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Közlemény
A Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub semmilyen új sportcsarnok építésére vonatkozó zöldmezős beruházást nem
támogat Dunakeszin. A klub csapatai ezután is a Radnóti Miklós Gimnázium tornatermében fogják játszani
mérkőzéseiket. Határozottan ellenezzük bárminemű létesítmény felépítését a Dunakeszi Repülőtéren.

SZERTEFOSZLANI LÁTSZIK A KÖZÖSSÉGI
SPORTKÖZPONT KONCEPCIÓJA
Lehetőség nyílt arra, hogy
uniós pénzből a Dunakesziek
régi álmát valóra váltva egy
tanuszodával rendelkező, önkormányzati tulajdonú sportközpont épüljön a városban.
Azonban a Jobbik-MSZP párosnak semmi sem drága.
A pártpolitikai érdekek diktálta szisztematikus romboló
tevékenységük elérte célját:
szertefoszlani látszik a közösségi sportközpont koncepciója.
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A

z egyre élénkülő városi sportéletnek köszönhetően Dunakeszi sportcsarnoka és fedett tornatermei megteltek, óriási igény jelentkezett további helyek kialakítására, emellett mindenki számára köztudott, hogy a város
lakosságának régi vágya egy fedett tanuszoda megépítése. Mindezekre megoldást jelentene egy korszerű, fedett, nagyobb létszámú nézőt befogadni képes, versenyek rendezésére alkalmas kézilabda pályával, és tanuszodával rendelkező sportközpont, ami
a városban működő sportszervezetek, egyesületek utánpótlás-nevelésének és a lakossági tömegsport bázisa is lenne.
Ezért a Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sport Egyesület egy új
sportközpont építésének ötletével kereste meg a városvezetést,
amelynek a repülőtér területe bizonyult a legalkalmasabbnak. A terület könnyen megközelíthető (autópálya közelsége, városon belüli jó megközelíthetőség, helyi járat megállója), ugyanakkor közvetlenül nem lakóházak mellett fekszik, a helyi építési szabályzatnak
megfelel és közművesített. Az is mellette szólt, hogy a beruházáshoz
nem kell telket vásárolnia az önkormányzatnak, hiszen a repülőtér
városi tulajdonban van, azt az Állam még 2003-ban adta át sportcélokra Dunakeszi Városának.

része arra a területre épülne, ahol jelenleg is parkoló található.
Emiatt az 1 hektár miatt kezdték el hangoztatni, hogy veszélybe
kerülnek az ürgék, sasok, kerecsen sólymok és az egész zöldterület, holott tudták jól, a terület egybefüggő zöldfelülete továbbra is megmarad.
Több esetben is azzal próbáltak hangulatot kelteni az itt élőkben, hogy a központ megépülésével megszűnne a repülés, holott
nagyon jól tudták, hogy ez az 1 hektár kívül esne a felszállópálya védőtávolságán.
A Dunakeszin élő emberek vágyát valóra váltó projekt elleni harcukat hangulatkeltő Facebook csoportosulások toborzásával kezdték és megtévesztő tényeken alapuló, ám végül sikertelen népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtésével, forgalomlassító demonstrációval folytatták hónapokon keresztül. Végül
sikertelen próbálkozásaik láttán már attól sem riadtak vissza,
hogy minden, a projektet támogató személy ellen gyalázkodásba
kezdjenek. A város közösségének érdekében elvi támogatással
előmozdított sportközpont ügyéből a Jobbik-MSZP páros „áldozatos munkával” nagypolitikai kérdést csinált, aminek köszönhetően a fejlesztés szakmai partnere visszalépett.

Reméltük, hogy még ebben az Európai Uniós költségvetési ciklusban felépülhet a központ, ezért a Kinizsi sportegyesület elkészíttette a pályázathoz szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet a Jobbik is közzétett. A Pest Megyei Közgyűlése elnöke pedig támogató jóváhagyását adta az előzetes tervre.
Azonban a jelenlegi Európai Uniós ciklusban nem maradt erre
felhasználható forrás, ezért arra nyílt lehetőségünk, hogy a következő ciklus kiemelt projektjei közé kerüljön be a beruházás.
Ezt követően a tanulmány a felmerülő városi igények alapján átdolgozásra került, amely jelenleg is folyamatosan alakul.

Pártpolitikai érdekből folytatott csatározásaikkal megfosztották a várost attól a lehetőségtől, hogy közel 4 milliárd forint
EU-s támogatásból gyarapodjon. Ezzel Dunakeszi több támogatástól esett el, mint amennyi eddig összesen érkezett a rendszerváltás óta.

A képviselő-testület egy korábbi ülésén csupán elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy Uniós pénzből önkormányzati tulajdonú, tanuszodával rendelkező sportkomplexum épüljön, a véglegesnek szánt tervről természetesen a lakosság tájékoztatása mellett, később kell dönteni.
Míg más városokban egy ilyen rég várt, nagy ívű projekt esetében képesek összefogni, nálunk ezt a közös célt a választások
közeledtével a pártpolitika logikája felülírja. Már az elvi döntés meghozatalánál a lehetséges sikert látva a Jobbik és az MSZP
különböző irányokból egyszerre támadta az elképzelést. A Dunakeszi Repülőtér 93 hektárjából a sportközpont épülete közel
1 hektárnyi területet foglalna el. Ők mégis környezetvédelmi
okokra hivatkoztak, holott tudták jól, hogy a sportközpont nagy

Addig végezték szisztematikus rombolásukat, míg végül a Dunakesziek álma, hogy tanuszodás sportközpont épüljön városunkban, szertefoszlik…
Gratulálunk a kedves Jobbik-MSZP párosnak! Győztek, a város veszített.
Dunakeszi Város
Önkormányzata
***

A REAGÁLÁS LEHETŐSÉGE

A Dunakeszi Polgár városi magazin szerkesztősége ezúton tájékoztatja a fenti témában érintett szervezeteket, hogy az újság
következő, 2013. október 12-i lapszámában – amennyiben élni
kívánnak a sajtónyilvánossággal – felkínálja a reagálás lehetőségét. Kérjük, hogy álláspontjukat legkésőbb 2013. szeptember
30-ig írásban jutassák el a szerkesztőség címére.
Vetési Imre
Kiadó-főszerkesztő

Dióssi Csaba: Polgármesterként
szeretném tovább szolgálni az itt élőket
Mint azt tudják az olvasók, még 2011-ben döntött úgy az országgyűlés, hogy a jövő évi választásokkor
már nem lesz lehetőség arra, hogy egy személy egyszerre polgármesteri és országgyűlési képviselői
tisztséget is betöltsön. Ez városunk polgármesterét és egyben országgyűlési képviselőjét, Dióssi Csabát
is döntés elé állította. Erről a dilemmáról kérdeztük.
ami a várost járva mindig jó érzéssel tölt
el. Így a napi feladatok és a legapróbb fejlesztés is nagy súllyal van jelen a munkánkban. Nehéz feladat a célok eléréséhez
szükséges racionalitást és az emberiességet
összeegyeztetni. A lendület, a világ pénzközpontúsága sokszor nehezen engedné a
humánusság eszméit érvényesülni.
Bennem a családjáért dolgozó ember
mindennapi harca, tenni akarása vívja ki
a legnagyobb tiszteletet, ezért én is ezzel a
hozzáállással igyekszem az itt élőket szolgálni.

– Jövő év elején lesz esedékes a parlamenti választás. Döntött már arról, hogy
polgármester vagy képviselő-jelöltként
indul a választásokon?
– Mindkét tisztség megtisztelő számomra, így nem volt könnyű a választás. Mind
képviselőként mind polgármesterként is
úgy érzem, lehetőségem van az itt élőkért
dolgozni. Ugyanakkor, ahogy Ön is mondja, jövőre ez a két tisztség összeférhetetlen lesz, így választás elé kerültem. Már a
jogszabály megalkotásakor megkérdeztek,
vállalnám-e újra a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő jelöltségét. Az elmúlt 3
évben sikerült a napi gyakorlaton keresztül megismernem mindkét feladatot, és
már jó ideje érett bennem a gondolat, hogy
amennyiben lehetőségem lesz rá, polgármesterként szeretném tovább szolgálni az
itt élőket.

terként látom az emberek arcát a döntések
mögött, ez volt a döntő számomra, amikor
meghoztam ezt a döntést. A másik ok, hogy
az elmúlt években sok folyamat indult meg
a városban. E mögött sok munka van, de az
emberek pozitív megerősítése mindig erőt
ad. Persze a megkezdett folyamatok közül
több igazán csak hosszú távon fog beérni.
Már most érzékelhető a változás, az alvóváros kezd felébredni, mindezt jó látni és az itt
élőkkel közösen megtapasztalni. Ezért szeretném tovább vinni, folytatni a lakossággal
együtt megkezdett munkát. Az elmúlt évek
megmutatták, hogy az összefogás erejével
képesek vagyunk korábban szinte leküzdhetetlennek tűnő akadályokon is túljutni,
és építő munkába fogni. Hiszem, hogy az
együttműködésnek, társadalmi párbeszédnek köszönhetően a jövőben is meg tudjuk
valósítani közös céljainkat.

– Mi volt a döntő érv a polgármesterség
mellett?
– Képviselőként lehetőségem nyílt a térség, és persze ezáltal Dunakeszi fejlődését
nagyobb ívű projektekkel segíteni. Azonban azt éreztem, hozzám közelebb áll az az
emberközelibb, polgármesteri munka, amivel gyakorlatiasabban tudom szolgálni lakótársaimat, a Dunakeszin élőket. A parlamenti munka elsősorban a jogszabályalkotásról szól, nagy horderejű kérésekben
kell dönteni, amely bár rendkívül fontos
és meghatározó az Ország sorsát illetően,
de kevésbé személyes feladat. Polgármes-

– Ugyanakkor ez az emberléptékű munka talán nagyobb felelősséggel is jár…
– Igen, a polgármesterség közvetlenebb,
ember közelibb egyúttal felelősségteljesebb, számon kérhetőbb munka. Feleségemmel, gyermekeimmel már több mint
20 éve itt élek. Azáltal hogy személyesen
kötődöm a településhez, sokakat ismerek,
ezért a felelősségét is jobban érzem a munkámnak, hiszen önkormányzati szinten
minden egyes nap közvetlenül döntünk, a
város és emberek életéről. Ez a munka lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül részt
vegyek lakókörnyezetem jobbá tételében,
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– Szerencsés volt az együttállás, hogy
a parlamentben és helyi szinten is tudta
képviselni a város érdekeit, mire számíthatunk?
– Valóban szerencsés volt, hogy a térség
helyi és országos szintű kérdései ilyen szorosan összekapcsolódtak, ezt az eredmények is igazolják. A siker érdekében olyan
embert szeretnék magam után tudni, aki
lelkiismeretes, szívén viseli a térség sorsát, akiben van tenni akarás, képes egészében átlátni a régiót, de külön-külön is figyelemmel van a településekre, így Dunakeszire is. Mint azt sokan tudják, leggyakrabban a választókerület elnökét jelölik
országgyűlési képviselőnek. Éppen ezért,
mikor meghoztam döntésem, a helyi csoportokkal egyeztetve javaslatot tettem az
új választókerületi elnök személyére. A javaslatom elfogadását követően a nyári választókerületi ülésen átadtam az elnökséget Dr. Tuzson Bencének, aki bár még nem
képviselő-jelölt, már eddig is sokat tett a
térség fejlődéséért.
Másfél évtizedes közeli ismertség alatt
megbízható, nagy teherbírású embernek
ismertem meg, akire eddig is mindig számíthattunk. Több városi projektben volt
segítségünkre, például nagy szerepe volt
abban, hogy a Magyi pálya nemrég városi
tulajdonba került. Kezdő jogász korától végigkísértem pályafutását. Eddig bármibe
fogott, mindig sikere vitte. Azt gondolom,
hogy megválasztása esetén személyével garantált lesz a jó együttműködés és ennek
köszönhetően Dunakeszi és vele együtt a
térség is dinamikusan fejlődhet tovább.
Én továbbra is azon dolgozom majd,
hogy a leendő országgyűlési képviselővel,
önkormányzati képviselőtársaimmal és az
itt élőkkel közösen tovább szolgáljuk Dunakeszi fejlődését.
A Szerk.

Dr. Tuzson Bence területfejlesztési biztos:
„A közösségek érdekeit kívánom szolgálni”
Minden elismerésem Dióssi Csaba polgármester úrnak azokért az eredményekért, amelyeket az elmúlt
években elért. Csaknem 10 éve ismerjük egymást, számos alkalommal dolgoztunk együtt, és küzdöttünk
közös célokért. Mindig is arra törekedett, hogy Dunakeszi tovább fejlődjön, gyarapodjon és az itt élők
méginkább magukénak érezzék a várost.

Fotó: Ligeti Edina

S

ikeres és rendkívül eredményes évek
állnak mögöttünk. Az elmúlt 3 évben
a pályázatokhoz már kifizetett támogatások összege több milliárdos nagyságrendű és hasonló a megítélt illetve leszerződött támogatások összege is.
Hosszú lenne most felsorolni egytőlegyig azokat a területeket ahol jelentős előrelépés történt, de néhányat a teljesség igénye nélkül szeretnék megemlíteni a tényszerűségért. A telephelyfejlesztés, vállalatirányítási rendszer bevezetése, az elektronikus
kereskedelem kialakítása, valamint a technológia fejlesztés, raktárátalakítás, eszközbeszerzés és a turisztikai szolgáltatás fejlesztése mind hozzájárult ahhoz, hogy a
térség a válság idején is versenyképes maradt. Ezt a versenyképességet tovább erősítette az új innovatív, környezettudatos
technológiák kialakítása és alkalmazása
, és nem szabad elfeledni azt sem, hogy a
térségben milliárdos értékben valósul meg
például útépítés is.
Hatalmas eredménynek tartom, hogy
nagyon sok munkahelyet megőriztünk és
emellett képesek voltunk újakat is teremteni. Mindezekben rendkívül jelentős szerepe van Dióssi polgármester úrnak, aki az
elmúlt 3 évben országgyűlési képviselőként
is rengeteget tett a térségért. Dunakeszi
ereje, és összetartása példa értékű! Területi
fejlesztési biztosként arra fogok törekedni,
hogy ez az egység és összetartás az egész
térségre igaz legyen. . Megtisztelő és fele-

lősségteljes, hiszen arra kell törekednem,
hogy az itt élők életminőségét sikeres fejlesztések, beruházások által jobbá tegyem,
és ezáltal is hozzájárulhassak ahhoz, hogy
kiszámíthatóbb, tervezhetőbb legyen a jövőjük. Érzem a felelősség súlyát, hiszen közel 120 ezer lakos mindennapjait befolyásolhatja a munkám eredménye. A kitartó,
nem megalkuvó, de kompromisszumkész
hozzáállásban hiszek. Tudom mit jelent felelősséget vállalni. Munkámat mindig is
eszerint végeztem, és immár négy gyerme-

kes családapaként is tudom mit jelent felelősséget vállalni másokért. Gyermekeink is
a tetteinket kérik rajtunk számon. A mindennapi feladatokhoz, kihíváshoz nekem a
családom ad erőt és persze azok a kollégák, akik hisznek bennem és támogatnak.
Biztos vagyok benne, hogy Dunakeszi
- és a környező települések-, meghatározó tényező lesz a jövőben is, ezt a pozíciót
szeretném tovább erősíteni. Minden tudásommal, szakmai tapasztalatommal azon
leszek, hogy a térségünk javát szolgáljam.

