s 
néha örömeivel is. Ez nagyon fon-
tos számomra, ezért továbbra is 
kérem, segítsék a képviselői mun-
kámat! 

Elérhetnek a Dunakeszi Garas 
utca 4. levélcímen, a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu e-mail címen, vagy 
telefonon a 06-27-542-805 szá-
mon. 

Seltenreich József
4 . számú választókörzet 

képviselője  

a lakótelep szíve
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körzeti képviselőink jelentik

ISTEN ÉLTESSE A SZÉPKORÚAKAT! 

Hupka Istvánné, Saci néni 90. születésnapját 
ünnepelte június 20-án. A Bocskai u. 13. sz. 
lakóját, Saci nénit szűk családi körben ün-
nepelték barátok és ismerősök. 

- Kezdeményezésemre Dr. Füzi József 
háziorvos posztumusz díszpolgári kine-
vezésével kapcsolatban, Erdész Zoltán al-
polgármesterrel 07.10-én folytatott tár-
gyalás eredménye: „Füzi doktor” posztu-
musz díszpolgári kinevezésére legköze-
lebb 2015-ben kerülhet sor, mivel a 2014-es 
esztendőben a díszpolgári cím kiosztásra 
került. Remélhetően az őszi önkormányza-
ti választás befejeztével, az újonnan meg-
választott Képviselő-testület régi-új tagjai, 
méltó tisztelettel adóznak városunk köz-
tiszteletben álló orvos emlékének. Egyút-
tal köszönöm annak az 1251 lakosnak, akik 
Dr. Füzi József díszpolgárrá kinevezésével 
egyetértettek, és a kezdeményezést aláírá-
sukkal támogatták.

- Kossuth köz bevezetőjénél az útépítés 
során elmaradt munkálatok befejezését je-
leztem, melyet hamarosan pótoltak.  

- Király u.-i lakó a vasúti forgalomból adó-
dó zajártalom megszüntetése és az esetle-
ges balesetek elkerülése végett keresett 
meg. A zajvédő fal kiépítésével kapcso-
latban a helyszín vizsgálatát kértem, mely 
megkönnyítené a környék lakóinak életmi-
nőségét.

- Árkok takarítását 23 címen kértem, me-
lyet a közmunkások elvégeztek.  

- Fák gallyazása 3 helyen: - Zápolya u. 2. 
előtti akácfa, - Sződi u. 46-48. előtti eperfa 
- Zápolya u.i  szel. hull.gyűjtő melletti sze-
derfa

- A Rákóczi út 8-10-12. és vele szemben a 
volt Mozi előtti részen, a „K” szegély mellett 
hiányzó aszfalt pótlása, valamint 12 címen 

a kátyúk megszüntetése végett  az osztály 
és a Közüzemi illetékeséhez fordultam.

- A Kossuth L. u. elején kiépített rácsos 
víznyelő tisztítását csak Womás teherautó-
val lehet elvégezni. A helyszín vizsgálatá-
nak kérelmét ismételten benyújtottam. A 
07.09-i esőzések alkalmával a helyzetkép-
ről fotót, és filmet is készített a kérelmező.

- Kb. 2 m3 föld elszállítása a Rákóczi és 
Kálmán u. sarokról megtörtént 

- Az Esze T. u. 17. lakójának járdaépí-
tési hozzájárulás igényét teljesítették a 
Közüzemisek.   

- Rácsos víznyelő helyreállítási munkála-
tai a Kálmán u. 85. sz. előtt elvégezve

- Érdeklődések benyújtása a 2014. évre 
kért fejlesztések, ill. a folyamatban lévő 
ügyek megoldása – 17 féle ügyben –, elma-
radt munkálatok várható időpontja felől  

- Az Esze T. u. 18. a Rákóczi út 51., majd a 
szemle alkalmával a szomszéd 53. sz. lakója 

is kérte a „K” szegélyek kialakítását.
- A 07.22-i esőzés: 1. A Batthyány u. 12. 

és 14. előtt évek óta problémát okoz a la-
kóknak az esőzés. Megoldást jelentene, ha 
a Kossuth L. u csatorna hálózata végig el-
készülne, melyet 4 éve jelzek rendszere-
sen a Kossuth L. u. rekonstrukcióját tekint-
ve. Ezenfelül a Batthyány u. mindkét végé-
nél, ill. a Kereszt u.-nál a keresztrácsos víz-
nyelők újbóli kiépítésére van szükség 2. A 
Zápolya u. 30-nál befolyó esővíz miatt a tu-
lajdonos kérésére aznap megkapták a ho-
mokzsákokat a lakók. 3. A Hunyadi u.-i Gaz-
da Bolt előtti hordalék eltakarítása végett 
közmunkások lapátolták el az eső és a sár 
maradványát. A köszönet Bauer Márton és 
Glasza Gábornak jár, akik már előzőleg in-
tézkedtek ez ügyben. 

- A Tábor u. 5-7. ingatlanoknál az esőzé-
sek során, az akna fedlapját megemelve fe-
kália öntötte el a közterületet. Az ott lakók 
kizárólag maguknak köszönhetik, mivel 
torlaszokat építettek, hogy kertjüket nem 
öntötte el. A DMRV-sek megoldásként a le-
csavarozható fedlapot ajánlották, melyet 
időközben el is végeztek. 

- A Kálmán u. 42. előtt az úttest és a jár-
da is megsüllyedt, valamint K szegélycse-
re szükséges. Intézkedését kértem az ille-
tékestől. 

- A HONI ABC előtt ismételten beigazo-
lódott, hogy a kizárólag 2 db. szikkasztó-
kút kiépítése oldaná meg a csapadékvíz el-
vezetés problémát. A helyszín vizsgálata, a 
megoldás érdekében mielőbbi intézkedés 
miatt az osztályvezetőhöz fordultam.

Üdvözlettel: 
Hircz Tamás

a 6. számú választókörzet 
képviselője 

Az 5. számú választókerület kép-
viselőjeként köszönöm támoga-
tásukat, segítségüket!

A körzet az elmúlt négy év-
ben, az önök észrevételei, igé-
nyei alapján látványosan fej-
lődött. Négy év alatt számos 
fejlesztés történt a körzet-
ben. Megújultak intézménye-
ink, műfüves pálya épült a Fa-

zekas Mihály Általános Iskola 
mellett, szilárd burkolatot kap-
tak földutaink, új, akadálymen-
tes gyalogátkelőhelyek és jár-
dák épültek például a Madách 
utcában, a Tompa Mihály utcai 
játszótér körül. Kiépült a városi 
kerékpárút-hálózat, a vonattal 
közlekedők számára hamarosan 
elkészül a térfigyelőkamerával 

ellátott P+R parkoló, ahol kultu-
rált körülmények között hagy-
hatjuk autóinkat, kerékpárain-
kat. 

Köszönöm bizalmukat, észre-
vételeiket, segítségüket! A kö-
zösen elért eredmények folyta-
tásának kulcsa, egy határozott, 
megbízható, a város vezetésével 
együttműködő képviselői mun-

ka. Ezért kérem, támogassák  
Dr. Kováts Sebestyént, aki biztos 
vagyok benne, hogy eredmé-
nyesen, Önökkel együttműköd-
ve tudná képviselni a körzetben 
élők igényeit.

Botka Gábor
5. számú választókörzet 

képviselője

kedves dunakesziek! tisztelt lakótársaim!

Ildikó és Györgyike csoki tortával köszöntötték 90 éves édesanyjukat
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Történt, hogy augusztus 
14-én délután egy idős 
hölgy azzal rohant be a 

Casalgrande téri üzletbe, hogy 
egy fegyveres férfi kirabolta az 
egyik drogériát. Az üzlet egyik 
alkalmazottja azonnal kiszaladt 
az utcára, s éppen szembe találta 
magát egy futó álarcos férfival.  
- Megpróbáltam megállítani, de 
ellökött magától, majd elővet-
te fegyverét és rám lőtt – mesél-
te lapunknak a történetet az eset 
hőse, aki nem kívánta nevét el-
árulni, s kérte, fényképfelvétel se 
készüljön róla, majd így folytat-
ta: - Ezután futottam utána, az 
üldözésbe egy gépkocsi vezető-
je is bekapcsolódott. Az illetőt 
egy nádas területbe tereltük, a 
férfi újra rám lőtt és elkezdte a 
pénzt eldobálni. A sűrű nádas-
ban nem tudott előre jutni, köz-
ben kiérkezett a rendőrség és az 
őrző-védő szolgálat, aminek ha-
tására feltartott kézzel kijött a 
rabló és megadta magát. 

A két bátor dunakeszi pol-
gárt, a rendőrség és Bod Reflex 
munkatársait ünnepség kereté-
ben jutalmazta meg a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság, il-
letve Dunakeszi Város Önkor-
mányzata.

- Ez az az állampolgári maga-
tartás, amely nélkül ma nem le-
het a rendőrség sikeres és ered-
ményes. Bátorságról tettek ta-
núbizonyságot, lakókörnyeze-
tük méltán lehet rájuk büszke 
– hangsúlyozta rövid beszédé-
ben dr. Fekete Csaba dandár-
tábornok, a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság főkapitány-
helyettese a Dunakeszi Városi 
Rendőrkapitányságon.

- Ez a fajta állampolgári helyt-
állás és bátorság azt jelzi, hogy 
az állampolgárok is úgy érzik, 
megvédhetik jogaikat és közös-
ségeiket – csatlakozott a rendőr-
tábornok szavaihoz Dióssi Csa-
ba. Bár a város polgármestere 
mindenkit óvatosságra intett, 

hangot adott annak, hogy egy 
olyan országban szeretne élni, 
ahol nem az átlagpolgároknak, 
hanem a bűnözőknek kell félni-
ük, akik megkapják méltó bün-
tetésüket. A konkrét esetre utal-
va hangsúlyozta: volt két bá-
tor ember, aki úgy gondolta, ne 
mi, hanem a bűnözők féljenek. 
Tóth Csaba városi rendőrkapi-
tány úgy értékelte a rabló elfo-

gását, hogy az a rendőrség és a 
polgárok együttműködésének 
eredménye. Majd hozzátette: a 
szeptemberben elinduló térfi-
gyelő rendszer az ilyen jellegű 
cselekmények megelőzésében, 
felderítésében jelentős szerepet 
tud majd betölteni, javítani fog-
ja a város közbiztonságát. 

V. I.
Fotó: KesziPress

A város alpolgármestere 
kifejtette: még az ön-
kormányzati ciklus ele-

jén a rendőrséggel és polgárőr-
séggel egyeztetve úgy döntöt-
tek, hogy térfigyelő rendszert 
alakítanak ki Dunakeszin, s az 
ehhez szükséges terveket is el-
készíttetik. Széles körű egyez-
tetést követően elkészült egy 
megvalósítási terv, ezt követő-
en pedig a kamerahálózat tel-
jes tervdokumentációja. 

Mint Erdész Zoltántól meg-
tudtuk, a modulokban korlát-
lanul bővíthető hálózat képét 
a rendőrség valós idejűen lát-
ja és rögzítik majd, s a közte-
rület-felügyelők is figyelemmel 
kísérhetik a kamerák képét, 
amelyek tevékenységükhöz in-
dokolt. Első ütemben, várható-
an idén szeptembertől, a város 
bevezető útjait, a nagyobb te-
reket, intézmények környeze-

tét, forgalmasabb csomópon-
tokat és a szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteket kamerázzák 
be. 

A beruházás első részében 
30 kamerát helyeznek el, mely-
hez a Belügyminisztérium-
tól 9,8 millió forint pályázati 
támogatást nyert Dunakeszi, 
amit a város hasonló összeg-
gel egészít ki. Az informáci-
ókat továbbító kábelt a DiGi 
TV hálózatán helyezik el, me-
lyet díjmentesen használhat az 
önkormányzat. A folyamatos 
bővítés eredményeként, ösz-
szesen 104 kamera lesz a vá-
ros különböző pontjain. Er-
dész Zoltán azt is elmondta, 
hogy az adatok feldolgozása 
érdekében olyan szoftvereket 
készíttetnek, amelyek segítsé-
gével a közbiztonsági szakem-
berek számára hozzáférhető-
ek lesznek a pontos informá-

ciók. A fejlesztés első ütemé-
nek működési tapasztalatairól 
majd újra egyeztetést tart a vá-
ros vezetése a civil szerveze-
tekkel és a közbiztonsági szak-
emberekkel, melynek eredmé-
nyeként, ha szükséges, újabb 
kamerák kihelyezésére kerül-

het sor. - Célunk, hogy a bűn-
cselekmények számát, különö-
sen a betöréseket drasztiku-
san csökkentsük Dunakeszin 
– hangsúlyozta a város alpol-
gármestere. Az esetleges ag-
godalmakat eloszlatandó, még 
hozzátette: - A kamerák képét 
kizárólag rendőrség hivatásos 
állománya és a közterület-felü-
gyelők nézhetik meg, a szemé-
lyiségi jogokat minden esetben 
szigorúan be fogjuk tartani.

Erdész Zoltán azt is elmond-
ta, hogy akikkel a fejlesztés-
ről konzultáltak, valamennyi-
en örömmel fogadták, mert ez 
által tovább nő a város közbiz-
tonsága, a polgárok vagyonvé-
delme. – A kamerával rendel-
kező ingatlantulajdonosok díj-
mentesen csatlakozhatnak a 
városi rendszerhez – tájékoz-
tatott a város alpolgármestere.

(Vetési)

Hamarosan több mint 100 kamera pásztázza Dunakeszi közterületeit

nEm sokáig élvEzhEttE zsákmányát az az álarcos FérFi, aki FEgyvErrEl rabolta ki dunakEszin a casalgrandE térEn lévő Egyik 
drogériát. hiába lőtt rá többször is a nyomába ErEdő Egyik hElyi polgárra, a lakosok sEgítségénEk köszönhEtőEn rövid idő 
alatt a kiérkEző rEndőrök és a bod rEFlEx munkatársai ElFogták, s jElEnlEg már ElőzEtEs lEtartóztatásba is hElyEzték.

a városban élő polgárok közérzEtét nagyban mEghatározza, hogy milyEn a biztonságérzEtük, Ezért évEk óta támogatást 
nyújtunk a rEndőrségnEk és a polgárőrségnEk, mEzőőri szolgálatot, köztErülEt-FElügyElEtEt biztosítunk – nyilatkozta 
lapunknak Erdész zoltán alpolgármEstEr. 

A fegyveres szolgálatot ellátó „akció hősök” nyilvánosan is 
vállalják az arcukat

A hálózat kiépítése tovább javítja a város közbiztonságát 

Lakossági segítséggel fogták el a fegyveres rablót

Lövések dördültek a dunakeszi lakótelepen
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néhány napon bElül városunk több EzEr diákja számára is végEt ér a FElhőtlEn nyári vakáció. 
mEgkEzdődik a 2014/2015-ös oktatási év. mint közismErt az általános és középFokú oktatás pEda-
gógiai és intézményi FEltétElrEndszErénEk biztosítása ismét az állam FEladata. a klEbElsbErg 
intézményFEnntartó központ (klik) dunakEszi tankErülEtE vEzEtőjét, Eich lászlót kérdEztük  
a tanévkEzdés aktualitásairól. 

– Hogyan készültek fel az új tanévre, 
adott-e minden feltétel a zavarta-
lan kezdéshez? Sokakat foglalkozta-
tó kérdés volt az elmúlt időszakban 
az is, hogy maradéktalanul megér-
keztek-e a tankönyvek?

– A tankerület a 2013/2014-es tan-
év lezárását követően, júliustól el-
kezdte előkészíteni az új tanévet. 
Ennek során a működtető önkor-
mányzattal közösen áttekintettük 
a feladatellátáshoz szükséges infra-
struktúra helyzetét és meghatároz-
tuk azokat a fejlesztéseket, amelyek 
a tanév zavartalan megkezdéséhez 
szükségesek.

A nyár folyamán valamennyi isko-
lában jelentős felújítások valósultak 
meg. A Bárdos és a Szent István is-
kola főépületében teljesen megújul-
tak a mellékhelyiségek, a Fazekas 
és a Kőrösi iskolában pedig a rosz-
szabb állapotúak kerültek felújításra. 
A Radnóti Gimnáziumban, a Faze-
kas és Kőrösi iskolákban megújítás-
ra kerültek az aulák, a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskolában pedig fűtésre-
konstrukció zajlott és térkő burko-
latot kapott az udvar. Minden isko-
lában voltak festési munkálatok is. 
Így összességében elmondható, hogy 
a működtető önkormányzat jóvoltá-
ból a korábbinál sokkal jobb körül-
mények között fogadhatják az isko-
lák a tanulókat.

A tanév indításának fontos eleme, 
hogy a tankönyvek időben megér-
kezzenek iskolákba. Az Oktatásért 
Felelős Államtitkárság az idei tan-
év előkészítésekor kiemelt figyelmet 
fordított erre a kérdésre. A tanköny-
veket, a Könyvtárellátó megbízásá-
ból a Magyar Posta szállítja ki az is-
kolákba előre meghatározott ütem 
szerint. Dunakeszire augusztus 6. és 
25. között érkez(nek)tek meg a tan-
könyvcsomagok. Az iskolák vissza-
jelzései alapján a megrendelt tan-
könyvek mindenhol rendben meg-
érkeztek.

– A tárgyi eszközöknél még fon-
tosabb a személyi feltételek bizto-
sítása.

– Valóban, ezért a tanévkezdés 

másik meghatározó kérdése a meg-
felelő számú pedagógus megléte. A 
rendkívül gyorsan bővülő osztály-
számok miatt ezen a területen je-
lentős státuszfejlesztésre volt szük-
ség, melyet a KLIK biztosított is az 
iskolák számára. Ennek értelmében 
Dunakeszin összesen 29 új pedagó-
gus, 6,5 új adminisztratív és 3 új is-
kolapszichológus státusz került ki-
alakításra, mely reményeink szerint 
a szakmai munkavégzés színvona-
lán is érezteti majd hatását. Mind-
ezek alapján úgy érzem, hogy a szep-
temberi tanévkezdéshez minden fel-
tétel rendelkezésre áll, és bízom ab-
ban, hogy az iskolák a korábbi évek 
sikereit is felül fogják múlni a most 
következő tanévben.

– Korábban lapunk is írt róla, 
hogy a zavartalan oktatás érdeké-
ben a városi önkormányzat magá-
ra vállalta a tanterem bővítések nem 
kis feladatát. A szeptemberi megnyi-
tóra sikerül(t) megvalósítani a fej-
lesztéseket?

– A tanulólétszám nagyarányú 
emelkedése miatt a Fazekas és a Bár-
dos iskolában elengedhetetlenné vált 
a meglévő épület bővítése. Az állami 
iskolabővítési program keretein be-
lül, az önkormányzat által kért ha-
táridőre nem valósulhatott meg a be-

ruházás, ezért Dunakeszi Városa sa-
ját erőből elindította a férőhelybőví-
tést. Örömmel tapasztaltam azt az 
összefogást és segítőkészséget, me-
lyet a képviselő-testület, az önkor-
mányzat és a város vezetése tanúsí-
tott az ügyben. Mivel Dióssi Csaba 
polgármester úr személyesen is ki-
emelten kezelte a fejlesztéseket, és 
folyamatosan ellenőrizte a munkák 
előrehaladását, biztos voltam ben-
ne, hogy az iskolakezdésig minden 
bővítés gond nélkül megvalósul.A 
Bárdos iskola Fő út 143. szám alat-
ti telephelyén 6 tanterem és 1 cso-
portszoba kialakítása történt meg a 
nyár során az épület eddig haszná-
laton kívüli 2. és 3. szintjének felújí-
tásával. Ezen kívül kicserélték a már 
korábban használatba vett földszin-
ti tantermek nyílászáróit, és hőszi-
getelő réteggel látták el az épület 
homlokzatát is. A munkálatok két 
héttel az iskolakezdés előtt 90%-os 
készültségi szinten állnak, így a tan-
termeket augusztus utolsó hetére 
már birtokba is vehetik a kollégák.

A Fazekas iskola esetében 6 új tan-
terem építését kell megvalósítania az 
erre kijelölt állami beruházónak. Az 
építési munkálatok nagysága és az 
előkészítési, engedélyezési eljárások 
nem tették lehetővé, hogy a bővítés 
egy-két hónap alatt megvalósuljon. 

Becsengetés előtt
Interjú Eich Lászlóval, a tankerület vezetőjével



dióssi csabát újra Egyhangú döntéssEl Fogadta El polgármEs-
tEr-jElöltnEk az Elnökség javaslata alapján júniusban a FidEsz 
városi csoportja. ajánlásukat ugyancsak EgyöntEtű támoga-
tással hagyta jóvá a párt országos választmánya – jElEntEt-
ték bE a minap tartott sajtótájékoztatón. a polgármEstEr-jE-
lölt és a városi Elnökség közösEn tEtt javaslatot az Egyéni 
képvisElő-jElöltEk szEmélyérE. 

Dióssi Csaba polgármester-je-
lölt arról beszélt, hogy a je-
lölési folyamatban közel tíz 

szempont alapján értékelték a man-
dátummal rendelkező képviselők 
négy éves tevékenységét. Az elmúlt 
években végzett jó munka eredmé-
nyeként szinte változatlan csapat in-
dulnak az október 12-i önkormány-
zati választáson.  

Mint azt a sajtótájékoztatón meg-
tudtuk, az újra induló Bocsák Ist-
vánné, Benkő Tamás, Erdész Zol-
tán, Kárpáti Zoltán, Seltenreich Jó-
zsef, Szabó József és Thoma Csaba 
mellett új jelöltként száll ringbe a 6. 
számú körzetben Bartinai Péter, míg 

Csoma Attila az 1. számú körzetben, 
dr. Kováts Sebestyén pedig az 5. szá-
mú egyéni körzetben méretteti meg 
magát. Vincze Géza és Botka Gábor 
a jövőben más területen szeretné se-
gíteni a várost.

A közös összefogással elért ered-
ményeink - reményeim szerint – szi-
lárd alapot jelentenek egy hosszú tá-
von is sikeres városépítő munkához, 
melynek megvalósításhoz ismét a vá-
lasztók támogatását kérjük – mondta 
a sajtótájékoztató végén Dióssi Csa-
ba, a Fidesz-KDNP Szövetség közös 
polgármester-jelöltje. 

(Vetési)

Újra Dióssi Csaba 
a polgármester-jelölt

A Fidesz és a KDNP egyöntetűen támogatjaEnnek ismeretében az önkormány-
zat vállalta, hogy két mobil tanterem 
bérlésével biztosítja a megfelelő szá-
mú tantermet az iskola számára. Az 
ideiglenesen elhelyezett termekkel 
együtt az iskola még jobb helyzetbe 
is került, mint a korábbi tanévben, 
hiszen akkor az osztályok számához 
képest egy teremmel kevesebb állt 
rendelkezésükre a feladat ellátásá-
hoz. A mobil tantermek jelenleg már 
a helyükön állnak, beüzemelésük fo-
lyamatban van, így az iskola augusz-
tus utolsó hetében már használhat-
ja is azokat.

– A konténer tantermek mennyire 
felelnek meg a kulturált, igényes ok-
tatás feltételeinek?

– A mobil tanterem teljes mér-
tékben megfelel a hivatalos előírá-
soknak. Saját tapasztalataim sze-
rint komfortosak, a biztonsági elő-
írásoknak megfelelően kiépített 
világítással, padlóburkolattal és ter-
mosztátos fűtő rendszerrel rendel-
keznek. Budapesten a budai kerü-
letekben, illetve az agglomeráció-
hoz tartozó több településen is ezzel 
a korszerű megoldással orvosolják 
hosszabb távon az óvodai és iskolai 
férőhelyek problémáját.  Úgy gondo-
lom, hogy különlegessége, sajátossá-
ga miatt akár a diákok kedvencévé is 
válhat ez a két tanterem.