TÁJÉKOZTATÓ
A Dunakeszi Civilek Baráti
Köre kezdeményezésére és kivitelezésében, széleskörű lakossági összefogással, a Bárdos Lajos
Általános Iskola, az Eudoxia 20
Alapítvány, DunArt Egyesület,
a Jézus Szíve Egyházközség és a
VOKE közreműködésével
ORSZÁGZÁSZLÓ
emlékmű
jött létre városunkban a Gyártelepi Köröndön. A világon szétszórtan élő magyarság együvé
tartozásának és összefogásának
e fontos jelképét ökumenikus
istentisztelet és rövid kulturális
program keretében:

Bubrik Miklós
görög katolikus parókus,
Chikán Katalin
evangélikus lelkész,
Dr. Szádoczky Károly
katolikus plébános,
Szőke Attila Szilárd
református lelkész áldják meg.
Időpont: 2013. szeptember 21én (szombat) 17.00
Helyszín: Dunakeszi, Gyártelepi Körönd.
Városunk e kiemelkedő eseményére minden honfitársunkat
szeretettel várunk.
Skripeczky István szervező:
Tel.: 06-30-361-4515
Szombat István szervező:
Tel.: 06-20-970-5299
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körzeti képvi
A nyár utolsó hónapjában történtekről
Az augusztusban tartott közigazgatási szünet befejeztével
a következő 7 folyamatban lévő
ügyben érdeklődtem:
1. Dunakeszi Református
Templom híveinek parkolási
problémája a Kossuth L. u.-ban.
2. A Batthyány E. u. 14. sz.
előtti csapadékvíz elvezetésének gondja.
3. A Barázda és a Sződi u.
elején lévő villanyoszlopra kért
lámpatest kihelyezése, melyek
végett az ott lakók aláírásgyűjtést kezdeményeztek (03.11.,
04.22., 06.17-én benyújtott kérelmek).
4. A Klapka u. 45. lakója a garázs előtti nyárfa végett kérte
intézkedésemet, mivel a gépkocsi beállónál a fa gyökerei felnyomták a burkolatot (04.22-i
e-mailben, 04.25-i, 06.18-i kérelmek).
5. „K” szegély építésének kérelme a Rákóczi út 54/a. előtt, mivel az ingatlan előtt csapadékvíz
elvezetés probléma áll fenn. A
helyszíni szemle igazolta a kérel-

Kedves
Lakótársaim!
A város által 3 évvel ezelőtt elindított aszfaltozási munkálatok ismét érintik kerületünket,
ugyanis idén a Gitár utcába kerül szilárd burkolat. A munkálatok - ahogyan az ott lakók már
tapasztalhatták, és képünkön is
látható - már elkezdődtek. Mint
ismeretes, korábban a Határ út
és a Szántó utca közötti szakasz
már aszfaltozásra került, most
az utca többi részének építése
következik. Az építkezés során hasonlóan a korábbi gyakorlathoz - figyelemmel lesznek a vízelvezetés hatékony megoldására is.
Korábban jeleztem, hogy a
csapadékvíz városrészünk más
területein is gondot okoz, és
rendezni fogom a problémát.
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mező állítását (06.04-én érkeztetett kérelem).
6. A Klapka u.-ban a csapadékvíz elvezető árok mentén keletkezett kátyúzási munkálatok a
Zalán és az Alkotmány u. közötti szakaszon.

es koncepciójában szerepeltek
(03.13., 06.21-i beadvány).
- A körzet ellenőrzésénél észleltem, hogy a Varsói u. és Rákóczi út sarkon lévő betonoszlop kettétört, melynek cseréjét
jeleztem az ingatlan tulajdono-

7. Gyalogos átkelőhelyek kialakításának időpontja a 6-os
sz. körzetben a Zápolya u. és a
Mányoki Ádám tér közelében,
valamint a Tábor u. és a Madách
u., Madách u.-i ágánál ígért „zebrák” tervezése, létesítése. Az átkelőhelyek a Dunakeszi Város
gyalogos átkelőhelyeinek 2012-

sának. A kerítésvédelme végett
vasoszlop kihelyezése lenne célszerű, melyet beadványomban
jeleztem az osztályon.
- A körzetben számos címen
kértem az árkok takarítását,
melyet a Közüzemi Kft. dolgozói
pár nappal a kéréstől számítva
elvégeztek.

- A Klapka u. és a Dobó u. találkozásánál lévő gyalogos aluljáró mindkét oldalán – Könyves Kálmán u. felőli részen is –
kértem az aluljáró takarítását,
az összegyűlt homok elszállítását. Az aluljáró takarítása a
Közüzemiseknek köszönhető.
- Továbbra is a Klapka u.-i csapadékvíz elvezető árok és a sínek közötti területen való gaz
levágásának intézkedése felől
érdeklődtem (MÁV).
- Haszonállattartás probléma, sertések nem megfelelő
tartása, takarítása végett kerestek meg Mihály u.-i, és Fóti
úti lakók. Az érintettek panaszkodtak, hogy az állatok nincsenek rendszeresen takarítva, és
az idei nyári hőség miatt elviselhetetlen bűzt árasztanak a környéken élők részére. A Hivatal illetékeséhez a lakók megkeresését – következőkben ÁNTSZ-hez
fordulnak – továbbítottam.
Üdvözlettel: Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Ezzel kapcsolatban a következő eredményekről tudok beszámolni: a Repülőtéri út végén a
Babicz Béla utca 16. sz. ház kerítését úgy védjük, hogy a járda végétől homokzsákok kerültek véglegesen elhelyezésre, amelyeket a közeli jövőben
földdel beburkolnak és füvesítenek. A szintén alagligeti Tamás Győző utcában a körforgalomhoz közeli kút ki lett takarítva. A kút túlfolyását a 8. sz. ház
telkén keresztül az Alagi majori útra tervezzük kivezetni, a
beruházás részletes egyeztetése kapcsán a városháza műszaki szakemberei és a közös képviselő közötti kapcsolatfelvétel
megtörtént. A Határ úton a vízelvezető árkok fölötti rácsok lehegesztésre kerültek, remélhetőleg - a jelentős forgalomnak
ellenállnak egy ideig - és a lakók tapasztalják a korábbi zajhatást. Ezzel kapcsolatos tar-

tós megoldást az jelenthet, ha
a nehézgépjárművek más útvonalon fognak közlekedni. A közlekedésszervezési lehetőségekről fórumot szervezek, amelyre a városháza szakembereit is
meghívom. A határ úti szikkasztó kutak iszaptalanítása - a szokásos éves karbantartás keretében - megtörtént.
Az alagligeti Konrád utca végén található földművelési terület parlagfű mentesítése a Járási Földhivatal bevonásával megtörtént, a bejelentő lakó elmondása szerint látványos javulás
történt a múlt évi helyzethez képest. Van itt azonban egy másik
probléma is, ez pedig szintén a
csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos. A kérdést már napirendre vettem, és intézkedem.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet
képviselője

Jó hírrel köszöntöm választókörzetem lakóit, akik közül bizonyára már sokan személyesen is megtapasztalták, hogy
a Barátság út 16., 18., 20. számú
épülettel szemben lévő, az eddigi homokos területen új parkoló épült. Külön örülök, hogy
a tanévkezdés, az őszi, esős, sáros időszak előtt sikerült átadni az ott parkoló autótulajdonosoknak a városi önkormányzat
finanszírozásában megvalósult
beruházást. Miközben megköszönöm a polgármester úr, az
önkormányzat vezetőinek támogatását, köszönöm lakótársaim türelmét is, akik e-mailben vagy személyesen szorgalmazták a korábbi áldatlan állapotok felszámolását. Örömmel
nyugtázhatjuk, hogy siker koronázta az összefogást, melynek érdekében képviselőtár-

A Klapka és a Dobó u.-i, illetve a Könyves Kálmán u. felőli bejárat.
A szemetet civilizált(!) emberek dobálják szét.

Harminc méter

selőink jelentik
Események a 9. számú választókerületben
Tisztelt Választókerületi Polgárok!
Az útépítés elkezdődött a Kárpát utcában. Az ígéretnek megfelelően a sövényeket érintetlenül hagyták az útépítők. A Barackos söröző előtt járda fog épülni, mely a Széchenyi utca
70-től indulva a Kárpát utcában meglévő járdáig tart majd,
szép körívet alkotva. Az új járda kiegészíti a Kárpát utca új útburkolatát, s nem utolsó sorban az emberek kényelmét szolgálja majd.
A Toldi utca végén lévő játszótér ivókúttal gazdagodott, de
a víz bekötése még várat magára. Reméljük, hamarosan víz
is folyik majd a kútból. Küszöbön van az új játszóeszközök,
padok kihelyezése is. Annak ellenére, hogy a Közüzemi Kft.
rendszeresen locsolta a frissen telepített facsemetéket, néhány kiszáradt a kánikulában. Ezeket pótolni fogjuk az ősz
folyamán.
A Kossuth utcán, a Chili cukrászdánál lévő csapadékvíz kutakat kitisztították. A sok eső kimosta a homokot az út mentén, mély árkokat képezett sok helyen. Ezért tervben van az
útpadka javítása, megerősítése.
A megkezdett sövénytelepítés is folytatódik. A tavaly telepített tövek a nagy nyári forróság ellenére megmaradtak, köszönet érte a Közüzemi Kft-nek, rendszeresen locsolták a fiatal töveket. Tudomásom van arról is, hogy nem egy ingatlan
előtt a lakók is locsolták a bokrokat. Köszönet érte, ez bizonyítja, hogy az embereknek magukénak érzik a házuk előtt
lévő területet is.
Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője

széles parkoló épült a Barátság úton
sammal, Seltenreich Józseffel, a
szomszédos választókörzet, a
lakótelep másik képviselőjével
vállvetve dolgoztunk. Erőinket
koncentrálva közösen oldottuk meg ezt a régi problémát,
amely érintette a Barátság u.
45., 43. számú lépcsőházban
élőket is, hiszen többen parkolnak itt közülük.
Az augusztusban birtokba
vett 30 méter szélességű, térkőből kiépített parkoló után a

Szent István Park déli oldalán,
a Meder utcában 12 új parkolót szeretnék építtetni. Majd
ezt követően tovább folytatva
- az autósok parkolási gondjainak enyhítése érdekében – a
park keleti oldalán, a Barátság
u. 20., 22., 24. számú épület irányában ugyancsak 12 gépkocsi számára létesül parkoló.
Ígéretem van arra, hogy még
szeptemberben elkezdődnek
a munkálatok. Lakókörnyezetünk komfortosabbá formálása, a zöldfelület növelése, a
jó levegő megőrzése érdekében pótoljuk a kiszáradt, tönkrement fákat. Reményeim szerint – ha marad rá forrás – a
kutyafuttatóban is el tudunk
helyezni néhány játékot.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Révdűlőiek!
Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem
Önökkel az elmúlt hónap lakóhelyünket érintő eseményeit, eredményeit.
- Az önkormányzat a rendezvények sikerét és egy szabadidőpark létrehozásának igényét látva korábban úgy döntött, hogy
a Katonadombon egy olyan területet alakít ki, amely év közben
bárki által szabadon használható
szabadidőparkként, a városi események alkalmával pedig rendezvényhelyszínként szolgálhat az itt
élők számára. Az itt tapasztalható beruházás a Dunakeszi Feszttel kapcsolatban történt. Közel
2300 m2-nyi térkő lett lerakva és
490 folyóméternyi kerítés épült
meg. Természetesen további fejlesztések is várhatóak. A lefedett
területen kosárlabda- és tengó
pálya, valamint pingpongasztalok lesznek kialakítva, amelynek
elemei a rendezvény idejére felszedhetőek. A kerítés mentén
parkolók lesznek kialakítva a jövőre esedékes útaszfaltozással
párhuzamosan.
- A Hullám utca, a Tavasz utca
és a Tutaj utca aszfaltozási munkálatai befejeződtek. Folytatódik
a Kagyló köz, a Kagyló utca és a

Római utca térburkolattal való lefedése.
- Az ősz folyamán több helyre
pad, szemetes és kutyapiszok tároló kerül kihelyezésre.
- A Kiserdő utcában lévő gödröt
– mely akadályozza a forgalmat –
rövidesen leaszfaltozzák; az előkészületek már megtörténtek.
- A Kiserdő utcai garázsok bontási folyamata hamarosan a végéhez ér. Az új garázshelyek (20
db) az Újszőlő utcában lesznek kialakítva.
- Tájékoztatom Önöket, hogy
a Révdűlőben Szűcs Iván (rendőr
törzszászlós) a körzeti megbízott.
Telefonszáma: 30-354-4795.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben
is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették
(tel.: 70-337-1604, e-mail: vincze.
geza56@gmail.com).
Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

Képviselői hírek!
Körzetünk fejlesztésén munkálkodom ezért is nagy öröm, hogy
Önöket tájékoztathatom a körzetünkben megvalósuló fejlesztésekről.
Az ott lakók régi vágya teljesülhet, kialakításra kerül a Tompa Mihály utcai játszótér mellett a gyalogos közlekedést segítő járda. Idén is tovább folytatódik a faültetés. A napokban kerül
kiültetésre a vasúti töltés mellé 40 db smaragdfa. Idén is folytatódott az iskolaújítás, ugyanis a Fazekas Mihály Általános Iskolában is több felújítás történt.
Szükség volt az iskolában egy új
első osztályos tanterem kialakítására, többek között az első osztályosok új tanteremmel gazdagodtak, a gazdasági iroda helyére pedig egy új számítástechnika te-

rem került kialakításra. Az iskola
mellett pedig az iskola évnyitóján
ünnepélyes keretek között került
átadásra az új műfüves pálya.
Amennyiben Ön is fel kívánná,
venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel
kapcsolatban ezt megteheti az
alábbi elérhetőségeimen:
tel: 06703688249
http://botkagabor.hu
e-mail: botkagabor@fidesz.hu
Botka Gábor
5. számú választókörzet
képviselője

körzeti

képviselőink jelentik
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Lakótelepi Piknik, amely így mondhatni hagyománnyá válik már az
életünkben! Sokan várták, kérdezték, s szerencsére még sokkal többen meg is látogatták e
vidám, szórakoztató és baráti
hangulatú rendezvényt!
Első gondolat a köszönet kell,
hogy legyen a szervezők felé!
Tolmácsi János és párja Ági, ismét egy csodálatos közösségi
élménnyel gazdagította a Lakótelep Szívében élőket. Köszönjük!
Nagyon sok érdekes esemény, koncert és bemutató volt
látható, élvezhető. Családommal a páncélos katonák csatáját
élveztük legjobban, igazi történelmi élményt nyújtottak a Börzsönyi nehézgyalogság harcosai! Persze a hastánc, a tombola, és a sok koncert is nagy sikert aratott!
Nagyon örülök, hogy az időjárás is kegyeibe fogadta e programot, s vakító napsütésben
zajlott az esti órákig. Boldogság
volt látni a rengeteg gyermeket, akik az ingyenes ugráló várban hancúroztak, örülök, hogy
Szeptemberi hónap az iskolások számára a tanév kezdetét
jelenti, de a Szent István Általános Iskolában ennél egy kicsit
többet. Immár negyedik alkalommal került megrendezésre
a Lecsó Fesztivál. A hagyomány
már kötelez. Ennek tudatában
álltak fel a csapatok a bográcsok mögé, hogy elkészítsék az
általuk legjobbnak gondolt étket, A LECSÓT. Az igazság eldöntéséhez, a szakavatott zsűri, csak nagyon nehezen tudott
dönteni. Kicsik és nagyok egyaránt rendkívül jó hangulatú
napot tölthettek el.
A beruházási munkálatok is beindulnak.
Hosszú ideje fennálló probléma megoldására kerül sor
a Vasút utcában. A földhivatalt, a birkózó centrumot, vala-
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A Lakótelep Szíve

e játékkal hozzájárulhattam én is a sikeres
megrendezéshez.
Tovább folytatódott
sok, a körzetet érintő
fejlesztés is az eltelt időszakban! Az intézményeket érintő felújításokról, fejlesztésekről egy későbbi számban külön
beszámolok majd, most egy rég
várt beruházás befejezése is

megtörtént. A Barátság út 35.45. mögötti parkolók kiépítésének második üteme is befejeződött, így ismét egy kulturált parkolási lehetőség nyílt az itt élő
autósok számára!