– Hamarosan becsengetnek, 
megkezdődik a 2014/15-ös tanév.  
A „régi” tanulók mellett hány elsős 
kisdiák lépi át először a majdani 
alma mater kapuját?

– A szeptemberi iskolakezdés-
kor a város általános iskoláiban 
3.000 diák kezdi meg tanulmányait.  
A gimnáziumban 660, a művésze-
ti iskolában pedig 530 tanuló fog 
tanulni a 2014/2015-ös tanévben.  
A korábbi éveknek megfelelően, Du-
nakeszin ismét sok, 500 első osztá-
lyos kisdiák fogja először átlépni az 
iskola kapuját.

– Távlatokban gondolkodva mit 
tart Dunakeszin a közeli-távoli jövő 
legfontosabb feladatainak?

– Elsősorban az iskolák magas 
szintű szakmai munkájának meg-
őrzését és lehetőség szerinti tovább-
fejlesztését. Másodsorban a növek-
vő tanulólétszám miatt szükséges-
sé váló intézményhálózat-fejlesz-
tést, melynek keretében először egy 
új általános iskola felépítésére, majd 
a középiskolai férőhelyek bővítését 
kell megoldani. 

– Köszönöm az interjút.
(Vetési)

Fotó: Katona M. István
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az alábbi összEFoglalót azért tEszEm közzé, mErt úgy tapasztaltam, hogy a lEntEbb tár-
gyalt kérdésEkkEl a lakosság jElEntős részE nincs tisztában, így a kérdéskör gyakran – plá-
nE így a választási kampányhoz közElEdvE – pártpolitikai hangulatkEltés Eszközévé válik. 
hogy Ezt ElkErüljük, összEgyűjtöttEm azokat a kérdésEkEt, mElyEk lEgtöbbször irányulnak 
FElém lakótársaim részéről. a válaszokat Egyrészt saját tapasztalatom, másrészt a pol-
gármEstEri hivatal osztályvEzEtőjénEk tájékoztatója alapján prEzEntálom:

Fakivágás indulhat szakvéle-
mény alapján, vagy lakos-
sági kérésre. Ez utóbbi eset-
ben a Polgármesteri Hivatal 

munkatársai megvizsgálják a fákat, 
és megállapítják, ha a fa balesetve-
szélyes, vagy beteg. Magánkezdemé-
nyezés esetén az engedélyt a Műsza-
ki Osztály adja ki, jegyzői hatáskör-
ben. Az Osztály nem ad ki engedélyt 
egészséges fa kivágására. Amennyi-
ben a kivágási kérelem indokolt, és a 
kezdeményező megkapja erre az en-
gedélyt, minden esetben a kivágott fa 
keresztmetszetének megfelelő számú 
fa telepítésére kötelezik az engedé-
lyest. A fakivágást engedélyező hatá-
rozat tartalmazza a pótlás határide-
jét, ez általában hat hónap, így ősz-
szel, illetve tavasszal pótlásra kerül-
nek a fák. A pótlás helyét egyeztetik 
a kérelmezővel, ha nem fér el az in-
gatlana előtt, akkor kijelölik Duna-
keszin belül máshol a helyét, lényeg, 
hogy a fás területek aránya nem 
csökkenhet. A teljesítést a Hivatal 
munkatársai minden esetben leel-
lenőrzik, az ügyirat csak ezután ke-
rülhet az irattárba. 

Hozzá kell tennem, hogy az elmúlt 
négyéves ciklusban kiemelt cél volt a 
fásított zöldterületek arányának nö-
velése, így közel 2000 fa telepítése 
történt meg városunkban. 

Mindezt azért tartottam szüksé-
gesnek összefoglalni, mert azt ta-
pasztalom, hogy az önkormányza-
ti választásokhoz közeledve egyesek 
azzal igyekeznek politikai tőkét ko-
vácsolni maguknak, hogy „környe-
zetvédelmi” szervezetek mögül kel-
tenek hangulatot, egyébként szak-
mai kérdésekben. Talán mondanom 
sem kell, hogy az ilyen „környezet-
védőket” nem látni egyetlenegy vá-

rosi környezetvédelmi rendezvényen 
sem, elkerülik az immár rendszeres-
sé váló Dunakeszi Önkéntes Köz-
tisztasági Napokat, melyek kereté-
ben civilek, pártok, lakóközösségek, 
VALÓDI környezetvédő szerveze-
tek, magánszemélyek, vallási közös-
ségek segítségével közel 40 helyen 
szüntettünk meg illegális hulladék-
lerakókat városunkban. 

A „kampány-környezetvédők” el-
kerülik a kodifikációs munkát is: az 
elmúlt években újraalkottuk város-
unk jogi hátterét környezetvédel-
mi szempontból is, ebből a munká-
ból sem vették ki a részüket, pedig 
a lehetőségük megvolt rá. Nem kí-
vántak részt venni a ciklusban lezaj-
lott TSZT és HÉSZ módosításokban 
sem, egyetlen javaslat, egyetlen ötlet 
sem érkezett tőlük, pedig ezek a do-
kumentumok határozzák meg egy-
egy terület hosszú távú sorsát. Jelen-
leg is zajlik védelem alá vett terüle-
teink kezelési terveinek elkészítése, 
melyben lelkes civilek és környezet-
védelmi szakemberek vesznek részt. 
Úgy gondolom, akad munka még 
bőven városunkban környezetvédel-
mi téren, ezért arra biztatom azokat, 
akik a Facebook mellől igyekeznek 
„megvédeni a környezetet”, hogy 
kapcsolódjanak be az érdemi mun-
kába, szakmai javaslataikat, érdemi 
ötleteiket szívesen fogadjuk, ameny-
nyiben építő szándék, és nem párt-
politikai hangulatkeltés jellemzi 
ezeket.

Nyíri Márton, 
környezetvédelmi tanácsnok

Fakivágásokról, telepítésekről, 
egyéb környezetvédelmi kérdésekről

Mind többen vannak, akik fontosnak tartják városunk 
környezetének védelmét, ápolását
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– Cégük látja el többek között a hul-
ladékszállítás, távhőszolgáltatás, 
város- és temetőüzemeltetés feladat-
köreit. Hogyan sikerül megfelelni az 
újabb és újabb kihívásoknak?

– A Közüzemi Nonprofit Kft. al-
kalmazottai igazi csapatmunkát vé-
geznek. Napra készen követjük a 
jogszabályi változásokat és min-
den erőnkkel azon vagyunk, hogy 
az újabb feladatainkat is maximális 
szakértelemmel lássuk el. Minden 
nap arra törekszünk, hogy észrevét-
lenül, a háttérben végezzük mun-
kánkat, amely biztosítja, kiszolgálja 
és növeli a lakosság komfortérzetét.

Ahogy Ön is mondta, több tevé-

kenységi körrel rendelkezünk, így 
nagyon oda kell figyelnünk a rész-
letekre. Személyes ügyfélszolgála-
tunk munkatársai mindig készség-
gel állnak felhasználóink rendelke-
zésére nyitvatartási időben. Az idei 
évben megújult honlapunkon ki-
alakítottuk 0-24 órás online ügyfél-
szolgálatunkat, amely a weboldalon 
lévő regisztrációt követően válik el-
érhetővé. Letölthetővé tettük szer-
ződéseinket és űrlapjainkat, vala-
mint a meleg vízórák állása tovább-
ra is diktálhatók a honlapon keresz-
tül. Tudjuk, hogy az átállás apró 
nehézségekkel jár, ezért előre is kö-
szönjük szíves türelmüket. Mindent 
megteszünk, hogy ügyfeleink visz-
szajelzéseit figyelembe véve a lehe-
tő legzökkenőmentesebbé tegyük az 
átállást.

– Minden évben több változáson 
is keresztülmegy a cég. Idén milyen 
feladatokkal bővültek tevékenysé-
geik, illetve milyen fejlesztéseket vé-
geznek jelenleg?

– Nagyon mozgalmasan indult az 
idei évünk is. Az összehangolt mun-
ka eredményeképpen kísérleti jel-
leggel bevezetésre került az ingye-
nes házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés Alagliget és Dombliget 
városrészen. A szelektív hulladék-
gyűjtő zsákokat díjmentesen bocsát-
juk a lakosság rendelkezésére, vala-
mint a zsákok tartalmazzák a gyűj-
téshez szükséges információkat. Új 

szolgáltatásunkkal felhasználóink 
számára lehetőség nyílik egy felelő-
sebb, környezettudatosabb életmód 
kialakítására. Célunk, hogy egy kö-
vetkező lépésben a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést az egész 
városra kiterjesszük. 

Június 12-én - mint azt már em-
lítettem - elindítottuk új honlapun-
kat, amely az új arculatunkkal ellát-
va segíti, hogy könnyen és egyszerű-
en intézhessék szolgáltatásainkkal 
kapcsolatos ügyeiket. A Tallér úti 
kazánház felújítása jelenleg is zajlik. 
Célunk a fűtőmű üzemeltetésének 
további racionalizálása és moderni-
zálása, a távfelügyeleti rendszer fej-
lesztése valamint az üzemeltetett 
önkormányzati épületek felügyelet 
alá vonása. A kazánházzal kapcso-
latos, 2012-ben megkezdett KEOP 
5.4.0 programban finanszírozott re-
konstrukciós beruházásunk I. sza-
kasza a 2013-as év során lezajlott. 
Az elöregedett távvezetéki rendszer 
elzáró szerelvényeinek cseréje meg-
történt, a Nyárfa közi kazánház le-
kapcsolódott a rendszerről. A beru-
házás II. szakasza újra kiírásra ke-
rült, a központi Tallér úti kazánház 
felújítása, korszerűsítése reménye-
ink szerint az idei évben befejező-
dik.

A továbbiakban is tesszük a dol-
gunkat és igyekszünk minden igényt 
kielégíteni.

B. Kovács Erika

– A  A Jobbik Dunakeszi Alapszervezete már 2010-es önkormányza-
ti választási programjában rámutatott arra, hogy a dinamikus beköltözés 
miatt Dunakeszin szükség lesz az iskolai férőhelyek bővítésére. Az erről 
szóló képviselő-testületi döntéseket a ciklus folyamán ezért a Jobbik ön-
kormányzati képviselője is támogatta.

Civil és egyházi részről ugyanakkor a későbbiekre vonatkozóan felme-
rült egyházi iskola létrehozása is. A Jobbik üdvözli ennek ötletét, hozzáté-
ve, hogy megvalósítását a már meglévő állami oktatási intézmények meg-
tartása mellett képzeli el.

Szombat István
a Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének alelnöke

Bernát Kristóf, a Jobbik Dunakeszi Alapszerve-
zete tagjának javaslatára és Varga Zoltán Péter 
helyi elnök háttérmunkájának felhasználásá-

val helyi védelem alá került a Nagyállomás épülete. A 
több mint százéves épület helyi egyedi védelem alá he-
lyezése egyfajta helyi műemlékvédelmet jelent, mely-
nek eredményeként a Nagyállomás felújítása a jövőben 
csak az eredeti állapotának megfelelő módon kezdőd-
het meg. Egyszerű anyagi szempontok nem eredmé-
nyezhetik tehát az épület jellegétől, stílusától teljesen 
elütő felújítási munkálatokat.