Tisztelt Lakótársaim!
mint az asztalitenisz szakosztály edzőtermét magába foglaló épület előtti területen a
parkolási gondok megoldásaként parkolók kialakítására kerül sor.

Sajnos többszöri kérésemre
sem javították ki az SZTK előtti
beszakadt csatornafedelet, ami
a közlekedést akadályozza.
Folytatódik a Jézus Szíve
Templom körüli járdaépítés,

Bízom benne, hogy közös
munkánknak még lesz néhány
eredménye az idei esztendőben
is, s remélem minden lakótelepi polgárnak nagy segítséget
jelent majd a rezsicsökkentés
újabb üteme, mely a fűtési időszakban lesz még inkább érzékelhető! Ehhez Önök is nagymértékben járultak hozzá támogató
aláírásukkal, s ez látható, érzékelhető eredményeket is hoz!
Az eddigi segítségüket szeretném ezúton is megköszönni, és
kérném a továbbiakban is!
A műszaki problémák bejelentésére közvetlenül is van
lehetőség, munkaidőn kívül
és hétvégén, a 06-70-380-6473 ügyeleti telefonszámon,
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán,
az 542-818-as számon, vagy a
muszak@dunakeszi.hu
e-mail címen.
Megkereséseiket várom a
Dunakeszi Garas utca 4. levélcímen, a
Seltenreich.j@dunakeszi.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
06-27-542-805/ 206 melléken.
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője
melynek II. ütemeként a templom, Fő út felöli oldalán készül
el a régóta várt járdafelület.
A Szent István és a Bartók
Béla utcai csomópont is átalakításra kerül. Ennek megvalósítására csak a Szent Mihály búcsút követően kerül sor.
Szeretném bíztatni Önöket,
hogy osszák meg velem azon
ötleteiket, amivel lakókörnyezetünk a tavalyi évhez hasonlóan tovább épülne, szépülne. Ezt
megtehetik e-mailen, vagy postai úton.
E-mail:
joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

Körzeti megbízottunk,

KLOPP BALÁZS r.
főtörzsőrmester
Sok kicsi sokra megy
Városunk 7. számú körzetében sok kisebb-nagyobb említésre méltó esemény
zajlott, illetve zajlik folyamatosan. Az
alábbiakban ezekből nyújtok át egy csokrot olvasóinknak.
Az Alsón megkezdődött utcák – a Piroska, Ágnes, Lilla – aszfaltozása során
végre megtörtént a Lilla utcában három
olyan diófa kivágása, amely akadályozta
az áramszolgáltatást. Helyükre – egyeztetve az ott lakókkal – természetesen lehetőség szerint még az ősszel újabb fákat fogunk ültetni.
Az alagi Kincsem utcában lakók egy
része kérvényezte a járdában keletkezett hibák javítását, a kérés teljesítésére a Lakosságszolgálati Osztállyal közösen igyekszünk mihamarabb megoldást
találni. A Verseny utca Posta és Kápolna
utcák közötti szakaszán hamarosan megkezdődik a kerékpárút létesítése, amelynek következtében kicsit leszűkül majd
az úttest, ugyanakkor megújul a járda és
önálló bicikliút épül, amelyet egymástól
zöldsáv választ majd el.
Várhatóan még az ősszel megkezdődik
az alagi D. Ordass Lajos park átalakítása
és teljes körű felújítása, amelynek következtében a parkot bekerítik, többfunkciós füves labdapálya, kocogópálya, pingpongozásra alkalmas terület és egy szabadtéri tornapálya létesül. A park oldalában, a Verseny utcai zöldséges mögött – a
volt cukrászda helyén – hamarosan pékség nyílik. Ugyancsak pékárura szakosodott üzlet nyílik valószínűsíthetően még
az ősszel Alsón, a vasútállomással szemben Szlávik Pékség és Kávézó néven. Az
alsói CBA előtt nyár vége óta várja hamburgerre, gyrosra és egyéb finomságokra vágyó látogatóit a Gyémánt Macsek.
A hamarosan megnyíló Kincsem utcai új bölcsődében bejárást tartottak augusztus végén. A beruházás építési része
lassan a végéhez közeledik, ezért Dióssi
Csaba polgármester, Homolya József, a
Közüzemi Kft. vezetője és a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati osztályának munkatársai a műszaki ellenőrökkel,
a kivitelező képviselőivel és a tervezővel
együtt megkezdték a műszaki átadást.
A bölcsőde négy új csoportszobával októberben nyitja meg kapuit, aminek köszönhetően az eddigi bölcsődei férőhelyek száma 37 százalékkal emelkedik városunkban.
Elsősorban a körzetben élő gyerekek
és a sportszerető, aktív felnőtt lakosság számára – természetesen valamen�-

A közbiztonsággal kapcsolatos megbeszélés Klopp Balázs körzeti megbízott (balra)
és Király János polgárőr társaságában

nyi városlakó részére lehetőséget kínáló
megoldásként – kezdeményezem a meglévő „klasszikus” sportágak mellett tenisz és vívás foglalkozások beindítását
dr. Thoma Csaba képviselőtársammal, a
miénkkel szomszédos 8. számú választókörzet egyéni önkormányzati képviselőjével közösen.
Legutóbb arról az örömteli hírről számolhattam be, hogy Alsó várhatóan jövőre önálló háziorvosi körzetté fejlődhet.
Ennek kapcsán felvettem a kapcsolatot
Győrfi György háziorvossal, akivel hamarosan személyesen is egyeztetünk az ezzel kapcsolatos teendőkről, igényekről.
Alsón látja el körzeti megbízotti feladatait Klopp Balázs, akivel – a polgárőrség
helyi vezetőjével együtt – nyáron több ízben tartottunk bejárást.
Szeptember 7-én rendeztük meg az
I. Dunakeszi Alsói Lecsófesztivált, melyről
külön tudósításban számol be az újság.
Képviselői fogadóóráim rendje 2013-ban
Az alagi városrész lakói számára legközelebb október 7-én és december 2-án a Kinizsi-pálya büféjében (Fóti út 41.), míg az
alsóiak számára november 4-én a klubház emeletén (Muskátli utca 2.) 17.00 és
18.00 óra között tartok fogadóórát. Lakótársaim megtisztelő javaslatait, észrevételeit továbbra is folyamatosan várom ismert elérhetőségeimen: benko.tamas.
dunakeszi@gmail.com; +36 70 665 31 84.
A Dunakeszin és a körzetben történt
fontosabb eseményekről folyamatosan tájékozódhat Facebook-oldalamon, a
www.dunakeszi.hu városi honlapon, valamint az időszakosan megjelenő Zöld Alsó
című ingyenes körzeti kiadványomból.

Az 1981 tavaszán született főtörzsőrmester számára nem újdonság a körzeti megbízotti szolgálat, mivel a szomszédos Újpesten közel 3 esztendeig dolgozott hasonló munkakörben. Így
komoly jártassága és tapasztalatai vannak a
feladatokat illetően. Tanulmányait 2002-ben
kezdte a fővárosi Rendészeti Szakközépiskolában, majd egészen idén májusig a Budapest IV.
kerületi Rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot. Feleségével Dunakeszin él, szabadidejében szívesen sportol. Körzeti megbízotti feladatait illetően elve, hogy a rendőr látható legyen,
ehhez elengedhetetlen, hogy illetékességi területén – ami az ő esetében Dunakeszi Alsó – amikor egyéb feladatai nem szólítják máshová, a lehető legtöbb időt töltse.
A körzeti megbízott munkaidejének megközelítőleg 90%-át az adott területi KMB-s tevékenység teszi ki. Klopp Balázshoz Alsón kívül az Ipari
Park (Auchan, Dechatlon, Buyway), Tőzeg-tavak
és az Alagi Majorság területe tartozik. A sporttagozatos gimnáziumban érettségizett fiatal
rendőr jó kommunikációs készséggel és problémamegoldó képességgel, nagy teherbírással
rendelkezik.
A körzeti megbízott közvetlen elérhetőségei :
mobiltelefonon: 0630/346-72-51 (elsősorban
nem azonnali ügyben történő kapcsolatfelvételben, amennyiben a hívás szolgálaton kívül érkezik, és a hívást nem tudja fogadni, visszahívja az
illetőt), email-cím: dkalso.kmb@freemail.hu
Minden hónap 4. szerdáján 18 és 20 óra közötti időben tart fogadó órát szeptembertől a 2120
Dunakeszi Muskátli utcai Dunakeszi-Alsói Közösségi Ház 1. emeletén.
A körzeti megbízott azt javasolja, hogy veszély, illetve azonnali segítség kérés esetén elsősorban a rendőr járőr számát (0670/291-31-70)
hívják, ha azt nem érik el, mert éppen intézkedik, akkor a Dunakeszi Rendőrkapitányság közvetlen számát (0627/341-055), valamint az ingyenesen hívható 107, illetve az európai segélyszolgálat ingyenesen hívható számát a 112-t tárcsázzák a lakosok.
Dunakeszi Városi rendőrkapitányság

Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője
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Várakozással teli ünnepi zsibongástól
zengett a Fazekas Mihály Általános
Iskola aulája. A hatalmas tér közepén
az öt első osztályos kicsinyek kedves
serege foglalta el a hosszan sorakozó
padsorokat, akiket szüleik, tanáraik és
a „nagydiákok” szeretetteljesen bíztató tekintette övezett. A felcsendülő
Himnusz visszavonhatatlanul jelezte
az ünneplőbe öltözött diákok számára,
hogy megkezdődött a 2013-14-es tanév.

A

z „öregdiákok” színes
tanévköszöntő irodalmi
összeállítása után Kovács Gáborné igazgató asszony
köszöntötte a több száz tanulót, szüleiket, a városi önkormányzat küldöttségét, Dióssi
Csaba polgármestert, Bocsák
Istvánné, családügyi tanácsnokot, Botka Gábort, a körzet
önkormányzati képviselőjét és
Csoma Attilát, a József Attila
Művelődési Központ igazgatóját, akik az ünnepi tanévnyitóra és a műfüves pálya avatására érkeztek.
Kovács Gáborné nagyra értékelte, hogy az iskola diáksága és a város polgárai modern
sportpályán sportolhatnak a

jövőben, melyért köszönetet
mondott a városi önkormányzatnak. - Köszönetet mondok
azoknak is, akik a nyáron jól
szervezett munkával időre elvégezték a szükséges átalakítási munkálatokat, s így készen
állunk a megnövekedett létszám befogadására – tért át a
zavartalan tanévkezdést szolgáló munkálatok ismertetésére. Majd arról beszélt; örömteli, hogy 5 első osztály kezdi meg a tanévet, ám arról is
szólni kell, elhelyezésük nem
kis gondot jelentett számukra. - Tiszta, jól felszerelt termek, lelkes tanító nénik várják őket. Ez a tanév is sok változást hoz iskolánk életében

– folytatta. - Mindig is arra törekedtünk, hogy az iskolánk
értékeit tovább ápoljuk, gyarapítsuk.
Az új tanévkezdéssel járó
változások közül elsőként említette, hogy a diákok étkeztetését külső cég biztosítja szeptembertől, melynek részleteiről átfogó tájékoztatást adott.
A másik – talán még fontosabb
– változás, hogy az új Köznevelési Törvény értelmében a diákoknak 16 óráig az iskolában
kell tartózkodniuk. - A benntartózkodást az iskolának adminisztrálnia kell, az esetleges hiányzásokat a szülőknek minden esetben igazolniuk kell a tanórai hiányzásokkal

együtt. Amennyiben a szülő
nem igényli a délutáni felügyeletet, ez irányú igényét az iskola honlapjáról letölthető szülői kérvény benyújtása alapján
lehet felmentést kérni – jelentette be Kovács Gáborné igazgató asszony, aki ezt követően bemutatta a tantestületet,
melynek összetételében jelentős változások történtek.
Az ünnepi tanévnyitó záró
aktusaként a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot,
majd a diákok egy csoportja átvonult a vendégekkel az iskola mellett épült műfüves pálya
avatására.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

TEMPUS-SZAL A RIVIÉRÁN
A Tempus Közalapítvány, melyet az Európai Unió működtet, évről évre lehetőséget nyújt a nyelvtanároknak és idegen nyelven tanító pedagógusoknak, hogy külföldi tanulmányutat tegyenek. Ennek egyedüli
feltétele egy sikeres pályázat megírása.

S

zámomra hatalmas nagy
öröm volt, mikor áprilisban
kiderült, hogy az alapítvány támogatja pályázatomat. Segítségükkel egy kéthetes tanártovábbképzésen vehettem részt
Franciaországban, Cannes-ban.
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A tanfolyam franciatanároknak szólt és a mai modern nyelv
megértéséhez és tanításához
nyújtott segítséget. Érdekességként említem meg, hogy az irodalmi francia nyelvvel párhuzamosan kialakult a „fiatalok

nyelve”, melyet már az idősebb
generáció is csak nagy nehézségek árán ért meg. Tankönyvből szinte lehetetlen megtanulni, de a kortárs filmek, dalok
megértéséhez elengedhetetlen.
Ugyanakkor az újságok megértéséhez fontos, hogy ismerjük a
politikailag korrekt kifejezéseket, a rövidítések jelentését, …
Tanárunk Sylvie Féral, a nizzai
egyetem munkatársa, biztosította a magas szintű oktatást és
egyben a barátságos hangulatot
is. A csoport tagjai Európa számos országából érkeztek (Portugália, Spanyolország, Németország, Lengyelország, Csehország, Norvégia), így sok érdekes
információhoz juthattunk más
országok oktatási rendszerével,

tanítási gyakorlatával kapcsolatban.
Szerencsére a munka mellett pihenésre és kirándulásra
is adódott lehetőség. Hétvégén
ellátogattunk Monacoba, Nizzába, valamint a híres nyaralóhelyre, Saint-Tropez-ba. Láthattuk a vasálarcos férfi celláját,
és alkalmunk volt betekinteni a
világhírű francia parfümgyártás titkaiba is. A továbbképzés
így nem csak szakmailag nyújtott nagy segítséget, hanem egy
életre szóló élményt is köszönhetek neki. Minden kollégámnak szívből ajánlom ezt a lehetőséget!
Aranyné Vékes Klára
(a kép jobb oldalán)

Tanévnyitó műfüves
pályaavatóval
A Fazekas Mihály Általános Iskolában rendezett
ünnepélyes tanévnyitó után a diákok és a tanárok a
szülők társaságában átvonultak az intézmény mellett épült új műfüves pályához, ahol Csoma Attila,
a Dunakeszi Programiroda vezetőjének köszöntőjét
követően Dióssi Csaba mondott avató beszédet.
A polgármester felidézte azt a konzultáció sorozatot, melyet az elmúlt években folytattak Kovács
Gáborné igazgató asszonnyal annak érdekében,
hogy az iskola udvarát minél változatosabbá formálják. E közös gondolkodás eredménye, hogy nem
az iskola udvarán, hanem az intézmény közvetlen
szomszédságában épült fel a régóta dédelgetett
műfüves pályát.