Nyíri Márton
a Jobbik Dunakeszi 

Alapszervezetének alelnöke

Friss lendülettel

A Jobbik üdvözli az iskolai 
férőhelyek bővítését

Jobbikos javaslatra helyi védelem 
alá került a Nagyállomás épülete

a dunakEszi közüzEmi nonproFit kFt. a tavalyi évbEn mEgújult arculattal és újabb FEladatkörökkEl látta El 
tEvékEnységEit. idén ismét Friss lEndülEttEl igyEkszik kiszolgálni az ügyFElEk igényEit, Ezért mEgújult szol-
gáltatásokkal és új honlappal – www.dkkozuzEmi.hu – várja partnErEit. az újításokról és az Eddigi FElada-
tokról homolya józsEF ügyvEzEtővEl bEszélgEttünk.
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az idEi év júliusának hatalmas EsőzésEi próbára tEtték dunakEszi csapadékvíz ElvEzEtésénEk 
rEndszErét is. a nagy mEnnyiségű víztömEggEl a város jól kiépítEtt hálózata több EsEtbEn nEm 
tudott mEgbirkózni. FEl lEhEt-E készülni ilyEn rEndkívüli állapotra, s milyEn intézkEdésEkEt 
tEsznEk mEg annak érdEkébEn, hogy a jövőbEn a júliusihoz hasonló EsEtEk nE Forduljanak Elő 
dunakEszin – kérdEztük Erdész zoltánt.

A város felülvizsgálja a csapadékvíz 
elvezetési koncepcióját
A település alpolgármestere szerint elkerülhető lesz a júliusihoz hasonló helyzet

A város alpolgármestere sze-
rint a júliusi, szinte mon-
szunszerű esők rávilágítot-
tak arra, hogy a város csa-

padékvíz elvezetésének rendszere az 
extrém helyzeteket nem tudja kezel-
ni. Miután nem kizárható, hogy a jövő-
ben is hasonlóan nagy mennyiségű eső 
zúdul a városra, az önkormányzat úgy 
döntött, felülvizsgálja a hatályos csapa-
dékvíz elvezetési koncepcióját. Erdész 
Zoltán emlékeztetett arra, hogy néhány 
évvel ezelőtt 700 millió forintos beruhá-
zás keretében elkészült a Tisza utcától 
a Dunáig tartó új gerincvezeték, mely-
re a város jelentős részét sikerült rácsat-
lakoztatni. Időközben elkészültek azok 
a tervek is, melyek révén a közeljövő-
ben a Toldi lakópark és a Dombliget la-
kópark csapadékvizét is ebbe a gerinc-
hálózatba tudják vezetni. A beruházás a 
közeljövőben pályázati forrás bevonásá-
val megtörténhet, így elkerülhető lesz az 
a helyzet, amely idén júliusban is kiala-
kult az érintett két területen, ahol a szik-
kasztóárkok nem tudták elnyelni a ha-
talmas vízmennyiséget és sajnos néhány 
alacsonyabban fekvő ingatlanba is bezú-
dult a csapadékvíz. 

A másik kritikus helyzet idén július-
ban a Tóvárosban, a Kassa utcában volt. 
Ezt a problémát néhány héten belül a vá-
ros saját erőből megoldja – tudtuk meg 
a település alpolgármesterétől. Erdész 
Zoltán elmondta: közel öt millió forin-
tos beruházás keretében a terület csapa-
dékvizét a közeli tóba vezetik bele, így a 
teljes Tóváros ilyen jellegű gondja meg-
oldottá válik.

Ezen kívül azokat a problémákat is 
meg kell oldani, ahol több ingatlanba is 
befolyt a lezúduló víz, miközben az ár-
kok szinte szárazak maradtak. Az ön-
kormányzat problématérképet készí-
tett, s minden helyen megteszik a szük-
séges intézkedéseket, hogy a júliusihoz 

hasonló esetek elkerülhetőek legyenek. 
A város alpolgármestere fontosnak tartot-
ta felhívni a figyelmet, hogy a Dunakeszin 
élő polgárok egymásért is felelősek, ezért a 
háztetőkről lezúduló vizet a lakók ne en-

gedjék ki a közterületekre, mert egy fel-
hőszakadás esetén a szikkasztóárkok nem 
tudnak megbirkózni ilyen mennyiségű 
csapadékvízzel, és sajnos a terület legmé-
lyebben fekvő ingatlanát öntheti el a víz. 
Ezért a város vezetése arra kér mindenkit, 
hogy a tetőről lezúduló csapadékvizet a sa-
ját telkén szikkassza el. 

Erdész Zoltán fontosnak tartotta 
megjegyezni, a város már felvette a kap-
csolatot a Belügyminisztérium illetéke-
seivel annak érdekében, hogy a város 
csapadékvíz elvezetési gondjainak meg-
nyugtató megoldása érdekében megfe-
lelő pályázati forrásokhoz jusson Du-
nakeszi. – Az önrészhez szükséges for-
rás természetesen rendelkezésünkre áll 
– hangsúlyozta a város alpolgármestere.

B. Szentmártoni
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„Otthon vagyok minden értelemben” A tánc a lelke mindennek

– Életmód, tanulás, munka, vagy 
esetleg szerelem volt az oka, hogy 
Dunakeszire költözött?
– Egyértelműen az utóbbi. Noha én 
is vidéki lányként nőttem fel szülő-
városomban, Kisvárdán, ám utá-
na Budapestre kerültem a tanul-
mányaim miatt, és ott is kezdtem el 
dolgozni utazás és rendezvényszer-
vezőként. Megismerkedtem a fér-
jemmel, aki Dunakeszin nőtt fel, itt 
élt a szüleivel, és az esküvőt köve-
tően hét évvel ezelőtt költöztünk ki 
a településre a felépített családi há-
zunkba.

– Azóta jelentősen megnőtt a csa-
lád létszáma…

– Így van, hiszen megszületett a 
három fiam, akik 7, 5 és 2 évesek. 
Jelenleg még itthon vagyok a legki-
sebbel.

– Sokakban törést okozhat egy 
új lakóhely megszokása. Volt ilyen 
gondja?

– Sosem, OTTHON vagyok min-
den értelemben. Dunakeszi egyálta-
lán nem egy alvó település, hanem 
valamennyi itt élő korosztály szá-
mára komoly szórakozási, kikap-
csolódási lehetőségeket biztosít. Egy 
többgyermekes anyának például ki-
fejezetten jó, ha a bevásárlást köny-
nyen el tudja intézni: a környék bolt-
jait a kiépített kerékpár-utakon, míg 
a bevásárlóközpontokat autóval ha-
mar elérhetem. 

– A város melyik részét emelné 
ki, mint amelyik a legjobban a szí-
véhez nőtt?

– Szerintem ez egyértelműen a 
csodálatosan felújított Duna-part. 
Mi családostul járunk sportolni, 

és a kerékpár mellett egyértelműen 
az evezés a legfontosabb számunk-
ra. Éppen ezért már nagyon várjuk 
a Csónakház és a kikötőjének meg-
építését, de bevallom, sokunknak 
hiányzik egy strand valamint egy 
uszoda. 

– Legkisebbik fia mellett jelenleg 
otthon van, ám a Diófa Nagycsalá-
dosok Egyesületének elnöki tisztét 
ellátja. Milyen feladatokat lát el a 
szervezet?

– Jelenleg 110 tagcsalád, azaz több 
mint 600 fő tartozik az egyesüle-
tünkhöz. Elsősorban a közösség-
építést tekintjük az egyesület fő fel-
adatának, ennek érdekében prog-
ramokat, találkozási lehetőségeket 
szervezünk tagjainknak. Szociális 
segítségnyújtásunkat is úgy igyek-
szünk alakítani, hogy a közösség-
építést szolgálja akár a közös mun-
ka, akár a találkozási lehetőségek ré-
vén.  Ezen kívül évek óta anyagi se-
gítséget is nyújtunk: belső pályázat 
útján iskolakezdési támogatást osz-
tunk szét, illetve a rászorulóknak a 
közüzemi számláik kiegyenlítésé-
ben is tudunk segíteni.

– Ha valaki csatlakozni kívánna 
az egyesülethez, akkor hol találkoz-
hat Önökkel?

– Legközelebb szeptember 20-án, 
szombaton, a MAGYI pályán szer-
vezünk egy sport és egészségnapot 
reggel kilenctől délután egyig. Itt 
nemcsak az egyesületet lehet majd 
megtalálni, hanem a Dunakeszin 
működő sportegyesület képviselő-
ivel is találkozhatnak a kilátogatók.

– molnár – 

– Az elmúlt harminc évben szin-
te a szeme előtt alakult át Duna-
keszi egy vidéki kisvárosból egy 
negyvenezres, modern településsé. 
A gyermekkori város, vagy ez a mos-
tani áll közelebb Önhöz?
– Természetesen az utóbbi, noha a 
város fejlődésének különböző státu-
szai is mind-mind hordoztak szép-
ségeket magukban. De az is tagad-
hatatlan, hogy gyermekként biz-
tosan az akkori Dunakeszire sza-
vaztam volna, míg felnőtt fejjel 
természetesen a modern város job-
ban tetszik.

– Melyek a legfontosabb változá-
sok a településen?

– Emlékszem, gyerekkoromban 
az utcák többsége még hírből sem 
ismerte az aszfaltot, mára pedig ez 
a trend megfordul, alig van olyan 
utca, amely ne lenne leaszfaltozva. 
De mondhatnám a kerékpárutakat 
is, amely a régi kettesen kívül sze-
rintem nagyon jó ötlet volt, és be is 
vált.

– Ön a város egyik olyan spor-
tolója, aki világversenyeken is állt 
már a dobogó tetején…

– Akrobatikus rock’&’roll-ban 
voltam 2002-ben világ- és Európa-
bajnok junior kategóriában, de ezen 
kívül nyertem felnőtt magyar bajno-
ki címet is. 

– Immár évek óta tanárként, 
edzőként próbálja meg a tudását át-
adni a fiatal korosztálynak. Jelen-
leg mennyi tanítványa is van?

– 2007 végén abbahagytam az ak-
tív sportolást. Azóta a 4 Muskétás 
SE vezetőjeként próbálom a táncot 
népszerűsíteni. Jelenleg 120 gyer-

mek jár hozzánk, és büszke vagyok 
arra, hogy a versenyzőink immár 
több magyar bajnoki címmel ren-
delkeznek.

– Milyen korosztályúak a tanít-
ványai?

– A kezdőknél leginkább a 7-10 
évesek találhatóak meg, míg a ver-
senyzőink nagy része már 11-12 
éves. Előbbiek heti kétszer egy órát 
gyakorolnak, míg a versenyzőimnek 
négy alkalommal másfél órásak az 
edzések.

– Ebben a korban még a fiúkat 
más érdekli. Nem jelent ez gondot a 
versenyeknél?

– Sajnos ez tényleg így van, hiszen 
a hozzánk járó gyerekek 90 százalé-
ka kislány. Ám nemcsak párban, ha-
nem különböző formációkban is be-
mutathatják a versenyzők a gyakor-
latukat, és egy ilyen csapatot akár 
csak lányokból is ki lehet állítani.

– Hol tartja a foglalkozásait, 
edzéseit?

– A kezdők számára eddig csak a 
Kőrösi iskolában tartottam edzése-
ket, de szeptembertől már a Széche-
nyiben is lesznek foglalkozások. A 
versenyzők pedig a Magyar utcában 
található Amazon Tánc és Mozgás-
stúdióban gyakorolnak.

– Legközelebb hol csodálhatják 
meg az érdeklődők a bemutatóju-
kat?

– A Keszi Feszten lépünk fel leg-
közelebb szeptember 13-án, szom-
baton délelőtt negyed 11-től, ami-
kor körülbelül negyven kis táncos-
sal egy 25 perces komoly bemutatót 
tartunk majd.