– Ha értelmes, a közösséget
szolgáló célokat tűzünk ki magunk elé, és annak megvalósításáért eltökélten dolgozunk, akkor olyan szép eredményeket
érhetünk el, mint pl. a műfüves pálya megépítése – fogalmazott a polgármester, aki idézett
egy nagyon is aktuális bölcseletet:- „Ép testben, ép lélek”. Ez a
filozofikus gondolat azt üzeni a
mának, hogy akkor tudunk igazán jól teljesíteni, ha az iskolában megszerzett szellemi tudás
mellett erősítjük fizikai állóképességünket is – hangoztatta a
városvezető, aki emlékeztette
az ünneplőket, hogy a kormány
ezért vezette be a mindennapos
testnevelést.
– Mindenkinek érdemes napi
egy órát foglalkoznia a testével,
szellemünk hordozójával, hogy
az a lehető legjobb állapotban
legyen – mondta Dióssi Csaba, aki szólt arról is, hogy a város lakóinak szabadidő- és ver-

senysport igényeinek magas
színvonalú kiszolgálása érdekében hozták létre a Polgármesteri
Hivatalon belül a Városi Sportigazgatóságot. A közelmúlt
eredményei között említette az
országos szinten is kiemelkedő
színvonalú asztalitenisz termet,
melyet a Földhivatal épületében kialakítottak ki. Ugyanott
egy birkózó termet is létrehoztak, melyben az olimpiai bajnok
Növényi Norbert vezetésével - a
számos világbajnoki éremmel
büszkélkedő felnőttek mellett –
tehetséges fiatalok bontogatják
szárnyaikat. – Tavasszal adtuk
át a fiataloknak a Magyarság
sporttelepen épített korszerű
BMX-pályát, most pedig megnyitjuk a műfüves pályát, amely
reményeink szerint sok örömöt
fog szerezni mindennapi életetekben. Kívánom, hogy használjátok egészséggel! – hangzott
Dióssi Csaba polgármester jókívánsága.

Seltenreich József, a Városi
Sportigazgatóság
igazgatója a Fazekas iskola sport sikereit méltatva reményét fejezte
ki, hogy az új sportlétesítmény
újabb lendületet ad az oktatási
intézmény közösségének. Mint
a sportigazgató fogalmazott: a
város új létesítményén a diákság mellett a felnőtt lakosság
is sportolhat, melyet igyekeznek zökkenőmentesen koordinálni. Seltenreich József nagyon jó sportolást kívánt a város polgárainak. Az avató ünnepségen jelenlévő diákoktól

azt kérte: - Vigyázzatok rá, úgy
használjátok, mintha a sajátotok lenne. Tartsátok rendben
és figyeljetek rá, hogy senki ne
tegye tönkre. Kívánunk sok sikert ehhez!
A rövid beszédek után Dióssi
Csaba, Seltenreich József és
Kovács Gáborné a nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen felavatta a város új műfüves pályáját, melyet az iskola
két labdarúgó csapata azonnal
birtokba vett.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

keszipress@gmail.com
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Már az első alkalommal is nagy sikert hozott a Dunakeszi-alsói lecsófesztivál, melynek ötletgazdája és
főszervezője, a lakókörzet tavasszal megválasztott önkormányzati képviselője volt. Benkő Tamás – aki
polgári hivatását tekintve, az MLSZ Pest megyei igazgatója – ezúttal is bebizonyította, hogy remekül ért
a szervezéshez. No és ahhoz, hogy olyan közösségi programot ajánljon, amire régóta várnak az emberek.

A

z utóbbi években jelentős fejlődést megélt családi házas lakóövezetben élő polgárok apraja-nagyja
ott volt szeptember 7-én délután
a Muskátli utcában. A gépjárművek helyet ezúttal
a versengő csapatok,
sátorral fedett asztalok, sportprogramok,
a gyermekek önfeledt kikapcsolódását segítő játszóeszközök foglalták el az utat.
Egyes becslések szerint közel
ötszázan vettek részt a jó hangulatú lecsófesztiválon, amel�lyel bizton állítható, hogy hagyományt teremtett Benkő Tamás és segítő csapata. A kora
délutáni órákban egymás mellett készültek az ízletes, és egyedi receptúra alapján összeállított lecsók. A hagyományosnak nevezett lecsón kívül volt,
aki pl. fürjtojással tette még élvezetesebbé a közkedvelt ételt.
Az egyik családi-baráti társaság
a jól ismert alapanyagok mellett darált húst és helyben szaggatott tésztát is felhasznált, s az
egészet a végén tejföllel tálalta
fel. De olyan versenyző is volt,

aki a különleges fűszerek mellet
mézzel ízesítette a nem minden
napi készítményt.
Bőven volt dolga az illusztris zsűrinek, melynek elnöki
tisztét a szakács tudományáról
is jól ismert népszerű színész, Kaszás
Géza látta el, akinek ugyancsak elismert társai voltak:
Dióssi Csaba polgármester, Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó,
Várhídi Péter, a magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya, szakkommentátor, és egy ifjú hölgy, Nagy Adrienn, a Neuwelt 2001 Kft. képviselője.

más és Dióssi Csaba ismertette
a versengő csapatokkal és a vendégek sokaságával, akik között a helyiek mellett érkez-

Fókuszban a győztes
egyesület képviselői

Miközben a tűzhelyek fölött
a bográcsokban főttek az illatos
lecsó különlegességek a családok, baráti közösségek az étkek
kóstolása, a habos sör kortyolgatása közben jóízűen beszélgettek, a gyerekek elfoglalták az
ugráló várat, összemérték gyorsaságukat a futóversenyen.
Néhány, együtt eltöltött kellemes óra után elérkezett a várva
várt pillanat, amikor a 18 csapat
tagjai egyenként a zsűri elé járultak, hogy bemutassák főzőtudományuk szépen tálalt készítményét. A nagy izgalommal várt eredményt Benkő Ta-
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tek Gödről, és a szomszédos
Káposztásmegyerről is. A zsűri döntése alapján – a rendkívül
szoros versenyben – az első alsói lecsófesztivált Sümegi Miklós és csapata, a Dunakeszi Alsóért Egyesület nyerte, akinek a
díjat a város polgármestere adta
át.
- Ez az első lecsófesztivál
Dunakeszi-Alsón, amely mindannyiunk számára óriási sikerélmény – jelentette ki Sümegi Miklós a díj átvétele után. –
Természetesen örülünk a győzelemnek, de számunkra a
győzelmi trófeánál is fontosabb,

hogy nagyon jó hangulatú, igazi közösségi rendezvény részesei lehettünk, amit köszönünk
mindenkinek – folytatta az
egyesület elnöke. – Bízom benne, hogy újabb, és újabb ilyen és
ehhez hasonló nagyszerű rendezvényekkel erősítjük barátságunkat, kötődésünket lakóhelyünkhöz – tette hozzá Sümegi Miklós, aki örömét fejezte ki,
hogy a város polgármestere is
megtisztelte jelenlétével a fesztivál résztvevőit.
A jó hangulatú lecsófesztivál a késő esti órákban zárult,
melynek sikerén felbuzdulva a
szervezők kijelentették, hogy
jövőre ismét megrendezik…
(Vetési)

A dunakeszi paradicsomtermesztés emlékére
szeptember 7-én negyedik alkalommal rendezte
meg a Szent István Általános Iskola szülői közössége és tantestülete a napjainkra hagyományos
városi programmá vált lecsófesztivált – mondta
Laczkovich Krisztina megbízott iskola igazgató.

V

áltozatos programok,
kulturális-, zenei- és
szórakoztató műsorok (Drums ütőegyüttes,
Mirage
tánccsoport,
William’s
zenekar,
Szent István Gyermekei bábtársulat), kirakodóvásár, sport- és
ügyességi verseny, birkózó és pompon bemutató, kézműves foglalkozás,
ugrálóvár is várta az érdeklődőket. Nagy tetszést aratott a
gyermekek körében a kutyás
bemutató, illetve a tűzoltó- és
rendőrautó.
Az idei lecsófőző versenyre
is neveztek intézmények, baráti társaságok, szülők. A zsűrinek tizenhat induló csapat
főztjéből kellet kiválasztania
a legfinomabb lecsót. Azok a
vendégek sem maradtak éhen,
akiknek nem jutott lecsó, hiszen az iskola udvarán négy
üstben finom gulyásleves ro-

tyogott, amiből bárki vásárolhatott.
A rendezvény fővédnöke dr.
Molnár György Dunakeszi város jegyzője volt, a győztesnek járó díjat Szabó
József önkormányzati
képviselő ajánlotta fel.
A jó hangulatú közösségi programot meglátogatta Dióssi Csaba polgármester, Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője
is. A rendezvény megvalósítását anyagilag Dunakeszi Város
Önkormányzata és az iskola szülői közössége támogatta.
Sokan munkájukkal, fellépésükkel, felajánlásukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez – méltatta a nagy sikert
aratott IV. Dunakeszi lecsófesztivál megvalósítását támogatók összefogását Laczkovich
Krisztina, a Szent István iskola megbízott igazgatója.
A szerk.
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A tavaly mintegy harmincezer látogatót fogadó
Dunakeszi Feszt kulturális és sörfesztivál idén a
színes programok sokaságával várta a vendégeket szeptember 13-15-ig tartó hétvégén, a Dunaparti Katonadombon. A fesztivál egyik kellemes
meglepetéseként került bemutatásra Dunakeszi
dala, melyet városunk két jeles előadó művésze,
Feke Pál és Kováts Vera énekelt el.

A

z elmúlt két esztendő hagyományaihoz híven idén
is a kistérség települései
sárkányhajó csapatainak küzdelmével vette kezdetét a nagy népszerűségnek örvendő rendezvény.
A gödi révnél rajtoló egységek –
Dunakeszi, Fót, Göd és Veresegyház – óriási küzdelmet vívtak. A
hajóban - minden erejüket mozgósító – vízi légiók gigászi versenyt vívtak egymással és a méterek számával arányosan növekvő
fáradtsággal. A dunakeszi parton
több százan drukkoltak, ki-ki a
maga városának. Az izgalmakban
bővelkedő versenyt a végig vezető Dunakeszi Sárkány Légió több
mint egy sárkány hosszal nyerte a
gödiek előtt. A győztes csapat után
érkezők bíztatására (is) Mann Róbert riporter, így konferálta a végeredményt nagy derültséget keltve: ”Egy sárkány nem nagy előny,
egy sárkányt még otthon is le lehet győzni”…

A dunakeszi
légió győzött
Városunk egységének tagjai a
boldog győztesek örömével eveztek a parthoz, akik az egykori világbajnoki ezüstérmes kajakos,
Bauer Márton csapatkapitány vezérletével megismételték tavalyi győzelmüket. A dunakeszi légióban Dióssi Csaba polgármester mellett idén már Erdész Zoltán
alpolgármester is a csapatot erősítette. Harmadikként Veresegyház ért célba, míg negyedikként
Fót hajója siklott át a képzeletbeli célvonalon. A csapatokat a né-
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zők hatalmas tapsa és a Dunakeszi Koncertfúvósok gyönyörű játéka fogadta Tóth Ferenc karnagy
vezényletével.A sárkányhajók versenye után a program a Katonadombon folytatódott, ahová a közönség az ősz színeiben pompázó
Duna-parti sétányon vonult végig
a menet élén végig zenélő koncertfúvósokat követve.
Az új köntösbe öltözött környezetben, a térkővel övezet nagyszínpadon a III. Dunakeszi Feszt kulturális és sörfesztivált dr. Tuzson
Bence, területfejlesztési biztos nyitotta meg, aki ünnepi köszöntőjében a kistérség összefogásának nevezte a háromnapos rendezvényt.
- Az idei fesztivál egyik kedves
színfoltja, hogy a kistérséghez tartozó Dunakeszi, Göd és Fót mellett vendégként Veresegyház is
képviselteti magát a régió egyik
legnépszerűbb eseményén. Korábban leginkább alvóvárosként
volt ismert Dunakeszi, ám 2010ben sokan gondolták úgy, hogy
ezen változtatni kell – mondta dr.
Tuzson Bence. Az elhatározást tett
követte, melynek egyik nagyszerű
eredménye a Dunakeszi Feszt kulturális és sörfesztivál, ami az első
pillanattól kezdve sikeres. - Dunakeszi, a Mi városunk, ahol tényleg
jó élni! Hajrá Dunakeszi! – hangzott a területfejlesztési biztos buzdítása, aki mindenkinek nagyon
jó szórakozást kívánt.
Az ünnepi megnyitó után
Legindi Tímea műsorvezető köszöntötte a fesztivál közönségét és
ismertette a sárkányhajó verseny
eredményét. A díjakat Szabó József önkormányzati tanácsnok és
Seltenreich József, a Városi Sport-

igazgatóság igazgatója adta át. A
színpadra vonuló csapatokat óriási
ovációval köszöntötte a közönség,
amely tombolva ünnepelt, amikor
a győztes Dunakeszi Sárkány Légió csapatkapitánya, Bauer Márton magasba emelte a trófeát.
A kiváló sportemberek után
Póka Egon foglalta el a színpadot, akit késő este a hazai popzene egyik tehetséges egyénisége,
Tóth Gabi követett a világot jelentő deszkákon…
Amilyen nagyszerű hangulatban telt a fesztivál nyitónapja,
olyan kellemetlenül folytatódott
másnap. Zuhogó esővel, komor,
rideg időjárással köszöntött ránk
szombat, amely szinte egész nap
így telt, melynek következtében a
szabadtéri programokat kénytelenek voltak lemondani a szervezők.
A Kistérségi Hétpróba is négy próbára „olvadt”. A pénteki sárkányhajó verseny után másnap „csak”
a szkander, főző- és sörivó verseny
küzdelmei jelentettek izgalmat a
négy település versenyzőinek és
a rossz időjárás miatt gyérszámú,
ám annál lelkesebb szurkolónak.