– molnár – 

már 7 évE itt él du-
nakEszin, ahova a 
szívérE hallgatva 
költözött ki. azóta 
már három kisFia szü-
lEtEtt, ő lEtt a dióFa 
nagycsaládosok EgyE-
sülEténEk az ElnökE, 
és iklódy-szathmáry 
eszTer állítja, mindEn 
tEkintEtbEn otthonra 
lelT a folyamaTosan 
FEjlődő tElEpülésEn.

világ élEtébEn dunakEszin 
élt, ám nEvét a tánc, azon 
bElül is az akrobatikus 
rock’&’roll társadalmán 
bElül nagyon jól ismErik, 
hiszEn világ- és Európa-baj-
nok. rEgős imrE immár nEm 
vErsEnyzőként, hanEm tánc-
tanárként, Edzőként szE-
rEtné EgyrE nagyobb számú 
tanítványaival Elsajátítani 
a rEndkívül népszErű tánc 
csínját-bínját. 
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a dunakEszin élő és alkotó képző- és FotóművészEk hagyományos sErEg-
szEmléjérE, a xvii. nyári tárlatra, Ezúttal is az állami ünnEpünkEt mEg-
Előző napon, augusztus 19-én kErült sor a vokE józsEF attila művElő-
dési központban. idén, az újonnan bEmutatkozókkal Együtt, harmincöt 
művész munkáival ismErkEdhEtEtt a mEgnyitón mEgjElEnt nagyszámú 
közönség. 

Köszöntőjében Ceglédi Gabri-
ella művelődésszervező üd-
vözölte a közönséget, köz-

tük Dióssi Csaba polgármestert és 
a képviselő testület megjelent tag-
jait, majd bemutatta az először sze-
replő alkotókat. Dr. Molnár György 
– Dunakeszi Város jegyzője – fotó-
ival hívta fel magára a figyelmet, s 
korábban egy kamara kiállításon 
már bemutatkozott a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtárban. Török Le-
vente festő, grafikus, tagja a Magyar 
Képzőművészek Országos Szövetsé-
gének és a Magyar Üvegművészek 
Társaságának, valamint Kóródi Ta-
más számítógépes grafikus – mun-

káit láthatták a Kép/Más kiállításo-
kon – ugyancsak elsőként szerepel-
nek a tárlaton. 

Őket is, valamint a többi művészt 
megismerheti a szeptember 12-ig 
nyitva tartó kiállítást látogató közön-
ség abból az elegáns kivitelű, tartal-
mas katalógusból, melyet Csoma At-

tila igazgató kezdeményezésére, idén 
első alkalommal nagy gonddal készí-
tettek el a művelődési központ mun-
katársai.

Megnyitó beszédében Dióssi Csa-
ba kiemelte, hogy ez a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező tárlatsorozat 
a legrangosabb találkozója lett a vá-
ros képző- és fotóművészeinek. Majd 
azzal folytatta, hogy nagyon fontos, 
hogy a városban megfelelő utak, jól 
működő intézmények, szép parkok, 
járdák, parkolók legyenek, de mind-
ez kevesebb lenne, ha nem töltenénk 
meg életünket művészetekkel, kul-
túrával. Egy hasonlattal élve, így fo-
galmazott: – Talán olyan lenne e nél-
kül környezetünk, mint egy jól meg-
épített ház, amelyben azonban nincs 
meg a család öröme. Vagy az emberi 
test, amit nem gazdagítana az ember 
lelke, nem töltené meg vágyakkal, el-
képzelésekkel, érzelmekkel. – Köszö-
netet mondott Csoma Attilának, aki 
sokat tett azért, hogy a város kultu-
rális, művészeti élete egyre gazda-
gabb, sokrétűbb legyen. Örömét fe-
jezte ki, hogy a bemutatkozó alkotók 
között jelen van Dr. Molnár György 
jegyző, akivel szoros munkakapcso-
latban van, és régóta ismeri fotómű-
vészi munkásságát. 

Méltatta a polgármester a kiállí-
tó művészek értékteremtő munká-
ját, s azt, hogy művészetükkel meg-
színesítik az emberek hátköznapjait. 
Elmondta, hogy munkatársaival kö-
zösen – nagyot álmodva – tervbe vet-

ték létrehozni a Dunakeszi Művésze-
tek Házát, ami egy kétmilliárd forin-
tos beruházás lesz s remélik, hogy a 
következő ciklusban az ehhez

szükséges állami pénzeszközöket 
megkapják. 

Ezt követően, a hagyományok-
nak megfelelően a kiállítók munkáját 
egy-egy üveg borral köszönték meg, 
melyet az intézmény nevében Ceglé-

di Gabriella és Mangol Tamás műve-
lődésszervező adott át. A megnyitó 
ünnepséget a Rák Béla Kombó han-
gulatos zenéje színesítette.

Végezetül idézzünk egy monda-
tot dr. Molnár György alkotói hitval-
lásából: „Számomra a tájak már at-
tól is szépek, hogy Magyarországon 
vannak.” Igen, mert ez a hazánk, az 
anyaföldünk, mindannyiunk ihlető 
forrása.

Katona M. István
Fotó: A szerző 

és Vörös István

Dunakeszi Nyári Tárlat

Fiatalok körében is 
népszerű a tárlat

Dióssi Csaba polgármester: 
Az alkotók művészetükkel 
megszínesítik az emberek hét-
köznapjait

Együtt az alkotóközösség
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SZEPTEMbERI  PROGRAMAJÁNLóJA
VOKE József Attila Művelődési Központ

V O K E  ( 2 1 2 0  D u n a k e s z i ,  Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . ) 
w w w. v o k e j a m k . h u

Augusztus 19- Szeptember 12-ig.
Dunakeszi Művészek XVII Nyári Tárlata

Nyitva tartás: hétköznap 9-18 óráig

Szeptember 6. szombat
A Nyugdíjas Klub évadnyitó 

gulyáspartija a város nyári napközis 
táborában.

Szeptember 11. Csütörtök 
10-14 óráig

Önkéntes véradás a Bombardier MÁV 
Kft. dolgozóinak részére

Szeptember 11. csütörtök 17 óra
Uray Tanoda ismerkedő foglalkozás

Szeptember 20. szombat 
10-17  óráig
Városi véradás

Szeptember 25. csütörtök 19 óra
Werner Gitt ismeretterjesztő előadása:

„Miért vannak csillagok?”
A belépés ingyenes!

Szeptember 26 péntek 18 óra
Kiállítás megnyitó az I. világháború 

emlékére

Szeptember 28. vasárnap 18 óra
Ünnepi koncert a Művelődési Központ 

színháztermének centenáriuma, 
valamint a Zene Világnapja alkalmából:

Beethoven V. „Sors” szimfónia
„Egmont” nyitány

„Wellington győzelme”
Belépő: 1 000 Ft

Diák/Nyugdíjas 500 Ft
Előadja a Váci Szimfonikus Zenekar

(Emléktábla avatás a százéves 
színházterem tiszteletére a főbejáratnál: 

17:45-kor)

Októberi előzetes

Október 1. szerda 14 óra
 Idősek Világnapja a Nyugdíjas Klubban:

Fellép Korda György és Balázs Klári
A belépés ingyenes

Moldvai táncház-sorozat 
a Jászok Együttessel

Időpont: szeptember 19., péntek, 19.00-22.00, 
havi rendszerességgel!

Moldvai táncház indul szeptemberben 
a művelődési központban. 
Tánctanítás az alapoktól! 

Első alkalom szeptember 19. 

9-99 éves kor között mindenkit várunk!

Helyszín: Dunakeszi Művelődési Központ, 
Állomás sétány 17.
Belépő: 500Ft
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Erdélyi tEstvérvárosunk, székElykErEsztúr évtizEdEk óta a nyár dErEkán tartja a város Egyik lEgjElEntősEbb 
rEndEzvénysorozatát, a kistérségi napokat, amEly idén a pEtőFi hét jEgyébEn tElt. a székElyFöldi magyar ajkú 
tElEpülés tisztElEtrE méltó Elhivatottsággal ápolja történElmi hagyományainkat, kulturális értékEinkEt, 
a magyar konyha jEllEgzEtEs gasztronómiai íz világát. a három napos nívós programra mEghívást kapott 
székElykErEsztúr mind a tizEnhárom tEstvérvárosa. dunakEszi küldöttségét kárpáti zoltán önkormányzati 
képvisElő, tEstvérvárosi tanácsnok vEzEttE. 

A rendezvény július 31-én 
– a magyar szabadság-
harc lánglelkű költője, Pe-
tőfi Sándor halálának 165. 

évfordulójára emlékezve – történel-
mi kerékpártúrával kezdődött. Az em-
lékezők azon az útvonalon haladtak, 
melyen Petőfi Sándor 1849. július 31-
én Székelykeresztúrról vonult honvéd 
társaival a Fehéregyháza melletti vég-
zetes csatába. A túra résztvevői meg-
koszorúzták Petőfi Sándor sírját a vá-
ros felett emelkedő domboldalon, aho-
vá – helyi a historáit jól ismerő, a költő 
nevét viselő iskola nyugalmazott igaz-
gatója, Balázs Béla szerint – titokban 
temették el. A költő sírhelyét a tragé-
dia utáni évtizedekben néma hallga-
tással oltalmazták a székelykeresztúri 
emberek. 

A megemlékezés délután ünnepélyes 
felvonulással folytatódott a Gyárfás kú-
riához, ahol utolsó éjszakáját töltötte a 
költő, aki az azóta híressé vált körtefa 
alatt írta az Egy gondolat bánt engemet 
című versét. A színpompás menetben 
haladt az erdőszentgyörgyi 6. Württem-
berg Huszárezred is, melynek „katonái” 
előtt Rafai Emil, Székelykeresztúr pol-
gármestere és a magyarországi Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma nevében 
Halász János országgyűlési képviselő 
mondott köszöntő beszédet. A Gyárfás 
kúriában rendezett ünnepség koszorú-
zással zárult, ahol központi helyet foglal 
el Lengyel István  szobrász alkotása, me-

lyet  Dunakeszi Város Önkormányzata 
ajándékaként készített.

A rendezvény másnap zászlófelvo-
nással folytatódott a főtéren a testvér-
városi küldöttségek jelenlétében, melyet 
ünnepi képviselő-testületi ülés köve-
tett. A Molnár István Városi Múzeum-
ban Rafai Emil polgármester szívélyes 
szeretettel köszöntötte a testvérvárosi 
küldöttségek tagjait, és azokat a köz-
tiszteletnek örvendő jeles személyisé-
geket, akik kiemelkedő tevékenységük-
kel hozzájárultak a város fejlődéséhez. 
Székelykeresztúr Önkormányzata a vá-
ros díszpolgári címét idén Halász János 
országgyűlési képviselőnek adományoz-
ta, aki az elmúlt években államtitkár-
ként önzetlenül segítette a székelyföldi 
település törekvéseit, több tízmillió fo-
rinttal támogatta a helyi közösség gya-
rapodását, értékeinek ápolását. 

Az ünnepi ülés után a testvérváros-
ok delegációi - Székelykeresztúr vezetői-
vel együtt - részt vettek azon a felvonulá-
son, melyet mindenhol lelkes ovációval 
fogadtak a lakók. A megkülönböztetett 
érdeklődés annak is szólt, hogy Hargita 
megye vezetője Rafai Emil polgármes-
terrel felavatta az egyik újonnan aszfal-
tozott utat, melyen végig haladt a népes 
küldöttség.   

A nap felemelő hangulatát méltókép-
pen koronázta meg a katolikus temp-
lomban tartott ökumenikus Istentisz-
telet. 

A harmadik nap a felhőtlen kikapcso-

Tizenhárom testvérváros találkozója
Székelykeresztúri Kistérségi Napok

Együtt vonult tizenhárom 
testvérváros küldöttsége

Az ünnepi megnyitó résztvevői

Rafai Emil polgármester adta át 
a Díszpolgári címet Halász Jánosnak
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lódás jegyében telt, melyet olyan nagy-
szerű programok garantáltak, mint a fő-
téri zenés-táncos műsorok sokasága, a 
sportrendezvények, a főző és borverseny, 
az erdélyi és az anyaországbeli népszerű 
együttesek fergeteges koncertjei. 

 Jól érzékelteti a remek hangulatot 
Rafai Emil polgármester nyilatkoza-
ta, aki arra a kérdésünkre, hogy: Mikor 
és milyen elhatározással hívták életre a 
Székelykeresztúri Kistérségi Napokat? – 
így válaszolt: „A borkóstoló és a főzőver-
seny hatása alatt azt mondanám, hogy 
Krisztus születése után néhány száz éve 
hozták létre őseink. Mi csak az ő hagyo-
mányaikat, szokásaikat ápoljuk – mond-
ta cinkos mosollyal. – Önök is érzékel-
hetik, hogy milyen nagy népszerűség-
nek örvend a rendezvény, melyet a 89-es 
rendszerváltás után sikerült „felfuttat-

ni”, kistérségi szintre emelni. Az em-
berek, a családok örömmel jönnek, re-
mekül érzik magukat, sokak számára 
ez jelenti a nyár legnagyobb élményét – 
mondta a fiatal polgármester, aki sze-
rint a Petőfi napokkal együtt maradan-
dó történelmi és kulturális élményt ad a 
rendezvény. 

- Mi genetikailag úgy vagyunk kó-
dolva, hogy szeretjük a nagycsaládot. 
Én magam négy gyerekes családapa va-
gyok. Polgármesterként is örülök, hogy 
Székelykeresztúrnak ilyen nagy családja, 

tizenhárom testvérvárosa van. A családi 
kapcsolatok ápolása időnként nehézsé-
gekbe ütközik. De ha mérlegre tesszük az 
előnyöket és ráfordításokat, melyek ez-
zel együtt járnak, meg vagyok győződve, 
hogy sokkal több az előnye, mint a hát-
ránya. Semmivel nem lehet összevetni 
azt az élményt, érzelmi kötődést, melyet 
a nagycsalád, a határon átnyúló nemzeti 
közösségek adnak számunkra a testvér-
városi együttműködésben – hangsúlyoz-
ta Rafai Emil. Székelykeresztúr polgár-
mestere stratégiai jelentőségűnek tart-
ja a Dunakeszivel ápolt több évtizedes 
kapcsolatot, melynek megbonthatatlan 
szálait az önkormányzatok, iskolák, civil 
szervezetek, tánccsoportok és a fúvós-
zenekar tagjai erősítenek. - Ezek azok a 
dolgok, melyek életet lehelnek a testvér-
városi kapcsolatokba – fogalmazta meg 
az együttműködés lényegét Rafai Emil, 
aki elismeréssel beszélt Kárpáti Zoltán-
ról, aki a dunakeszi önkormányzattal 
karöltve minden segítséget megad a test-
vérvárosi kapcsolat kiteljesedése érdeké-
ben. Legfrissebb példaként a borverseny 
szakmai támogatását emelte ki. 

Kiss Zsolt, a dunakeszi Bormánia tu-
lajdonosa már tavaly is rendkívül nagy 
sikert aratott szakmai tanácsaival a sző-
lősgazdák, a borkészítők körében, aki 
idén hazánk és Szerbia egyik legismer-
tebb borászát, a délvidéki Szerémségben 
élő Maurer Oszkárt is megnyerte, hogy 
közösen zsűrizzék a székelykeresztúriak 
borait. A szőlőbirtokokon tett látogatás 
után órákon át tartott a harmincnál is 
több szőlősgazda borainak szakmai ér-
tékelése. Óriási érdeklődés kísérte a két 
kiváló szakember értékeléseit, akik „fi-
nom eleganciával” mondták el serken-
tőleg ható gondolataikat. Maurer Osz-
kár nagy jövőt jósolt a székelykeresztúri 
borászoknak, akik - ha jól sáfárkod-
nak a szakmai tanácsokkal és az azzal a 
kedvező klímaváltozással, amely hatás-
sal van a térség éghajlatára, a szőlőmű-
velésre, a borkultúra fejlődésére – Har-
gita megye meghatározó szőlőműve-

lői, bor készítőivé válhatnak. A három 
nap remek alkalmat kínált arra is, hogy 
a jól működő testvérvárosi kapcsolatot 
újabb színfolttal gazdagítsa Kárpáti Zol-
tán, aki előkészítő tárgyalásokat folyta-
tott a székelykeresztúri asztalitenisz csa-
pat vezetőjével, Dobos Alberttel. A helyi 
és a székelyudvarhelyi bajnokságban ját-
szó együttes mecénása rendkívül nyitot-
tan fogadta a dunakeszi asztalitenisze-

zők együttműködési ajánlatát. – Örü-
lök, hogy újabb szállal sikerült erősíte-
nünk a testvérvárosi együttműködést. A 
kapcsolatfelvétel megtörtént, most már 
minden erőmmel azon leszek – hiszen 
ez a munkám lényege - hogy Bartinai 
Péter és a szakosztály elképzelése valóra 
váljon. Ehhez azonban nélkülözhetetlen 
Dunakeszi Város Önkormányzata tá-
mogatása, melyet nagy örömünkre min-
den évben megkapunk, amit ezúton is 
köszönünk a testvérvárosi programok-
ban résztvevő sok-sok dunakeszi polgár 
nevében – mondta Kárpáti Zoltán test-
vérvárosi tanácsnok. 

A három napos színes programok ka-
valkádját a Napoleon Boulevard tombo-
ló sikert hozó koncertje zárta, melyet éj-
félkor beragyogott a főtéri tűzijáték… 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Jó hangulatban vonult 
Dunakeszi küldöttsége

Kiss Zsolt és 
Maurer Oszkár 
szakmai taná-
csaikkal sokat 

segítettek a 
székelykeresz-

túri borá-
szoknak
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2014. augusztus 9-én a tolna mEgyEi magyarkEszi adott otthont a kárpát-mEdEncEi kEszi tElEpü-
lésEk évEs találkozójának. 1987-bEn, budakEszin jöttEk összE Először a közös történElmi gyökErű 
tElEpülésEk képvisElői. a hagyományok ápolása és a kapcsolatépítés volt, és ma is a lEgFontosabb 
célkitűzésE E civil kEzdEményEzésnEk.

Idén a magyarkeszi szervezők meg-
hívásának kilenc Keszi település tu-
dott eleget tenni, s polgármestereik, 
alpolgármestereik vezetésével népes 

delegációt küldtek az ünnepi gyűlésre. A 
Somogy-Tolnai dombság festői szépségű 
lankái közt, a Tita-patak völgyében meg-
húzódó 1300 lélekszámú község békés 
ünnepélyességgel fogadta az érkezőket. 

Az évenkénti találkozóknak köszönhe-
tően sokan barátként, jó ismerősként kö-
szöntötték egymást. A finom falatokkal 
és italokkal megrakott asztalnál felfris-
sült vendégek a művelődési ház színház-
termében rövid képes bemutatkozó elő-
adásokban számoltak be településük ne-
vezetességeiről, napjaink eredményeiről, 
gondjairól. Budakeszi alpolgármeste-
re városuk robbanásszerű fejlődéséről és 
nagyszabású sport beruházási terveikről 
beszélt. Javasolta a Sport-Keszi Találko-

zó megszervezését. Regöly polgármestere 
Koppány szobrukkal dicsekedett el, mely-
ből az országban csak kettő van összesen.  
A dunakeszi delegációt vezető Szakáll 
Lászlóné, a Révész István  Helytörténe-
ti Gyűjtemény alapítója bemutatta vá-
rosunk sajátos hármas egységét, híres lo-
vas múltját, dinamikus fejlődését, és utalt 

Dunakeszi meghatározó szerepére a Ke-
szi Találkozók múltjában, megköszönve 
meghívásunkat, és elismerve a vendég-
látók szervezői teljesítményét. Az 525 fős 
Egyházaskesző polgármestere pályáza-
ti pénzekből és önkéntes munkából meg-
valósult fejlesztésekről, valamint a lakos-
ság összetartását is fémjelző, több gene-
rációban tevékenykedő néptánc csopor-
tokról számolt be. Karancskeszi lelkes, 
fiatal polgármestere büszkén sorolta 
eredményeiket, a Karancs-völgyi telepü-
lések közt létrehozott kulturális és sport 
együttműködést, a 2009-ben és 2010-ben 
elnyert virágos település címet. 

A Papkeszit bemutató kisfilm után Ti-
szakeszi energikus, fiatal polgármestere 
sziporkázó ötletgazdagént sorolta ered-
ményeiket, s a megoldásokat, ahogyan 
úrrá lesz a lakosság összetételéből adódó 
nehézségeken. Szólt a közfoglalkoztatot-

tak 250 fős csoportjának általa irányított 
mindennapos tevékenységéről, és a tele-
pülés gazdag közösségi életéről. Várkesző 
polgármestere a 184 főre csökkent falu 
kistelepülési létének nehézségeit ecsetelte.  

Az ebéd utáni séta a pályázati pénzből 
és az önkormányzat támogatásával kö-
zösen felújított külsejű Szent Mihály ró-
mai katolikus templomba vezetett, ahol 
a nyolc települést és három tanyát ellátó 
Scherbán Valentin plébános tartott rövid 
ismertetőt, majd megáldotta a találkozó 
résztvevőit. A tekintélyes látványt nyújtó, 
nagy időket idéző hajdani Gizella-hen-
germalom szintén csak külsőleg felújí-
tott épületében a lakosság gyűjtéséből ké-
szült helytörténeti anyagot és fotókiállí-
tást mutatta be vendégeinek Magyarkeszi 
polgármester asszonya, Kovács Erzsébet. 

A program szabadtéri kulturális be-
mutatóval folytatódott. A színpadra lépő 
tánccsoportok és népdalkörök hölgy-
tagjainak öltözete településük tájegysé-
gének jellemző viseletét idézte. Legna-
gyobb tetszést a regölyi asszonyok fe-
jére illesztett „pille”, azaz a fehér színű, 
dúsan gyöngyözött füles főkötő aratta, 
egyúttal dicsérve viselője kézügyességét. 
A bemutatóról visszatérve újabb kuliná-
ris meglepetés fogadta a jelenlévőket. Az 
elfogyaszthatatlan mennyiségű, falusi la-
kodalmakat idéző választékú sütemény 
kínálat mellé frissen sült, illatukkal és lát-
ványukkal is csábító pék kifli halmok ke-
rültek, a rendezvényt támogató helyi pék-
mester ajándékai. 

A vendéglátó Magyarkeszi polgármes-
ter asszonyának értékelő mondatait és 
köszönetét kifejező zárszavát ajándékát-
adások követték vendégek és vendéglá-
tók részéről egyaránt. A gondosan ösz-
szekészített csomagokba a települések ne-
vezetességeit, mindennapi életét bemuta-
tó reklám anyagok, újságok, kiadványok, 
képeslapok kerültek. A Keszi települések 
képviselői körében eltelt nap után, a kö-
zösségi érzés élményének gazdagító érzé-
sétől áthatottan, s a legnagyobb Keszi te-
lepülés felelősségét átérezve tervezgettük 
hazafelé egy reménybeli dunakeszi hely-
színű Keszi Találkozó eseményeit.

Harangozó Katalin

Keszi települések 
találkozója  2014

A "Keszi Liget" dunakeszi nyírfafája  alatt a dunakeszi küldöttség tagjai:  
Szakáll Lászlóné, a Révész István Helytörténeti Gyüjtemény, Terbe Józsefné, 
a Vasutas Nyugdíjas Kiránduló Klub, Radvánszky Edit, a Humán Szolgáltató 

Központ vezetője, valamint Harangozó Katalin, a Városvédő és 
Városszépítő Egyesület elnöke látható

A Regölyi 
Népdalkör tag-

jainak fején a 
gyöngyös-füles 

főkötő, 
a "pille"
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CSALÁDI NAP
a FEnti ElnEvEzéssEl rEndEztE mEg a dunakEszi nyugdíjas kiránduló klub július 9-én azT  
a nagyszabású kirándulást, mElyEn unokák és nagyszülők, összEsEn 105-En két autóbusszal 
indultak El a vElEncEi tóhoz, tudtuk mEg tErbE józsEFné csöpi nénitől, a klub vEzEtőjétől. 