Erős emberek
viadala
A szkander verseny párharcai
igencsak lázba hozták a nézőket, és
magukat az erőtől duzzadó, izmos
karú férfiakat és nőket, akik közül
néhányan igazi presztízsmérkőzéseket vívtak. A csuklók és a karok erőpróbája közben el-elhangzott egy-két „zríkáló” megjegyzés is miközben szikrázó tekintettel méregették egymást. Városunk
erős emberei remekül helytálltak,
hiszen a négy kategória közül háromban győztek, míg a balkezesek
viadalában ezüstérmet nyertek. A
remek szereplésnek köszönhetően Erdész Zoltán alpolgármester
a dunakeszi csapatnak adhatta át a
győzteseknek járó aranyérmet.
Az esővel „locsolt” bográcsokban gőzölgő gulyás illata terjengett a sátrak között. A főzőverseny csapatai a kellemetlen időjá-

rással dacolva készítették az ízletes
étkeket, melyek közül a zsűri „ítélete” szerint a fóti asszonyok gulyása volt a legfinomabb. A tavalyi győzteshez méltó igényességgel
vett részt a versenyben a Dunakeszit képviselő Kőrösi iskola tantestülete és szülői közössége Kárpáti
Zoltánné igazgató asszony vezetésével. Noha ezúttal a zsűri döntése szerint a második helyen végeztek, ám a közönség díját ők nyerték, akik látva a jó ízléssel terített,
finomságokkal teli asztalt, elfogyasztották Gubicz György nemzetközi séf remekét, az őszi zöldségféleségek íz világát megjelenítő előételt, megízlelték Kiss Zsoltnak, a Bormánia tulajdonosának
különlegesen finom étkét, - erdei gombás, zöldséges sertésragu nem is dönthettek másképpen…
A finomságok elfogyasztása
után átvonult a fesztivál közönsége a sörsátorba, ahol négy település „gyorsivói” abban versengtek, hogy ki tud gyorsabban „legurítani” egy pohár sört, amely idén
a gödieknek sikerült a legjobban.
Ezzel a versenyszámmal ért véget a
négy próba verseny – mint Csoma
Attila, a Dunakeszi Programiroda vezetője mondta –, melynek nemes küzdelmeit dr. Tuzson Bence
területfejlesztési biztos értékelte és
mondott köszönetet a négy város
csapatainak. Az elismerő szavak
után átadta az összetett verseny
győztesét megillető vándorserleget Dunakeszi csapatkapitányának, Szabó József önkormányzati
tanácsnoknak.
A borongós napot az EDDA esti
koncertje zárta, melyen már sokan
„csápoltak” Pataki Attiláéknak.

Sikerrel debütált
Dunakeszi dala
A napfény vasárnap ismét beragyogta sugaraival a várost. A közönség apraja-nagyja jött el a Katonadombra, hogy élvezze a kulturális, irodalmi, zenei programok
mellett a kézművesek kínálatát, a
gyerekek kedvébe járó játékok so-

kaságát, a bábszínházi előadás varázslatát. Mindenki megtalálta
kedvének-ízlésének leginkább tetsző programot. A Dunakeszi Feszt
csúcspontjaként vasárnap este a
város büszkesége, Junior Prímadíjas Feke Pál varázsolta el hangjával a közönséget. A nagy tapssal jutalmazott önálló produkció
után Dióssi Csaba polgármester
ünnepélyesen átadta a Dunakeszi dala pályázat nyertesének és
helyezettjeinek a díjakat. A „Legeredetibb szerzeményért” járó elismerést Aburdán Tibor nyerte,
a „Közönség díjat” Loksa Levente és Szmolica Vivien vehette át. A
pályázat győztese, a Gyombolaitestvérek, Bálint és Pál, akiknek
szerzeményét Feke Pál, és Dunakeszi másik reménysége, Kováts
Vera énekelte el. A dal premiere
remekül sikerült, melyet a közönség együtt énekelt az előadókkal.
A III. Dunakeszi Feszt zárásaként Dióssi Csaba polgármester a
közösség összefogását emelte ki,
melynek eredményességéért köszönetet mondott Dunakeszi polgárainak, akik magabiztos fölén�nyel nyerték meg a Kistérségi hétpróbát. Elismerését fejezte ki a
fesztivál szervezőinek és megvalósítóinak, akik a „mostohább” időjárás ellenére is remek programokkal örvendeztették meg a fesztivál
közönségét. „Köszönet illeti munkájukat” – mondta a város polgármestere, akinek arra a kérdésére:
Jövőre ismét megrendezzük a fesztivált? - a közönség tomboló tapssal válaszolt.
Az izgalmak a tetőfokra hágtak,
amikor dr. Tuzson Bence, területfejlesztési biztos kisorsolta a Dunakeszi Feszt nyereményjátékának
fődíját, egy Merida montainbike-t,
melyet a Merida és Winkler Ede
ajánlott fel. A szerencsés nyertes, Lovas Melinda – jelentette be
Dióssi Csaba. A háromnapos fesztivál az Irigy Hónaljmirigy fergeteges koncertjével zárult, melyről
a szervezők és a közönség úgy távozott: Jövőre, veletek, ugyanitt.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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LAKÓTELEPI PIKNIK 2013
Most már biztos, hogy
hagyománnyá vált a Lakótelepi Piknik, melyet idén
harmadszor rendeztek
meg szeptember 7-én a Barátság útja 35-45. és a Garas utca 2-12. előtti zöld
területen. Az előkészítő,
szervező munka idén is
a Tengerecki Alapítvány
nevéhez kötődött. A
gyakorlati teendőkből
oroszlánrészt vállalt a
kezdeményező Tolmácsi
János és felesége, Ágnes,
aki egyébiránt az alapítvány vezetője.

A

házaspár
szenvedélyes túrázó s ezt a sportot igyekeznek minden
módon népszerűsíteni. Ennek
jegyében szervezték meg reggel nyolc órai indulással a Teljesítménytúrát
Dunakeszire
három távon. A legedzettebbek a 25 kilométeres útvonalat választották, a következő a
17 kilométeres táv, míg a gyerekeknek szóló "kínálat" a 8 kilométer volt. Távolságtól függően útba ejtették a csapatok
a Római kikötőerődöt. Ezt kö-

Páncélos Lovagok. A boszorkányvadász elnevezésű játékkal az egykor oly kegyetlen valóságot, a boszorkányüldözést
és elégetést harsány, mulattató
formában idézték fel a közönség nagy tetszésére.
E produkció meghívásáért
külön elismerés illeti Tolmácsi Jánost, akit fáradtságot nem
ismerő, sűrű teendői közepette sikerült rövid időre megállítani.
Nagykarimájú kalapja alatt
izzadó homlokát megtörölve

nellakások ajtajai és jó ismerősökké váltak az eddig ismeretlen lakótársak.
De persze, a filmklasszikusból idézve: "Egyedül nem
megy". Elmondta, hogy most is
számíthattak az önkormányzat
támogatására egy ugrálóvárral
s a közterület ingyenes használatával. A fő támogatók közé
tartozott az Aquaworld Budapest Viziélménypark, ahová
a tombola fődíjának nyertese
egész napos családi belépővel
mehet majd el. Imponáló fődíj

vette a Temető domb, az Alagi
és a Sikártorpusztai templomrom, a repülőtér s innen vissza
a lakótelepre, ahol kora délután
kezdetét vették a szórakoztató
programok.
Elsőként – hagyományosan
– a Dunakeszi Koncertfúvósok adtak nagy sikerű hangversenyt Tóth Ferenc vezényletével. Őket követte a különleges hangzású, virtuóz Kalungu
ütőegyüttes, majd szinte "berobbantak" a Börzsönyi Hagyományőrző Nehézgyalogos

mondta: – Igen, ez a harmadik
piknik. Ezt is megértük! Látja ezt a sok embert? Ugye érti,
mire gondolok?
Igen, a padokon ülő s a bográcsban főtt babgulyást falatozókat, a kisgyermekekkel sétáló családokat, a futkározó nagyobbacskákat, a bolhapiacon
a kitett játékokat, ruhaneműket s egyéb tárgyakat szemlélőket, s a "csak" egymással elmerülten beszélgető lakótársakat
látva mondhatjuk: értjük mire
gondol. Ismét kinyíltak a pa-

volt a Tengerszem Túrabolt 15
ezer forintos különleges túrazsákja is. A paprikás krumplihoz a kenyeret a Wiedermann
Pékség biztosította, a szomjúság oltásához a Hollósi Szikvíz
adta az innivalót, a Galga Coop
pedig ugyancsak a tombolához járult hozzá sokféle nyereményaprósággal.
A műsor pedig folytatódott.
A környéken lakó s a műfajt
egyébként is gyakorló hölgyekből verbuválódott hastánc csoport látványos műsora mint-
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ha a török időket idézte volna
fel. Gyerekek örvendeztek a Cili-Cili Muzsika zenés gyermekprogramnak, majd az estébe
hajló órában megtartott tombola sorsolás után dübörögni kezdett a House of Groves
rockbanda koncertje.
Találomra érdeklődtünk: Botos Márta kisunokáját, Csuta
Szabolcsot hozta el. Örülök ennek a rendezvénynek, mondta, megtelt vidám lakókkal ez a
közösségi tér. Bíró Hajdú Szilvia már tavaly is itt volt baráti társaságával, idén is elhívta
őket. Elújságolta, hogy a gyereknek vettek egy télikabátot, s
ma nem főzött otthon, hanem
itt ebédeltek. Szász Attila egy
plakáton olvasta a felhívást, felesége pedig ismerősétől e-mailt kapott. Ők nem itt laknak,
gyerekeikkel, Orsival és Kingával jöttek el s nagyon tetszett
nekik a rendezvény. Összehozza az itt lakókat, jegyezte meg
Szász úr.
– Nagyon örülök, hogy már
harmadszor is megvalósult a
piknik – összegezte a tapasztalatait Seltenreich József a
körzet önkormányzati képvi-

selője. – Köszönöm a szervezők nagyon fontos munkáját.
Úgy látom egyre jobban megkedvelik az itt élők a rendezvényt, mely igen magas színvonalú volt. S most már biztosan hagyomány lesz a piknik.
Ez volt eredendően is az ötlet
célja, hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek, ismerkedjenek, a lakótelep szívében.
Katona M. István
A szerző felvételei

A gyülekezet bizalmából…
Legnagyobb állami ünnepünk, Szent István király
napja alkalmából a városi
megemlékezést a Dunakeszi
Evangélikus templomban
tartották meg, melynek házigazdája Chikán Katalin
lelkésznő volt. A 2010
augusztusa óta beosztott
lelkészként szolgálatot
teljesítő Chikán Katalint június 2-án a gyülekezet titkos
szavazással egyhangúlag
megválasztotta parókus
lelkésszé. Június 30-án pedig
ünnepélyes istentisztelet
keretében Mekis Ádám, az
Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye esperese
beiktatta őt hivatalába.
– Az én utam idáig kissé rendhagyó volt – kezdte Chikán Katalin.
– Régebben, ha valaki végzett a teológián, segédlelkészként kezdte a szolgálatot egy másik, tapasztaltabb lelkész mellett. Én a felszentelésem után, 2010. augusztus
1-jén egyből szinte minden szolgálatát egyedül végző lelkész lettem Dunakeszin. A principálisom Mekis Ádám lett, aki esperesként Acsán szolgál. Gyakorlatilag
kezdettől mindent ugyanúgy végeztem, mint egy parókus lelkész.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a gyülekezet eddigi tevékenységem alapján bizalmat szavazott nekem…
A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban érettségizett,
s utána rögtön felvették az Evangélikus Hittudományi Egyetem
teológus-lelkész szakára. Ahogy
fogalmazott, érezte az isteni elhívást, ez határozta meg döntését.
Az utolsó évben egy Nógrád megyei gyülekezetbe, Szabó András
esperes mellé került, majd a diploma átvétele után Dr. Fabiny Tamás
az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke szentelte fel.
– Három éve élek Dunakeszin,
nagyon barátságos gyülekezetbe kerültem. Befogadtak és ez ne-

Az alkotó Ember
Sokoldalú művész, immár három
verseskötettel büszkélkedhet,
mégis leginkább szerénységével, visszafogott beszédstílusával ébreszt kíváncsiságot versei
s életútja iránt Vincze József
költő, dalszerző, képzőművész.

kem nagyon sokat jelent. Az itteni ismerőseim köréből már kezdenek baráti kapcsolatok is kialakulni. Az embereket szerettem
meg, hiszen ők alkotják a várost.
Ide kapcsolhatom Pál apostol igéjét, mely szerint az egyház Jézus
Krisztus teste. Az Istennel való
közösségünk az emberekkel való
közösség is. Jézus a fő s mi testének tagjai vagyunk. Ez azt is jelenti, hogy a gyülekezetnek, minden
gyülekezetnek, össze kell tartani.
Dunakeszin is ezt látom fontosnak. Nekünk itt kell olyan programokat szervezni, szabadidőt eltölteni, ahol jól érezzük magunkat és összetartozunk. Dunakeszi
a mi városunk, olvashatjuk, s a mi
gyülekezetünk a város része. Aki
többször is betér a templomba,
az előbb-utóbb közösségre lel nálunk. Biztos vagyok benne, hogy
más felekezetnél is ugyanez tapasztalható, hiszen nagyon aktív
lelki életet élnek, mint a katolikusoknál, mind a reformátusoknál.
– Ha időm marad kikapcsolódni, szívesen látogatom városunk egyre gazdagodó kulturális
programjait. S ha feltöltődésre van
szükségem, igyekszem lelki programokat választani akár a város
többi felekezetének alkalmai közül. S közben arra gondolok, hogy
azért dolgozom, hogy a gyülekezet
tagjai azt érezzék, jó együtt lenni.
Mert nekem itt ez a feladatom…"
Katona M. István
A szerző felvétele

Héhalmon született, 1952-ben,
a kis település Heves, Nógrád és
Pest megye találkozásánál fekszik.
Már gyermekkorában szerette a
verseket, meséket. Kitűnő tanuló
volt, a helyi pap mondta is a szüleinek, hogy nagyon tehetséges.
Nyolcadikos volt, amikor szülei 1965-ben Dunakeszire költöztek, úgy vélték, két idősebb lánytestvérének több lehetősége nyílik
továbbtanulni, dolgozni. A
család építkezésbe kezdett, s
neki középiskola helyett az újpesti Bánki Donát Szakmunkásképző
Intézet jutott, ahol kitanulta a karosszérialakatos szakmát.
Közben barátaitól megtudta,
hogy a városi gimnáziumban Uray
György magyar tanár irodalmi pályázatot hirdetett. Beküldte verseit és az első három díjat ő nyerte
meg.
Munkás évek következtek.
Előbb a Dunakeszi Mechanikai
Laborban dolgozott, közben megnősült, felesége Ljudmilla orosz
származású, két gyermekük született. Volt szakoktató a 201-es
Szakmunkásképző Intézetben, aztán megállapodott egy magánvállalkozónál, aki veterán autók restaurálásával foglalkozott s innen
ment a múlt évben nyugdíjba.
Alkotó munkássága lírában,
dalban, szobrászatban Dunakeszin
bontakozott ki. Ahogy fogalmazott, itt lettek mai napig meglévő
barátai, itt formálódott művésszé,
mindig adni akart szépséget, élményt, gondolatokat. Bekapcsolódott a város művészeti életébe, fokozatosan ismertté vált. Nem csak
lakhelye, otthona is a település,
ahol a régi poros utak mára eltűntek, ő maga átélte a faluból várossá
fejlődés minden stációját. "Az én
városom című", a 750. évforduló-

ra írt költeményében így fogalmazott: "Ennek a városnak hangulata van./Világot megmásító,/unalmat, ásító időt törlő,/örök ősöket
ifjú szívekben őrző hangulata./
Első kötete 2000-ben jelent meg
Palásti Béla akkori igazgató kezdeményezésére, a VOKE József
Attila Művelődési Központ támogatásával. A második a Tűzben
fészkeltem című, majd a múlt évben megjelent a harmadik, Lélekdal című kötete. Különleges fémplasztikáival rendszeresen találkozhat a közönség a városban rendezett tárlatokon. Alapító tagja a
DunArt Képzőművészeti Egyesületnek. Dalszerzőként számos alkalommal adott zenés irodalmi
műsort közösen Babják Annamária színművésznővel. Költeményei
egy érzékeny lélek rezdüléseinek
kivetítődései, finomívű dallamokra felfűzött s előadott verssorai,
vagy különleges fémplasztikáinak
látványa a reneszánsz alkotó embert idézik, aki több műfajú művein keresztül vall a világról. S aki
imigyen fogalmazza meg Ars poeticáját: "Kell a minden napra napimádat, / hogy feldobja szívünket /
az élni vágyás csúcsaira, / a szeretet töretlen Istenéhez."
Katona M. István
A szerző felvétele
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Szent Mihály-napok

– Honnan indult az ötlet,
hogy régi-új köntösbe öltözzön
a Szent Mihály napi búcsú?
- Évekkel korábban felmerült
bennem az a gondolat, hogy a
Szent Mihály-templom búcsúját – amely egyben városunk
védőszentjének ünnepe - kísérő kirakodó vásár átalakuljon.
Idén egy olyan hagyományteremtő vásárt szerettünk volna
életre hívni, amely tartalmában és külsőségeiben is illő az
ünnephez. Főleg a színvonal,
az „árukínálat” minőségének
emelését tekintettem célnak, és
ebben egyre több lakótársam
megerősített. Képviselői megbízatásomat követően úgy éreztem, lehetőségem nyílik, hogy a
búcsút az itt élők igénye alapján
a városvezetéssel közösen a hagyományokat felidéző, azokat
ápoló irányba vigyük. Mint kiderült, nyitott kapukat döngetek, mert elképzelésem találkozott a városvezetés terveivel.
Örömömre szolgál, hogy az átalakulásból már tavaly ízelítőt
kaphattunk, ám most még rangosabb lesz az esemény, hiszen
városunk védőszentjének ünnepét egy kétnapos programsorozattal tiszteljük meg.
– Hogyan jelennek meg az
eseményen a hagyományok,
Dunakeszi múltja?
– A Szent Mihály-napok alkalmával lehetőségünk lesz
visszanyúlni a gyökerekhez, a
Hagyományok Sátrában megelevenednek a régi dunakeszi
szokások. A sátor az esemény
egész ideje alatt nyitva áll az érdeklődők előtt, ahol a helyi tradíciók többféle módon jelennek
meg. A gyerekeknek lehetőségük lesz régi, a városban egykor jellemző mesterségeket kipróbálni, amelyeket illusztrációk, népviseletbe öltöztetett babák igyekeznek közelebb hozni
hozzájuk. Ebben a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány
lesz segítségünkre.
Természetesen nem lehet
Dunakeszi egész történelmét
ezen a helyszínen bemutatni, így számos módon igyekszünk kiegészíteni ezt az elképzelést. Egész napos nyitva tartással várja majd a látogatókat
a Révész István Helytörténeti
Gyűjtemény, illetve megtekint20 Dunakeszi Polgár

Már tavaly útjára indult az az elképzelés, hogy a hagyományokat felelevenítve az önkormányzat régi-új
köntösbe öltöztesse a Szent Mihály-napi búcsút. Idén
a rendezvény két napos lesz, kézműves árusokkal,
népzenei esttel, folyamatos színpadi programokkal,
és a Hagyományok Sátrával várja az érkezőket. A rendezvényről Szabó József tanácsnokot, önkormányzati
képviselőt, a rendezvény ötletgazdáját kérdeztük.

hető lesz a „Dunakeszi elmúlt
100 éve képekben” fotósorozatunk, este pedig csatlakozván
az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” országos programhoz egy őrtüzet gyújtunk
az ország több száz településével közösen.
– Említette, hogy a vásár is
átalakul… Mire számíthatnak
a látogatók?

– Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy ne a mennyiségre, hanem a minőségre helyeződjön át a hangsúly. Olyan
termék kínálatot szeretnénk az
előtérbe helyezni, amely tartalmában és külsőségeiben is illő
lesz az ünnephez. A vásárrész
a Szent István utcán helyezkedik majd el, a Bartók Béla és
a Szent István utca sarkán pedig egy színpad lesz felállít-

Az esemény programterve:
SZOMBAT
Szent Mihály
teremlabdarugó kupa a
Városi Sportcsarnokban:
8:00-14:00
Nyitás: 12:00
Csuzlizda - Paprika Jancsi
előadás: 16:00-16:45
Kőrösi Néptáncegyüttes:
17:00 - 17:30
Ludas Matyi (Apolló
színház előadása):
17:50 - 18.40
Széchenyi István Általános
Iskola Néptánc csoportja:
18:45 – 19:15
Kassovitz László mesemondó: 19:15 - 20:15
ECLECTICA élő koncert:
21:00 - 22:00

VASÁRNAP
Kozsuch Zsolt plébános atya
megáldja a megjelenteket:
10:20 - 10:30
SZENTMISE: 10:30 - 11:30
Servite Ökumenikus Kórus:
12:00 - 12:30
Szadai Néptáncegyüttes:
12:30 - 13:00
Dunagyöngye Néptáncegyüttes:
13:00 - 13:30
Dobroda Zenekar:
14:00 - 15:00
Joós Tamás Mesejáték:
15:00 - 16:00
Olasz Etelka Mesemondó:
16:00 - 17:00
Sebő Együttes + Soós Réka,
Tímár Sára: 17:30 - 18:40
Őrtűz gyújtása: 21:00

va, ahol szombat este és vasárnap is népzenei koncertekkel,
néptánc bemutatókkal, Berecz
András mesemondóval és bábszínházzal várunk mindenkit,
a gyerekeknek pedig népi játszótérrel készülünk.
– Az egyházi ünnep hogyan
illeszkedik a rendezvénybe?
– Fontosnak tartottuk, hogy
az esemény mindenkihez szóljon, ugyanakkor előtérbe kerüljön az ünnep egyházi jellege is. Így az ünnepi szentmisét a program részeként kezeljük. A mise előtt egy áldás is
lesz a nagyszínpadon. Ezt követően a Mária-lányok részvételével Kozsuch Zsolt plébános atya, Hugyecz János vendég
atya - aki az ünnepi szentmisét bemutatja - és a ministránsok onnan vonulnak be a templomba.

– Mit üzen nekünk Szent Mihály napja?
– A két napos rendezvény
központi eleme a hagyománytisztelet, a történelmileg egyházi eseményként újragondolt
búcsú, emlékezés arra, hogy
Szent Mihály napja egykor a
mezőgazdasági év befejezését jelentette, amelyet jókedvű
együttlétekkel, mulatságokkal
ünnepeltek meg. A hagyományok, szokások és múltunk ismerete pedig elengedhetetlen
egy stabil értékrend kialakításához, jövőnk tervezéséhez.
Ennek legjobb módja, ha közösségben, másokkal közösen
elevenítjük fel a múltat, tartjuk meg szokásainkat, így őrizhetjük meg azt az erőt, amellyel
az előttünk itt élők egy hajdan
16 családból álló parányi faluból összetartó, jól működő, folyamatosan gyarapodó emberi
közösséget tudtak létrehozni.
A rendezvény ideje alatt a
Hagyományok Sátrában várom Önöket. Találkozzunk és
töltsük együtt ezt a két napot,
figyeljünk egy kicsit egymásra, értékeinkre, és gyökereinkre. Hozzuk el gyermekeinket,
hogy lássák Dunakeszinek, a
Mi városunknak a múltját, jelenét, és ezáltal reméljük, közös értékeinket megőrzik a jövőben is.
(Pro)

VOKE József Attila Művelődési Központ

2013. október havi programja
Október 2. szerda
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Orvosi előadás.
Téma: Csontritkulás-reumatológia.

Október 17. csütörtök 19 óra
L’art Pour L’art Társulat:
Piroska, a farkas
Belépő: 2.500.-Ft

Október 5. szombat 9-13 óra
Bababörze

Október 18. péntek
Városi néptáncest

Október 9. szerda
A Nyugdíjas Klub kirándulása:
Tisza-tó, Abádszalók-PoroszlóÖkocentrum-benne:akvárium,víztanösvény.

Október 19. szombat
Dunakeszi Lakodalmas
A hagyományosan kétévenként
megrendezett lakodalmas
a Nyugdíjas Kiránduló Klub
szervezésében.
Vacsora, zene, tánc, vigalom.

Október 12. szombat 19 óra
30 Fényév
A 30 éves Ghymes Együttes
jubileumi koncertje.
Jegyárak: 2.800.-, 2.500.-,
2.200.-Ft.
3 éves kor alatt a belépés
ingyenes!
Október 16. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Dr. Kertész Péter állatorvos
hasznos tanácsai.

Október 25. péntek 18 óra
III. DunArt Galéria
A DunArt Képzőművészeti
Egyesület kiállításának
megnyitója.
Október 30. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután.
Téma: Temetkezési szokások,
jelképek Magyarországon.

VOKE József Attila Művelődési Központ
( 2 1 2 0 D u n ake s zi, Á llom ás s é tán y 1 7 . ) w w w. vokejamk.h u

Borok és más finomságok
Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor

Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok
Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben
Tel.: 27/632 794 Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

www.bormania.hu
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TeSzedd akció zuhogó esőben
Az előző évek sikereinek folytatásaként a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. az idén második alkalommal hirdette meg szeptember 14-re a TeSzedd! Országos szemétgyűjtési
akciót. A szervezésben együttműködő partner volt a Belügyminisztérium valamint a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium. A lebonyolításban való részvételre felkérték az Országos Polgárőr Szövetséget.

L

apunk májusi számában beszámoltunk
a tavasszal megrendezett – az országos TeSzedd akcióhoz kapcsolódott –
önkéntes köztisztasági nap sikeréről és eredményéről. Az előzetes szervezőmunka, amit a
városi Polgárőrség Kristóf Ferenc elnök vezetésével elvégzett, joggal reménykedhettünk a
hasonló sikerben.
– Egyesületünk elnöksége is csatlakozott
az akciónaphoz – tájékoztatta lapunkat Kristóf Ferenc. – Vállaltuk többek között, hogy az
önkéntesek számára elvégezzük a gyűjtéshez
szükséges eszközök (zsákok és kesztyűk) kiosztását, valamint a gyűjtésben szakmai vezetőként, a helyismeret alapján megmutatjuk
az illegális hulladéklerakó helyeket.
Négy helyszínre tervezték a gyűjtést:
Dunakeszi-Alsóra, a Barátság úti lakótelepre, a Gyártelepi vasútállomás melletti töltésoldalra, valamint a Tetétlenre.
Sajnos, az időjárás erősebbnek bizonyult a
lelkesedésnél: szombaton zuhogó esőre ébredtünk. A központi találkozási pontra hat
polgárőr és tíz civil (köztük négyen a Jobbik
dunakeszi szervezetétől) érkezett. Dunakeszi-
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Alsón két polgárőr hiábavalóan ment ki a
megadott területre. A maradék három helyszínre viszont elindultak a vállalkozó kedvűek, s még ilyen mostoha körülmények között
is megtisztították a lakótelep tereit és a vasútállomás környékét.

Az egyik "privilegizált" illegális szemét lerakóhely a Tetétlen. Itt tevékenykedett társaival együtt Nyíri Márton önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok. Kérdésünkre elmondta, hogy a múlt évben 28 helyen számoltak fel illegális hulladéklerakást.
A Tetétlen még mindig az egyik legszennyezettebb terület.

– Pedig a rendőrség itt szinte mindennap
ellenőrzést tart – mondta a tanácsnok, – mégis próbálkoznak, s érdekes módon nem városunkból, hanem a környező településekről
jönnek. A múlt évben három esetben kaptak
el illegális hulladéklerakókat, és kirótták az
ötvenezer forintos büntetést. Folyamatosan
figyeljük az ehhez hasonló helyeket, s ha lassan is, de csökken a számuk. A városi frissített hulladéktérképet mind a rendőrség, mind
a polgárőrség megkapja, s e testületek is rendszeresen figyelik a szennyezett területeket.
Úgy gondolom, nagy előrelépést azonban az
jelent majd, ha megvalósul a városi térfigyelői rendszer – mondta végezetül, majd köszönetét fejezte ki a városi polgárőrségnek az előkészítő, szervezőmunkáért.
Ugyancsak köszönetét fejezte ki lapunkon
keresztül is Kristóf Ferenc és Lengyel Péter, a
Polgárőr Szövetség Dunakeszi járási koordinátora mindazoknak, akik a mostoha időjárás ellenére munkájukkal hozzájárultak városunk tisztábbá tételéhez.
Katona M. István

Az MTK-val történt fúziót követően már extraligás a női asztalitenisz csapatunk

„Legfontosabb cél a bennmaradás!”
Története során első alkalommal
szerepel a női asztalitenisz Extraligában a Dunakeszi női asztalitenisz csapata. Hogy miként került az
első osztályba a tavalyi szezonban
még a harmadik ligában szereplő
gárda? Nos, a közös szponzornak
köszönhetően fuzionált a Dunakeszi
Kinizsi és az MTK, így ősztől DK-MTKMagyarlakk néven próbálja meg
kivívni a hőn áhított bennmaradást.
Az erők egyesítése megtörtént, így a közös
támogatónak köszönhetően immár az Extraligában léphet az asztal mellé a Dunakeszi Kinizsi és az MTK fuzionált női asztalitenisz csapata. Pár hónapja még senki sem hitte, hogy Dunakeszi a férfi futsal mellett egy
másik sportágban is elhozza a városba a női
asztalitenisz hazai krémjét. Ugyanis a dunakesziek és az MTK a harmadosztályban – NB
I/B – szerepelt, és utóbbi feljutott a másodosztályba. Ám a szövetség átalakította a bajnokságot, és az MTK-nak felajánlott egy extraligás helyet.
„Közös szponzorunknak köszönhetően
egyesítettük erőinket, és a fúzió mellett döntöttünk. Az új csapat DK-MTK-Magyarlakk
néven szerepel. Nagy dolog számunkra, hogy

a női asztalitenisz hazai legjobbjait a saját termünkben fogadhatjuk. Már túl vagyunk a bemutatkozáson, az elmúlt két esztendőben BLdöntős Budaörs ellen mutatkoztunk be a legjobbak között. Szeptember 28-án a Vasút utcai
termünkben fogadjuk a bennmaradásért folytatott küzdelmünkben a legnagyobb riválisunkat, a Postás II-t, és remélem, szépszámú közönség előtt az első győzelmünket is megszerezzük” – fogalmazott Bartinai Péter, a szakosztály vezetője.
De kikből is áll a csapat? Ackermann Erika
a szekszárdiaktól érkezett, Fest Ágnes tíz esztendős kihagyást követően tavaly tért vissza az
asztal mellé, kettejüket egészíti ki a Mura Renáta, Meggyesfalvi Petra duó. A négy hölgy
amatőrként munka, illetve Petra esetében a középiskola mellett sportol, heti 3-4 edzéssel készül a nagy feladatra.
„A legfontosabb cél a bennmaradás! Nagyon erős a mezőny, nagyon nehéz lesz a kilenccsapatos Extraligában a 6-7. helyen végezni. Ám ha hozzák az alsóházi rangadókat itthon, illetve képesek lesznek a lányok egy-egy
idegenbeli bravúrra, akkor elérhető a kitűzött
cél” – jelentette ki a dunakesziek egyik legnagyobb erősítése, a korábbi többszörös válogatott Lindner Ádám, aki egyrészt Fest Ágnes férje, másrészt az utánpótlás vezetőedző-

Kiváló sportteljesítménye elismeréseként

Lutz Dórát támogatja az önkormányzat

jeként a felnőtt csapatnál is szakmai tanácsadóként dolgozik.
A bennmaradáshoz tehát szeptember 28-án
már meg is teheti az első lépést a csapat. Remélhetőleg a rengeteg hazai szurkoló buzdítása mellett… 		
- molnár -

Futsal

Dunakeszi egyik legtehetségesebb sportolója Lutz Dóra, aki korábbi
sikereinek folytatásában reménykedve vesz részt a Koppenhágában sorra
kerülő maratoni kajak világbajnokságon. Városunk büszkesége, noha kivívta az indulás jogát, de mégsem utazhatott volna el az északi városba,
ha a városi önkormányzat nem siet a segítségére.