Agárdon hajóra szálltak és egy 
órás viziút során ismerkedtek a 
tó élővilágával. Innen Pákozdra 
vezetett az útjuk, ahol a Mészeg-

hegyi Katonai emlékhelyen megkoszorúz-
ták a Hősök emlékművét, majd megnézték 
a katonatörténeti kiállítást. Ennek egy ré-
szében, a Magyarok a békefenntartásban 
című tárlaton Elek József, aki a vietnami 
háborút követően tagja volt a magyar bé-
kefenntartó kontingensnek, megtalálta a 
nevét a róluk szóló emlékkönyvben. Tisz-
telegtek a Doni katasztrófa emlékére felál-
lított Hősök Kápolnájában, ahol a kisgye-

rekek elhelyeztek egy-egy nemzetiszínű 
zászlót.

Kápolnásnyéken, a Holdvilág Hotel-
ben várták őket ebéddel, majd a kirándu-
lás utolsó állomása Velence település volt. 
Itt rövid fürdésre is lehetőség nyílt a tóban, 
majd kisvasúttal körbejárták a települést.

A nagyszabású kirándulásra önkor-
mányzati támogatással, pályázaton nyert 
összegből nyílt lehetőség, melyért ezúttal 
is köszönetet mondott Terbe Józsefné.

Katona M. István
Fotó: Glasza Ildikó
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Elhívta az úr!

testvérem, Fenyvessy lajos emlékére
mindEnkit mEgdöbbEntEtt a hír: 2014. július 11-én kora rEggEl mEghalt „lajos bácsi”, a dunakEszi jézus szívE 
tEmplom „mindEnEsE”. E napon már nEm ő nyitotta a hívEknEk tEmplomot, nEm ő készítEttE Elő a rEggEli 
szEntmisét,… Egy másik ajtón nyitott bE: magához szólította a jó istEn.

Testvérem 1944. augusztus 23-
án született Pásztón. A hábo-
rús viszonyoknak köszönhető-
en megfá-zott, súlyos agyhár-

tyagyulladást kapott. Az orvosok már 
lemondtak róla, de az égiek nem így dön-
töttek és felépült. Szüleink vallásos neve-
lésének köszönhetően, hamar eljegyezte 
magát a jó Istennel. Szolgálatát a debre-
ceni Szent Anna templomban, mint kis 
ministráns kezdte, majd egész életét a 
mély istenhit és a római katolikus vallás 
előírásai vezérelték.

A váci gimnázium elvégzése után te-
ológiai tanulmányokat folytatott, és si-
keresen befejezte a hittudományi főis-
kolát. 

Nagy lelki fájdalommal, de töretlen 
hittel viselte el, hogy nem szentelték pap-
pá. Próbált „beilleszkedni” a civil világ-
ba, ám ez nem az Ő „terepe” volt. Lát-
va a ’70-es évek vallástalan és erkölcsi-
leg erősen kifogásolható nevelési elveit, 
mindenképp a fiatalok hitéletéért szere-
tett volna tenni. Elvégezte hát a gyógy-
pedagógiai főiskolát és különböző álla-
mi nevelőintézetekben vállalt munkát. 
Tevékenységének alapjául a lelkek meg-
mentését, a sanyarú sorsú fiatalok szá-
mára a szeretet és világosság Istenhez ve-
zető útjának megismertetését tekintette. 
Több egykori tanítványának keresztapja 
lett és haláláig mély emberi kapcsolatot 
ápolt velük.

Édesanyánk öregkori ellátása hazaszó-
lította. Feladva az intézeti gyerekek ne-
velését, ismét irányt kellet váltania. Sek-
restyési állást vállalt és nagy örömmel 
fogadta az egyházi elöljáróságtól időköz-
ben elnyert diakónusi szentséget. Szalé-
zi munkatárs lett, belépett a cserkészszö-
vetségbe és több helyen tevékenykedett 
hitoktatóként.

Immár több évtizede a dunakeszi Jé-
zus Szíve templomban végzett munká-
ja jelentette számára a „legfőbb szolgá-
latot”. Szolgálta a plébános urakat, szol-
gálta a híveket, szolgálta, akit csak tu-
dott, de legfőképpen szolgálta a jó Istent. 
Aktív részvevője volt a szentmiséknek, a 
szentségek kiszolgálásá-nak, hozta-vit-
te az újságokat, könyveket, zarándokutat 
szervezett, ha kellett takarította a temp-
lom környékét… Az egész élete e tevé-
kenységének rendelődött alá. Még a csa-
ládi eseményeket is őhozzá kellett igazí-
tanunk.

Mindezek mellett jutott ideje és ener-

giája publikációk írására. Többször je-
lentek meg cikkei, különféle egyházi ese-
ményekről szóló beszámolói az Új Em-
ber és a Keresztény Élet újságokban.  
A Ministráns Élet című újságban „Di-
csértessék a Jézus Krisztus!” címmel kü-
lön rovatot is kapott. Az utóbbi időben 
rendszeres résztvevője volt a Mária Rádió 
egyik délutáni imádkozó csoportjának.

Testvérünk élete az emberi meggyőző-
dés oly magas fokát példázza, amikor az 
egyén valamennyi tettét a hitének, az Is-
ten-szeretetének rendeli alá. Igazi szolga 
(diakonos) vált belőle, az embereket szol-
gálta, hogy könnyebben találhassák meg 
az utat, a saját útjukat a jó Istenhez. Em-
berségére jellemző két legfontosabbnak 
tartott két életelve: a megbocsájtás és a 
szeretet. Bár érték nemtelen támadások 
és talán néha az ő „makacssága” is sér-
tett másokat, bizonyosan tiszta lélekkel 
jelent meg az Úr színe előtt.

Fenyvessy Tibor

KölTöZTeTéS,  
mindennemű 

árufuVaroZáS, 
auTóSZállíTáS  

éS menTéS.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, 

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

2014-ben is tisztelje meg 
hirdetéseivel a régió legnagyobb 
példányszámú és legolvasottabb 

színes közéleti lapját, 
a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 
31 000 példányban.
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négy évEs örömtEli mEnEtElés, káprázatos mérkőzésEk mámorító hangulata, nb ii-Es bajnoki diadal, majd rE-
mEk szErEplés a hőn áhított nb i-bEn – rövidEn így Foglalható összE a dunakEszi Futsal klub FérFi csapatának 
tEljEsítményE, amEly igazi társadalmi EsEmény a város élEtébEn. az ország méltán lEgjobb és lEgnagyobb 
szurkolótáborát valósággal sokkolta a nyáron napvilágot látott hír, amEly arról szólt, hogy a dunakEszi 
kinizsi Futsal klub EgyEsül a rába Eto-val. a hír valóság lEtt. a két klub EgyEsült. 

Ma már tényként rögzíthetjük, hogy a 
legutóbbi év kivételével az NB I-es 
bajnokságot sorozatban nyerő győri 

csapat vezetőedzője a Kinizsi kiválósága, a spa-
nyol Jordi Illa  lett. Pályaedzőként a győri csa-
pat szakmai stábjában dolgozik a Dunakeszi 
Kinizsi Futsal Klub vezetőedzője, Fehér Zsolt. 
A sajtóhírekben megjelent közlemény szerint 
az NB I-es Rába ETO fiókcsapataként az NB II-
es bajnokságban indul a Rába ETO II Dunake-
szi Kinizsi. A döntéssel szeretnék elérni, hogy 
nemzetközi szinten is ütőképes csapat formá-
lódjon Győrben, amely a magyar futsal fejlő-
dését nagymértékben elősegítené. Az egye-
sülés másik meghatározó pozitívuma, hogy a 
két klub bázisára építve az ország legnagyobb 
utánpótlás nevelő centruma jött létre.  

Az egyesülés révén sikerül bevonni a szak-
mai munkába egy olyan patinás klubot, mint a 
Rába ETO, melynek eredményeként a két klub 
erőit egyesítve az ország legnagyobb utánpót-
lás-nevelő bázisa Dunakeszin és Győrben jött 
létre. Ezt rajtunk kívül senki sem tudja vég-
hezvinni Magyarországon – mondta lapunk-
nak Fehér Zsolt, a Dunakeszin játszott Berety-
tyóújfalu – Rába ETO Szuperkupa döntő után, 
melyet magabiztos játékkal ők hódítottak el. – 
Határozott célunk, hogy a tudatosan felépített 
utánpótlás-nevelő munkával minél több fia-
tal játszhasson majd a legjobb magyar csapat-
ban vagy külföldi együttesekben. Egy jól végig-
gondolt szakmai koncepció alapján szeretnénk 
megalapozni a magyar futsal jövőjét, melyben 
a dunakeszi és a győri együttesnek meghatáro-
zó szerepet szánunk – sorolta az egyesülés mel-
lett szóló érveket a Dunakeszi Kinizsi vezető-
edzője, aki azt sem hallgatta el, hogy rengeteg 
telefonhívást kapott, melyben a miértre kere-
sik a választ a szurkolók. – A vezetők dönté-
sét érzelmileg nehezen fogadom el, de szakma-
ilag támogatom. Azért dolgozunk, hogy a kö-
zös egyesületünk, a Rába ETO visszaszerezze a 
bajnoki címet a Berettyóújfalutól.

Arra a közbevetésemre, hogy drukkolunk a 
győri csapat sikeréért, de a mi szurkolóink an-
nak örülnének igazán, ha Dunakeszin tovább-
ra is legmagasabb színvonalon futsalozó csapat 
játszana, így válaszolt a Kinizsi vezetőedző-
je: - Az NB II-es csapatban továbbra olyan ki-
válóságok játsszanak, mint Bita Laci, Kun Gá-
bor, Temesi Norbert, Monspart Laci, Szijjártó 
Péter, Szikora Levente és több tehetséges fiatal, 
akikhez csatlakozik majd egy-két győri játékos 

is. Vezetőedzőként jómagam irányítom a du-
nakeszi alakulatot, amely reményeink szerint 
továbbra is élvezi majd a fantasztikus közön-
ségünk bizalmát. Noha a csapat az NB II-ben 
szerepel, de ugyanolyan alázattal és lelkesedés-
sel játszik majd, mint amikor a feljutásért küz-

döttünk.  A Kinizsi szív visz előre bennünket – 
mondta Fehér Zsolt vezetőedző.

Az egyesülés miértjéről kérdeztük Matyóka 
Zoltánt is, a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub 
ügyvezető igazgatóját, aki legfontosabb érv-
ként a fiatalok továbblépésének, fejlődésének 
esélyét jelölte meg.

Aki tényszerűen vizsgálja a kialakult helyze-
tet, az minden bizonnyal – hozzánk hasonlóan 
- arra a megállapításra jut, hogy noha feljutot-
tunk az NB I-be, de ezt nem a városban nevel-
kedő fiataloknak köszönhettük, hanem más-
honnan igazolt kiforrott játékosoknak, nagy 
tapasztalattal rendelkező edzőknek. Ezért dön-
töttünk úgy, hogy a mintegy százhúsz fős után-
pótlás bázisunkat tovább erősítve igyekszünk 
olyan játékosokat felnevelni, akik egykoron 
majd a Kinizsi felnőtt csapatát erősíthetik vagy 
akár külföldi profi szerződéshez juthatnak – 
indokolta a döntés hátterét a vezető.  