A 2013-2014-es bajnokságban megkezdte NB I-es szereplését a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub csapata, és az
idéntől indította második csapatát
is. Először alakult meg a női csapat,
amely az NB I-ben bajnokságban
szerepel.

- A történet lényege dióhéjban, hogy a magyar
szövetség csak a korábbi világbajnok költségeit
finanszírozza, aki minősülés nélkül vehet részt
a világbajnokságon, ám a B-hajóban versenyző
Lutz Dóráét már nem tudta vállalni. Amikor
hírét vettük a történetnek, azonnal Dóra segítségére siettünk. Természetesnek tartjuk, hogy
egy olyan kiváló sportolót támogassunk, aki
eredményével vívta ki az indulás jogát – jelentette be Dióssi Csaba polgármester Seltenreich
József sportigazgató társaságában azon a találkozón, melyen fogadta Lutz Dóra édesapját. –
Dóra kiemelkedő eredményeinek elismeréseként a költségek egy részét magára vállalta a
város. Ezzel is hozzá kívántunk járulni, hogy a
világ egyik legnehezebb versenyén is bizonyíthassa tehetségét, aki nemcsak kiváló sportoló, de nagy örömünkre a Radnóti Gimnázium
egyik legjobb tanulója is. Többször is elnyerte
az év legjobb tanulója-legjobb sportolója címet
– mondta elismerően a polgármester.
Az edzőtáborban készülő Dóra édesapja,
Lutz András nagy megtiszteltetésnek tartja,

Kincsem Lovaspark SE (Nagykáta) – Dunakeszi K 2-7 (Temesi 3, Varga, Kun, Kovács,
Fekete)
Dunakesziek szerezték meg a vezetést, már
3-0-ra vezettek. Feljött a hazai csapat 3-2-re.
Dunakeszi belelendült és biztosan nyert.
Dunakeszi K- MVFC Berettyóújfalu 1-4
(Varga)
Az első félidőben 1-0-s vendégvezetéssel fordultak, szünet után Varga volt eredményes,
de 1-1-es állás után a hajrában, a rutinosabb
csapat hét perc alatt lőtt három gólt.
Hazai mérkőzések:
IX. 20. 21.00 Dunakeszi K II- Dunaújváros Főiskola
IX. 29. 19.00 Dunakeszi K – ELTE SE (női)
X. 4. 19.00 Dunakeszi K I – Rubeola FC
X. 4. 21.00 Dunakeszi K II – BEAC
X. 13. 19.00 Dunakeszi K- Debreceni EAC
(női)
X. 25. 19.00 Dunakeszi K I – Aramis SE
X. 25. 21.00 Dunakeszi II – Nagymaros FC
(Solymosi)

hogy az önkormányzat anyagilag is támogatja lánya világbajnoki szereplését, aki reményei
szerint jó teljesítményével hálálja meg a város
gesztusát. Erre minden oka megvan, hiszen
Dóra ifjúsági versenyzőként többszörös világbajnok, aki előtt szép jövő áll a felnőttek mezőnyében is. Bár a koppenhágai maratoni kajak
világbajnokság 25 kilométeres távja igencsak
emberpróbáló megmérettetés lesz, de ismerve
Lutz Dóra elszántságát és felkészültségét, minden esély meg van a kiváló szereplésre.
(Vetési)
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kéményépítés
• javítás
• bélelés
mindenféle
tüzelőberendezéshez
kéményes alapanyagok
ipari alpinista munkák

Fűtéskorszerűsítés és rezsicsökkentés
Egyre hosszabbak és hidegebbek a dunakeszi éjszakák. A 11 éve eredményesen működő Wagner Solar Hungária Kft.
munkatársai felkészülten várják a fűtési szezon kezdetét – és a kazáncsere iránt érdeklődőket. A dunakeszi vállalkozás 2013. szeptember 21-ére (szombat) nyílt napot szervez: a fűtéskorszerűsítés előtt állók megismerhetik,
miként csökkenthetik fűtési költségeiket megújuló energia megoldások segítségével.
Rezsicsökkentés ide vagy oda, otthonunk
fűtési költsége továbbra is sok pénzt emészt
fel a családi kasszából. A magas energiaárak
ellen mi magunk is felvehetjük a harcot azzal, hogy olyan fűtési rendszert építtetünk
ki, melynek olcsóbb a fenntartása. A szeptember 21-i „Fűtéskorszerűsítési Nyílt Napot” elsősorban azok számára ajánljuk, akik
a korszerűsítést követően új fűtési rendszerrel szeretnének nekivágni az idei télnek.
Lefaragna a fűtési költségekből?
A 9 órakor kezdődő rendezvényen Beleznai
Nándor, a cég ügyvezetője köszönti majd a
résztvevőket, akik megtudhatják, miként
tehetik megújuló energia megoldásokkal
(napkollektorral, hőszivattyúval, faelgázosító kazánnal, pellet kazánnal, pellet kandallóval vagy hővisszanyerős szellőztetőrendszerrel) komfortosabbá otthonukat,
és költséghatékonyabbá fűtési rendszerüket. Hazánkban is egyre több ember számára fontos a környezet védelme – a bemutatott eszközök használatával nemcsak
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tését-hűtését például talajkollektoros és levegős hőszivattyúval oldják meg, a melegvíz-ellátást levegő-víz hőszivattyúval és
napkollektoros rendszerrel biztosítják, kiegészítő fűtésként pedig pellet kazánt és
pellet kandallót építettek be. Az irodaház energiaellátásához a tavaly telepített 6
kWp teljesítményű hálózatra kapcsolt napelemes rendszer is hozzájárul.
fűtési költségeinken faraghatunk, de környezetünkért is tehetünk, ezzel csökkentve
családunk ökolábnyomát. Az előadásokat
követően az érdeklődők díjmentes energetikai felmérésen vehetnek részt, mely segítséget jelenthet az optimális fűtési rendszer
megvalósításában.

Még miért érdemes részt vennie?
A Wagner Solar Hungária Kft. Dunakeszi régiójában élőknek ingyenes helyszíni
felmérést kínál, továbbá a szeptember 21-i
„Fűtéskorszerűsítési Nyílt Napra” ellátogatók számára a kiválasztott rendszerre díjmentes beüzemelést is biztosít.

Nézze meg saját szemével!
A rendezvény helyszínéül szolgáló Fóti úti
irodaházban nincsen bekötve a gáz – a bemutatóteremben számos megújuló energiaforrást hasznosító készülék beüzemelt
állapotban is megtekinthető. Az épület fű-

A Wagner Solar Hungária Kft. bemutatóterme Dunakeszin a Fóti út 92.
szám alatt található. Érdeklődjön a
(27) 548 440-es telefonszámon vagy
látogassa meg weboldalukat a
www.wagnersolar.hu címen!

Gödön megnyílt a Zanakert

Otthon a kertben
Egy családi vállalkozás keretében új kertészet nyílt Felsőgödön, a főút mellett. Náluk a mai és a leendő kerttulajdonosok, a kertépítő és öntözőrendszer-telepítő vállalkozások egyaránt személyre szabott figyelemmel
kapnak szakmai segítséget és előzékeny kiszolgálást. Az igényes kialakítású belső udvar parkolójából indulhatnak az ügyfelek körülnézni és – beszélgetni. Mert, ahogyan azt Zanathyné Juni Katalin tulajdonostól megtudtuk,
ebben a kertészeti árudában érdemes kérdezni.
– Munkatársaink végzős hallgatók a
Corvinus Egyetem kertészmérnöki karán.
A teljes körű és ingyenes szakmai tanácsadás nem csupán a nálunk kapható termékekre vonatkozik, hanem a hozzánk betérő
kerttulajdonosok már meglévő növényeivel kapcsolatos problémáira is. Igény esetén akár házhoz, pontosabban kerthez is
megyünk, s helyben kezeljük a beteg zöldfelületeket. Igyekszünk személyes kapcsolatot kialakítani a vevőinkkel. Célunk a
stabil törzsvásárlói kör kialakítása, melyhez egy kedvezményrendszert is kidolgoztunk – mondta el lapunknak Katalin.
– Szemet gyönyörködtető a növényállomány. Honnan szerzik be a termékeiket?
– Kizárólag magyar – és azon belül is
amennyire csak lehetséges, helyi – termesztőktől származó, a hazai környezeti
és éghajlati viszonyokhoz kiválóan alkalmazkodó növényeket értékesítünk. Persze a saját kínálatunk mellett nyitottak vagyunk az egyedi igények alapján történő
beszerzésekre is.
– Milyen szolgáltatásokat kínálnak a
vásárlóiknak?
– Kerttervezés, kertépítés és karbantartás; öntözőrendszerek tervezése, telepítése és karbantartása, továbbá kerti ta-

vak tervezése; belső terek (például irodák, vendéglátóhelyek) dekorálása, ingyenes szaktanácsadás és házhoz szállítás.
Az utóbbi Dunakeszin, Gödön, Sződön és
Sződligeten szintén ingyenes.
– Milyen tippeket adna a kerttulajdonosoknak az őszi hónapokra?
– Azt tanácsolom, gondolják végig, hogy
az idén még milyen jellegű munkákat, átalakításokat végeznének el a kertben, és
azokat tervezzék meg pontról pontra. Szívesen segítünk abban, hogy például egy
adott területű növénytársulásba milyen fát
érdemes ültetni, az mekkorára nő, milyen
karbantartást igényel. Az őszi hónapokban, egészen november közepéig, ültethetők a fák, cserjék és örökzöldek. A legjobb

eredést mutatják az ősszel telepített sövények.
A gyümölcsfák és bogyósok ültetési szezonja az októberi és novemberi hónap,
majd tavasszal a március és április. Ős�szel is el kell végezni a szokásos kerti munkákat: gyepszellőztetés, őszi felkészítő trágyázás és lemosó permetezés, tisztogatás, a
lehullott lombozat eltakarítása, ha szükséges, a növények téliesítése és takarása.
Ősszel telepítjük a tavaszi hagymásokat: a tulipánt, nárciszokat és krókuszokat.
Mindehhez valamennyi szükséges eszköz és termék, természetesen sok-sok jó
tanács kíséretében nálunk, a felsőgödi
ZANAKERT-ben elérhető!
VPK
szeretettel várjuk

a vásárlókat, a kertépítőket és
az öntözőrendszertelepítőket !

2131 Göd, Pesti út 236.

Telefon: (+36 27) 534- 407

www.zanakert.hu
zanakert@invitel.hu

nyitva tartás:
keddtől szombatig: 8°°-18°°
vasárnap: 8°°-14°°
hétfőn: zárva
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Vigyázz! Veszélyben az életed!
Szeptember elején tartották az Európai Kardiológiai Kongresszust Amszterdamban. Történt-e olyan bejelentés, ami jelentősen befolyásolhatja a szív- és érrendszeri panaszok miatt kezelt betegek állapotát? –
kérdezem a Dunakeszi Polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost
- Orvosi szempontból nézve nem. Azokat a már
ismert mondatokat fogalmazták meg az előadók Európa és a Mediterráneum 55 országából, mintegy 80.000 kardiológust képviselve: a
szív-és érrendszeri betegségek az orvosok minden erőfeszítése ellenére, továbbra is az első számú „gyilkosnak” tekintendők Európában. Néhány számadat az ezeket elősegítő kockázati tényezők alakulásáról a londoni Nemzeti Szív
és Tüdő Intézet vezető munkatársa, Kornelia
Kotseva által ismertetett, másfél évtizedes nemzetközi kutatás eredményeiből: 1999 és 2013 között a vizsgálatokba bevont 12.775 beteg közül
a dohányosok aránya jelentősen nem változott,
szerény csökkenés volt itt megfigyelhető (21%
1999 / 2000-ben, 19,9% 2006/2007-ben, 18,2%
2012/2013-ban). Az elhízás gyakorisága és a cukorbetegség azonban már meredeken emelkedő trendet mutat, az előbbi 31,9%-ról 38,5%-ra,
utóbbi 18,5%-ról 27,2%-ra növekedett! Az átlagos testtömeg (BMI) index is megemelkedett
28,5-ról 29,2 kg/m²- re, ami azt jelenti, hogy az

elhízás 51%-ról 57%-ra nőtt a betegeknél. Ezek
mellett az sem meglepő, hogy a vizsgálat megállapította: a fizikai aktivitásuk gyakorlatilag nem
változott a 14 éves vizsgálati időszak alatt.
- Gyakorló orvosként miben látja ennek az
okait?
- Kardiológus, belgyógyász szakorvos vagyok,
nem társadalomkutató, így mélyebb ok-okozati összefüggésekre nem látok rá. Az bizonyos,
hogy a dohányzásról „leszoktató” kampányok
és az azt nyomatékosító jogszabályi szigor –
kellő felvilágosító munkával – eredményt hozott és hozhat a jövőben is. Ugyanakkor egyetlen óriásplakáton sem láttam még a cukorbetegség, vagy a magas vérnyomás veszélyére felhívó,
annak visszaszorítását célzó hirdetést. Egyetlen
cukorkás dobozon sincs olyan felirat, hogy vigyázz, mértéktelen fogyasztásával az életed rövidíted meg. Az életmód - és annak részeként
az étkezési kultúra – változtatása össznépi feladat kell, hogy legyen, amikor itt az élet forog
veszélyben! A korábban idézett EUROASPIRE

vizsgálat megállapította, hogy a vizsgált betegek
nem több, mint egyötöde volt a cél BMI értéken belül! Az anyagi helyzet rosszabbodása sajnos az étkezési kultúrában mutatkozik meg elsőként. A szívbetegnek szükséges egészséges –
és drágább – táplálék helyett a szerényebb, de az
élet minősége szempontjából károsabb összetételűek kerülnek az asztalra. Hagyományainkkal – pörkölt, gulyás, húst-hússal – nehéz szakítani. Pedig muszáj! A napi fél óra mozgáshoz
igazán nem kellenek márkás szerelések és drága gépek. A több zöldség, gyümölcs étrendbe
illesztése csak elhatározás kérdése, különösen
nyáron nem lehet ez akadály. És még egy: a család befolyásolási készsége és képessége. Nem lehet elmenni szó nélkül amellett, ha az idősödő
hozzátartozó csak panaszkodik állapota romlásáról, de orvoshoz nem hajlandó elmenni. Meg
kell győzni és vele kell menni a szakrendelőbe
és az ott kapott orvosi utasítások betartásával és
betartatásával kell bizonyítani: a szerettünkről,
az ő életéről van szó!