Matyóka Zoltán szakmailag jó döntésnek tart-
ja, hogy egyesültek a Rába ETO-val, amely nagy-
szerű feltételekkel rendelkezik, jó esélyt ad a fejlő-
désre, a legmagasabb színvonalú munkához. – A 
tehetséges dunakeszi fiatalok számára megnyílik 
a lehetőség, hogy a legjobb csapathoz vagy külföl-
di együtteshez szerződhessenek. A fúzió garancia 

a továbblépésre – húzta alá az ügyvezető igazgató, 
aki példaként említette, hogy a győriek jelenleg is 
tárgyalnak a Kinizsi két tehetséges fiatal játékosá-
nak szerződtetéséről. – Az erők koncentrálásával 
egy perspektivikus jövőképet tudunk felvázolni, 
amely megteremteni a nemzetközi porondra való 
kilépés esélyét. Többek között ezt adja számunk-
ra Győr. A sikeres jövő érdekében tovább erősít-
jük az utánpótlás nevelő munkánkat, amelyhez 
minden szakmai feltétel adott, hiszen az ország-
ban egyedül nálunk rendelkezik minden edző az 
előírt szakmai végzettséggel – húzta alá Matyóka 
Zoltán, akinek ugyancsak birtokában van a futsal 
szakedzői oklevél.  – Bízom benne, hogy a lelkes 
szurkolótáborunk is elfogadja a jövő, a fejlődés 

érdekében hozott döntésünket, amely garantálja, 
hogy az ötéves kortól minden korosztályban in-
dítsunk csapatot a bajnokságokban. Arról viszont 
meg vagyok győződve, hogy az NB II-es felnőtt 
csapatunk továbbra is közönségvonzó, nagysze-
rű játékkal örvendezteti meg a Dunakeszi Kinizsi 
Futsal Klub csodálatos szurkolótáborát – mondta 
optimistán Matyóka Zoltán ügyvezető igazgató, 
aki szerint a Győrbe került NB I-es női együttes a 
bajnokság abszolút esélyesévé lépett elő. 

Vetési Imre
Fotó: Simonffy Norbert

Egyesült a Rába ETO 
és Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub
A fúzió révén az ország legnagyobb utánpótlás-nevelő bázisa jött létre

Sikeres edzőpáros: Fehér Zsolt és Jordi Illa, 
akik csapatukkal megnyerték a Szuperkupát

A Puskás Akadémiához igazolt Berki István 
mezével ajándékozta meg Szijjártó Pétert
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kaJak

lucz lányok sikerei 
szegeden és moszkvában

Idén az ifjúsági és U 23 évesek 
részére Szegeden rendezték 
meg a Világbajnokságot. Du-
nakesziről a 18 éves Lucz Noé-

mi életében először indult az ifjúsági 
Világbajnokságon és a K2 500 méte-
ren 2., a K4 500 méteres távon 3. he-
lyen ért célba társával. Az Országos 
ifjúsági Bajnokságon a K1 1000 mé-
teren és a K1 5000 méteren arany-
érmes, a K1 500 és K1 200 méteren 
ezüstérmet szerzett.

Nővére Dóra, Moszkvában a VB-n 
a felnőttek között a K1 200 méteres 
váltóban 4. lett. Dóra elmondhatja 
magáról, hogy nyolcadszor érdemel-
te ki a Jó tanuló, jó sportoló címet, 
aki a Corvinus Egyetemen folytatja 
tanulmányait.  Húga Anna, (9/a osz-
tályos tanuló) első alkalommal nyer-
te el a Jó tanuló, jó sportoló címet. 
Gratulálunk! (Solymosi)

1914. március 1 – 2014. március 1. (v. rész)

100 éves dunakeszi kinizsi 
(jogelődje alagi sc)    

bEindult a labdarúgó élEt. az országot 1920-ban hét tErülEt-
rE osztották. budapEst külön tErülEt volt. a kErülEtEk baj-
nokcsapatai kiEső rEndszErbE oda-vissza alapon játszottak.  
a vidék bajnoka budapEst bajnokával játszott az országos 
címért.

Az Alagi SC a Közép Ma-
gyarország Labdarú-
gó Szövetséghez tar-
tozott, ez volt az or-

szágban a legnagyobb. Tavasszal 
9 mérkőzésből 6 győzelemmel, 
2 döntetlennel és egy vereséggel 
zárt.  Ebben az időben díszelnök: 
Kleiszner Rezső, Dr. Füzeséry Ár-
pád és Glátz Mihály, elnök: Vitá-
lyos Imre, alelnök: Forró István és 
Juraschek István, titkár: ifj. Nagy 
Gyula, intéző: Iván Árpád, pénz-
táros Bossányi Ferenc, ellenőrök: 
Desic Rezső és Pető János. Ház-
nagy Bossányi Lajos, szertárosok 
Utsek Károly és Desits Antal vol-
tak. Iván Árpád bejelentette az 
MLSZ-ben megtörtént a csapa-
tok beosztása.  Alagi SC Pestvi-
dék kerület Vác Alosztályában lett 

beosztva. Itt szerepelt: Váci Sport 
Egylet, Váci Atlétikai Club, Esz-
tergomi Move SC, Dorogi Sport 
Club. Úgy döntöttek, hogy az 
Alagi SC csapat köteles mindig az 
ellenfél által kiválasztott pályán 
megjelenni.  A bajnoki mérkőzé-
seket, őszi és tavaszi rendszerben 
bonyolították le.

1921-ben Alagi SC pályát felül-
vizsgálták és kisebb javítások után 
bajnoki mérkőzésekre és díjmér-
kőzésekre alkalmasnak találták, a 
hossza 95 méter, szélessége 50 mé-
ter. Szeptembertől az intéző Iván 
Árpád, októbertől Holló Aurél. 
Szakáll Ferenc 1923-1931-ig ját-
szott az első csapatban, meghatá-
rozója lett az SE életében.

Solymosi László
sporttörténész

Apróhirdetés

• Villanyszerelés, javítás! 
Telefonszám: 06-20-947-8026

Meghívó
Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány

 
Szeretettel meghívja Önöket a

Kulturális Örökségvédelmi Napok alkal-
mából rendezett 

„Az én házam az én váram”
Ókori Napok az Erődben

programokra

2014. szeptember 20-21.
szombat, vasárnap 

Részvétel mindkét nap ingyenes!
Helyszín:

Késő-Római Kikötőerőd Kiállítóhely
2120 Dunakeszi, Duna sor 28.

PROGRAMOK
2014. szeptember 20. 

szombat

10.00-tól-18.00-ig
 „Miles in armis – Katona a seregben” 

és makett kiállítás 
Képek és tárgyak a pannóniai római 

hadsereg mindennapjaiból
XXX

„Varázslatos Kövek”
ékszerkészítés és vásár

14.00-órától
Ismeretterjesztő előadás 

 „Az én házam az én váram”
- Az erőd története

Előadó: Hirschberg Attila
XXX

16.00-tól 
A honlapunkon meghirdetett előzetes 

játékunk sorsolása és díjátadás!

2014. szeptember 21. 
vasárnap

(szülinapi parti-vendégeink az országos 
makett építő pályázat díjazottjai)

10.30-tól
„Az én házam az én váram”

- a dunakeszi erőd bemutatása
Előadó: Hirschberg Attila

XXX

12.30-tól
5 éves a Késő-római 

Kikötőerőd Kiállítóhely
(születésnapi meglepetés)

XXX

13.00-tól
Et Vie Danse

Farkas Ferenc Művészeti Iskola Musical 
Tánckarának bemutatója

XXX

14.00-től-18.00-ig
 

„Miles in armis – Katona a seregben” 
- kiállítás 

Lucz lányok: 
kiválóan tanul-

nak, kiválóan 
sportolnak
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Ősztől várjuk 
induló ÚJ csoportunkba 
az óvodáskorú gyermekeket.  

Beiratkozási AKCIÓ 
augusztus hónapban!
Magasan képzett szakemberek
– Gyógypedagógus
– Fejlesztő pedagógus
– Logopédus

labdarúgás

rajtolt a kinizsi

Augusztus 30.16.30 Dunakeszi K- Szigetgyöngye SE
Szeptember 13. 16.00 Dunakeszi K- Gödi SE
Szeptember 27. 16.00 Dunakeszi K – Péceli SE
Október 11. 15.00 Dunakeszi K – Piliscsaba SE
Október 25. 13.30 Dunakeszi K – Csomádi KSK
November 8. 13.30 Dunakeszi K- PILE- Szántó
November 22. 13.00 Dunakeszi K- Perbál SC

dunakEszi EgyEtlEn FElnőtt labdarúgó csapata a 
2014-2015. évi pEst mEgyEi bajnokságban, a ii. osz-
tály nyugati csoportjában nyErt bEosztást, rajt 
augusztus 16-án volt. a dunakEszi kinizsi hazai 
mérkőzésEi: 
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Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi 
tanácsadás az alábbi területeken:
• munkajog • társadalombiztosítás 
• társasági jog (cégjog) • közigazgatási jog 
• családi jog • pénzügyi és adójog.

Továbbra is vegye igénybe 
JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat ingyenesen 
Pest megye kijelölt településein a projekt 
zárásáig! Keressen bennünket, segítünk: 
www.jogpontplusz.hu

aszTalITenIsz

rajt: 
szeptember 7-én

HAZAI MÉRKŐZÉSEK:

Szeptember 7. 11.00  MTK- Du-
nakeszi USE – Pénzügyőr SE
Október 5. 11.00 MTK- Dunake-
szi USE – Postás SE II
Október 19. 11.00 MTK-Dunake-
szi USE – Szekszárd AC I
November 29. 11.00 MTK-Duna-
keszi USE – Soltvadkerti TE

S. L.

a dunakEszi kusE FElnőtt női csapata második évE in-
dul az Extra ligában – mondta bartinai pétEr szak-
osztályvEzEtő. a csapat lindnEr ádám Edző vEzEtésé-
vEl készül a bajnokságra, amElyEn tizEnkét csapat 
vEsz részt. Fiú újonc Első csapatunk, a pEst mEgyEi 
bajnokságban, a második csapatunk a budapEst v. kE-
rülEti bajnokságban rajtol. sok sikErt!
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Minden évben igyekszünk va-
lami újdonsággal készülni. 
Idén a rendezvény helyszíné-
ül szolgáló Katonadombot újí-
tott meg: A Katonadomb sort, 
és a területen kitaposott ös-
vényeket térkővel burkoltuk 
le, és megkezdtük az öntöző-
rendszer kiépítését. 

Idén olyan előadókat hívtuk 
el, mint a fiatalok nagy kedven-
ceként ismert Punnany Massif, 
vagy a retro világot idéző 
R-GO. Fellép még többek kö-

zött Demjén Ferenc, Halász Ju-
dit, és a Csík Zenekar.

Természetesen idén sem 
marad el a települések barát-
ságos összecsapása, a Kistér-
ségi Hétpróba. A városok csa-
patai idén is a presztízs szám-
nak számító sárkányhajó ver-
senyre készülnek a legtöbbet 
– hagyományosan idén is ez-
zel nyitjuk meg a fesztivált.

A részletes programfüze-
tet szeptember elején minden 

háztartásba eljuttatjuk, addig 
is kedvcsinálónak a nagyszín-
pad fellépői:

az itt élők már tudják, ha szEptEmbEr, akkor dunakEszi FEszt. Először 2011-
bEn rEndEztük mEg a dunakEszi FEszt kulturális- és sörFEsztivált, amEly 
mára városunk lEgnagyobb közösségi EsEményévé vált, amElyrE közEl 30.000 
EmbErt látogat ki évEntE. a három napos rEndEzvényEn mindEn évbEn vi-
dámpark, kirakodó vásár és nEvEs FEllépők várják a látogatókat.

NAGYSZÍNPAD
 
PÉNTEK 2014.09.12
OCHO MACHO 18:05
PUNNANY MASSIF 21:00
DISCO 22:30
 
SZOMBAT 2014.09.13
HALÁSZ JUDIT 11:00
GARAMI FUNKY STAFF 
18:00
DEMJÉN FERENC 21:00
DJ DOMINIQUE 22:30
 
VASÁRNAP 2014.09.14
HOLDVIOLA 14:30
CSÍK ZENEKAR 17:30
R-GO 20:45

2014.
szeptember

12-13-14.