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.hu honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra,
szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a 70/313-15-03 telefonszámon lehetséges.
Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden és szerdán 17.30-tól történnek a felnőtt szakvizsgálatok.

MEGNYITOTTUNK

2120 Dunakeszi, Kossuth út 1.

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 6:00-20:00-ig
Szombat: 6:00-13:00-ig
Vasárnap: 7:00-12:00-ig

Akciós árakkal
várjuk vásárlóinkat!
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Bemutatjuk TEMESVÁRI ISTVÁNT
„Az igazi bajnokok a célt látják maguk előtt, nem pedig az akadályokat „ (Lionel Messi)
Dunakeszi Kinizsi USE, ez év márciusában új sportköri elnököt választott, a 49 éves Temesvári István
személyében. A kitűnő szakemberrel
beszélgettem.
– A kézilabda életed meghatározó sportága, hogyan kapcsolódtál be?
– Iskolai tanulmányaimat Sződön kezdtem, majd váci Mezőgazdasági Technikumban folytattam – mondta Temesvári István.
– Abban az időben Vácon élénk és eredményes kézilabda élet folyt, én is bekapcsolódtam, Vác PENOMAH csapatában kezdtem
ezt a szép játékot. A bajnokságokban átlövő,
és irányító poszton szerepeltem, de sajnos a
sérüléseim miatt hamar abba kellett hagyni.
– Dunakeszin folytattad, de már szervezőként, vezetőként?
– Igen ide kerültem, és 1996 tavaszán megalakuló Dunakeszi Kézilabda Klub tevékenységében aktív szerepet vállaltam. Felkérésre elvállaltam az edző feladatot, és később az
elnöki tevékenységet is. Célom, hogy minél
szélesebb körben megismerhessék és népszerűsítsem a sportágat. Kézilabda Klub folyamatos fejlődésnek indult, az érdeklődés egyre
nagyobb lett, s ezzel nőttek a feladatok. A Dunakeszi Kézilabda Klub fuzionált a Dunakeszi

Kinizsi Utánpótlás Egyesülettel és ezen a néven szerepelünk, mely nagyobb lehetőséget ad
csapatainknak. Az utánpótlás csapatok megalakítása, a dinamikus fejlődés, új edző kollégák bekapcsolását igényelte, így ma Kalmár
Mónika és Povázsay György edzők készítik fel
a csapatokat.
– Milyen eredményekre vagy a legbüszkébb?
– Ifjúsági csapataimmal kétszer állhattam a megyei bajnokság legfelsőbb fokára.
A sok közül kiemelem: 2009 nyarán
Olaszországban Trikolor Olimpián Horvátország, Spanyolország és Olaszország ifjúsági csapataival mérkőztünk és
a dobogó tetejére állhattunk
fel. Egy elhivatott edző pályafutása során ennél többet nem
is kívánhat, minthogy a dobogó
tetején együtt örüljön a fáradt és
örömmámorban úszó játékosokkal.
– 2013 tavasza életedben fordulópont?
– Igen. Márciusban megkaptam a
Városi Sport Díjat, melyet Dióssi

Csaba polgármestertől vehettem át, megköszönve, az elmúlt években eltöltött eredményes sport munkámat. Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sport Egyesület vezetősége, és
a közgyűlés egyhangú támogatásával, márciusban az egyesület elnöki posztjára kértek
fel. Ez az új feladat nagyobb rálátási lehetőséget adott számomra, bár nehéz munkával jár,
a sportolókkal együtt a város jó hírnevének és
eredményének munkáján dolgozunk. Örömmel töltött el, hogy a labdarúgó szakosztály ifjúsági- és felnőtt csapatai aranyérmesek lettek. Elmondhatom, egyesületünkben
7 kézilabda, 6 labdarúgó csapat, valamint
sakk, strandröplabda, asztalitenisz szakosztályok működnek, a lehetőségekhez
képest szép eredménnyel. Ezeknek irányítása, nagy és szép feladat.
Itt szeretném megköszönni a Dunakeszi Önkormányzat több éven át tartó
támogatását. Készülünk a sportegyesület 100 éves ünnepségére, mely 2014. március
1-én lesz.
Közelgő születésnapjához gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!
Solymosi László
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Egy ország reménye van az 1996-97-es születésű, U16-os női kosárlabda-válogatottban

2013: BRONZOS NYÁR
Vélhetően eddigi pályafutása legsikeresebb nyarát hagyta maga mögött Tóth Tímea. A Dunakeszin élő
16 éves kosaras ugyanis a 2013. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Utrechtben, majd Albenában az
Európa-bajnokságon szerzett az U16-os válogatottal bronzérmet nyert. Ez első történelmi, hiszen a
magyar női kosárlabda első olimpiai érme, a másodikra pedig 37 évet kellett várni. Ráadásul Tímeáék
kvalifikálták magukat a Pozsonyban megrendezésre kerülő 2014. évi kosárlabda világbajnokságra.

A

mikor a ma már 185
centis – még növésben van – Tóth Tímea
kis harmadikosként a Dunakeszi Vadmacskákban az első
lépéseket megtette a kosárlabda nevű sportágban, még senki sem gondolta, hogy a „pici”
lány előtt ilyen fényes sportkarrier áll majd.
Már a helyi Radnóti Miklós
Gimnázium nyolc+1 évfolyamos képzésére járt, amikor a
tehetséges játékos a Csata DSE,
majd később a Vasas-Csata, illetve a Vasas igazolt játékosa
lett. A tehetséges bedobó vagy
center poszton bevethető játékos került be egyedül Dunakesziről a korosztályos U16 válogatottba, melynek immár két
éve a tagja.
„Eddig nyolc alkalommal
szerezte bajnoki címet a különböző korosztályos csapataival,
a Vasas-Csata örökös bajnoka elismerést szerezte meg ötödik országos címe megnyerése
után, míg az Év utánpótlás jáKÉZILABDA
Dunakeszi Kinizsi férfi kézilabda csapata Pest megyei B I osztályú bajnokság A csoportjában szerepel.
Tápiószele-Dunakeszi K 18-36
(Iváncsik 9, Kalmár 9, Volentics 7,
Pfedler 3, Kenéz 3, Járdi 3, Orosz 1,
Szőcs 1)

tékosa vetélkedésben legutóbb
a harmadik helyen végzett” –
árulta el büszkén Tímea édesanyja, Tóthné Czimmermann
Judit.
A válogatottal és klubcsapatával nemzetközi sikereket
ért el, többek között 2009-ben
megnyerték a Junior Bajnokok
Tornáját, de szintén aranyérmesek lettek 2010-ben a Bajnokok Tornáján U14 korcsoportban Karlovy Varyban.
„2006-tól veszek részt a Héraklész Tehetséggondozó Programban. Külön öröm számomra, hogy a fejlődésem érdekében
már a 2012-2013-as évadban a
Vasas NB I B felnőtt csapatában
is pályára léphettem” – vette át a
szót az ifjú kosaras.
Noha hatalmas élményt jelentett a számára, hogy a Radnóti csapatát a tavalyi tanévben
a Diákolimpia országos döntőjében a második helyig vezette, a csúcsot eddigi pályafutásában ezen a nyáron érte el.
2013 nyarán részt vett az EYOF

Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékán a magyar olimpiai csapat
tagjaként, ahol 3. helyezést ért
el csapatával. Ezt a történelmi
bronzot fejelte meg a bulgáriai Európa-bajnokságon, amelyen 37 év után első alkalommal végzett dobogón: a 3. helyen végeztek.

Ifjúsági Tápiószele – Dunakeszi
K 34-28 (Barta 12, Jávor 8, Páll 3,
Bartha 2, Imre, Gaál B, Gaál D)

XI. 16. 18.00 Dunakeszi K- Tápiószele
Dunakeszi Kinizsi női junior csapata, a Pest megyei bajnokságban szerepel:
Hazai mérkőzései:
X. 19. 11.00 Dunakeszi K – Cegléd
X. 26. 14.00 Dunakeszi K- Budai F
XI. 9. 14.00 Dunakeszi K –
Jászárokszállás

Hazai mérkőzések
X. 12. 18.00 Dunakeszi K-Gödöllő
X. 26. 18.00 Dunakeszi K- Sárkányok
(Verőce)
XI. 9. 18.00 Dunakeszi K- Domony

„Eredményeit 2010-ig részletesen vezettem, mert pályázott
a „Jó tanuló jó sportoló” díjra.
A szorgalma, kitartása példamutató, mindennapos edzései,
versenyei mellett is igyekszik
lépést tartani osztálytársaival,
az átlaga jóval a négyes felett
van” – mesélte el az édesanya.
Tímea most azonban lelkileg a többi magyar kosárlabdázóhoz, a sportot szerető emberhez hasonlóan egy kicsit megtört a győriek tragédiája miatt.
Ismerte az elhunyt sportvezetőt
és edzőt, ráadásul Dobos Ági, a
válogatott társa is buszon volt.
Szerencsére ő komolyabb testi
sérülés nélkül megúszta a balesetet, és haza is engedték.
Ahogy Tóth Tímea mondta,
fontos feladat vár rájuk jövőre:
ha már egyszer kiharcolták a
részvételt, akkor helyt kell állniuk a pozsonyi korosztályos
világbajnokságon.
Ugyanis vb-érme még egyiküknek sincs…
- molnár XI. 23. 14.00 Dunakeszi KTápiószentmárton
Mérkőzéseket a férfi és női csapat,
a Sportcsarnokba játssza. A férfiak
mérkőzése előtt az ifjúsági csapatok
mérik össze tudásukat.
Solymosi

-SZŐNYEGTISZTÍTÁS
- SÖTÉTÍTŐFÜGGÖNY TISZTÍTÁS
- ING MOSVA, VASALVA
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Dunakeszi gyerekek a korfball szülőhazájában
3300 km, 51 gyerek, 14 felnőtt, 10 nap, 3 meglátogatott korfball klub, és 1 hatalmas busz: ezek egy sikeres hollandiai edzőtábor kellékei.
Merthogy az új dunakeszi sikersportág, a korfball helyi legjobbjai Hollandiában jártak, hogy a legjobbaktól tanulhassanak.

H

árom helyi iskola, a Bárdos, a Kőrösi és a
Széchenyi diákjai és testnevelői keltek útra,
hogy fóti, szegedi és budapesti gyerekekkel
együtt megnézzék, hogyan csinálják a legnagyobbak. Mert korfballban Hollandia olyan, mint fociban Brazília és Spanyolország együttvéve. Vagy,
mint vízilabdában Magyarország: a legjobb. Ők a
világbajnokok, Európa-bajnokok, és az elmúlt hónapban ők nyerték a Világjátékok versenysorozatát is. Nem csoda: Hollandiában 100.000-en
korfballoznak, van tehát kiből válogatni.
Mi augusztus 11-én indultunk, és csaknem egy
nap alatt értünk ki első állomáshelyünkre, Rodenbe.
Itt a helyi klub klubházában laktunk 3 napig, és napi
3 edzéssel fejlesztettük tudásunkat. Minden reggel
futóedzés és gimnasztika várt a csapatra, azután
délelőtt és délután egy-egy korfball edzés, köztük
pedig mindig valami különleges, holland program:
biciklizés, csónakázás egy olyan kisvárosban, ahol
nincsenek utak, csak csatornák, fapapucs-felpróbálás egy farmon, vagy a királyi palota meglátogatása.
Következő vendéglátónk a KV Drachten volt,
ahol az edzések mellett már egy tornára is sor került: a helyi korosztályos csapatokkal mértük ös�sze a tudásunkat. És nagy örömünkre, bár meccset
nem nyertünk, de volt olyan félidő, amit döntetlenre hoztunk.

Harmadikként pedig Apeldoornban álltunk meg,
ahol további edzések mellett egy újabb tornát is
rendeztünk, de ezúttal csak a saját csapatainknak,
hogy lemérjük, mennyit fejlődtek a gyerekek a 10
nap alatt.
Sokat. És ezt nem csak mi látjuk így, de azok a
csúcs edzők, akik edzéseket tartottak nekünk: a volt
svéd szövetségi kapitány, a címvédő Európa-kupa
győztes csapat, a KZ-Hiltex edzője, és a helyi klubok
szakemberei is: mindenki egyöntetűen azt mondta,
hogy a gyerkőceink tehetségesek, lelkesek és sokra
hivatottak.
Most ismét a testnevelőkön a sor: ahogy a gyerekek, úgy ők is sok újat, új gyakorlatokat, új taktikai elemeket, új játékstílust tanultak. Az elkövetkezendő tanévben mindezt a testnevelés órákon és
a korfball szakkörökön adják majd tovább az egyre
több korfos csemetének. Mert Dunakeszin megállíthatatlanul nő a korfballosok tábora: jövő nyáron,
amikor holland vendéglátóink viszonozzák látogatásunkat, szeretnénk egy 300 fős óriás korfball táborban megmutatni nekik, mennyit fejlődtünk egy
év alatt. És biztosak lehetünk abban, hogy akkor
már nem csak félidőket fogunk nyerni ellenük...

MASSZŐRKÉPZÉS
(svéd masszázs) indul
október elejétől
Dunakeszin, Vácon,
Szentendrén. Budapesten
szeptember 14-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA
alkalmas itthon és az uniós
országokban is
(az oklevél többnyelvű)
ÁRA:40.000 Ft
(részlet fizetéssel).
Érdeklődni:
06-30/30-21-487
(nyilv.szám:007772012)

Nagy Bandor

LABDARÚGÁS
Dunakeszi Kinizsi labdarúgó csapata Pest
megye II. osztály Nyugati csoportjában
szerepel, ragyogó rajtot vett.
Dunakeszi K- Pomáz 5-1
(Szabó 2, Horváth, Füzesi, Kalicz)
Dunakeszi K-Göd 3-2 (Szabó G 3)
Dunakeszi K – Perbál 1-0 (Veres)
Pilisszentiván SE – Dunakeszi K 4-0
U 21
Dunakeszi Kinizsi U 21 labdarúgó csapata, Pest megye A osztály Északi csoportjában nyert besorolást.
Dunakeszi K-Göd 0-6
Vác-Deákvár SE- Dunakeszi K 2-3
(Kósa, Tallér, Szegedi)
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Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

Siketlimpia dunakeszi résztvevőkkel

Július 26-augusztus 5. között Szófiában rendezték meg a
Siketlimpiát. Magyarország 13 sportágban 57 sportolóval indult, köztük volt Dunakesziről Szabó Szilvia és Egri Tiborc,
Dunakeszi sporttörténetében első alkalommal.

- Az első Siketlimpiát 1924-ben rendezték meg - mondta a 38 éves
Tiborc. Az idei volt a 22. - A bowling sportágban első alkalommal
indultunk, cél a tisztes helyállás volt, három női és három férfi versenyzővel. Egyéniben 102 versenyző között 83., párosban 41. helyen, csapatunk is a mezőny második felében végzett. A nőknél 38
éves Szabó Szilvia első alkalommal vett részt, és egyéniben 37. (65
induló), párosban 24. helyen végeztek. Szilvia 2006 óta versenyez,
eddig tizenöt első helyet ért el.
További tervünk, ősszel a magyar bajnokságon indulni valamint
készülünk a 2014-ben Bécsben megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra – számolt be a tervekről Egri Tiborc.
(Solymosi)

Tel.: 06-30-740-6780
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