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Gimnáziumi tanévnyitó

B

eszédének bevezetőjében
Varga Tibor igazgató üdvözölte a tanintézmény
vendégeit, a németországi Elmshorn város
Bismarckschule testvériskola 9. osztályos diákjait, akik augusztus 30án érkeztek városunkba.
A továbbiakban köszönetet mondott az Önkormányzatnak, hogy a
sportcsarnok felújítása után lehetőség nyílt az aula megszépítésére is.
Ezt követően a Gólyákhoz szólt,
akik most kezdik el középiskolás tanulmányaikat. Követendő példának
említette az elmúlt tanév végén érettségi vizsgát tett 13. évfolyamos diákok teljesítményét. A végzős három
osztály vizsgaátlaga kiemelkedő, 4,6
volt s nyolcvan százalékuk megszerezte a középfokú, a többi a felsőfokú nyelvvizsgát. Fontos tudni azonban, hogy egy közösség értékét nem
lehet csupán a tanulmányi eredmények alapján megítélni. „Sokkal fontosabbak azok az értékek, amelyeket
tanítványaink személyiségükben és
kapcsolataikban hordoznak… Amikor új iskolátokban célokat határoztok meg, ezek ne csupán – egyébként
fontos – jó tanulmányi eredmények
legyenek, hanem gyarapodjatok erényeitekben, csiszoljátok képességeiteket, törekedjetek egymást segítő
kapcsolatokra. Véssétek eszetekbe
az egyik legfontosabb igazságot: két
ember között a legrövidebb út a szeretet”, mondotta a legfiatalabb diákoknak.
Ezzel párhuzamosan nagyon fontos, hogy a képességek és emberi értékek formálásában is előbbre jusson
a tanulóközösség, hangsúlyozta beszédében az igazgató.
Végezetül köszöntötte és bemutatta az újonnan érkezett tanárokat,
Csordás Lászlóné és Dr. Nagy Piroska (egykori tanítványuk) matematika-fizika szakos, Kiss Gabriella biológia-kémia szakos tanárnőket, valamint ugyancsak egykori diákjukat, Veres Renátát, aki végzős tanár
szakos hallgatóként elkezdi tanítási
gyakorlatát.
A gimnázium a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat
közreműködésének köszönhetően
testvériskolai kapcsolatot épített ki
a németországi Elmshornban lévő
Bismarckschule-val, tudtuk meg
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megújult aulával

Szeptember elsején elkezdődött az ötvenegyedik tanév a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban is. A nagy létszámú diáksereget –660 tanulót, köztük 108 kezdőt, 144 5-8. osztályost új köntösbe öltözött aula fogadta, ahol a Himnusz eléneklése után
elkezdődött az ünnepség. Elsőként Dézsi Tünde és Bódai András
9. osztályos tanulók olvastak fel egy részletet Karinthy Frigyes
örökbecsű Tanár úr kérem című művéből.
Hudra Andrea történelem-német
szakos tanárnőtől, a tanintézmény
németes munkaközösségének vezetőjétől. A középiskola – mely kétszer
olyan idős és kétszer akkora, mint a
Radnóti gimnázium – diákjai és a
„radnótis” diákok találkozásainak
már voltak előzményei.
„Most – augusztus 30-án – először
érkezett több napra a 28 fős kilencedikes diákcsoport Regina Sievert,
a testvériskola kezdeményezője és
Thorben Teclaw osztályfőnök kíséretével diákjainkhoz, ill. családjaikhoz, mondta a tanárnő, aki Harmos
Ildikó angol-német szakos tanárnővel együtt kalauzolta a vendégeket.
Gimnáziumunk tanulói rövid műsorral köszöntötték a vendégeket,
akik ezt követően városunkkal ismerkedtek. A tanévnyitó napján a
Szent Mihály templomban Diósi Tamás orgonaművész Bach-koncertjét
hallgatták meg s a további napokon
váci, budapesti, szentendrei és visegrádi kirándulásokkal tették tartalmassá a vendéglátást, melynek végén, szeptember 4-én utaztak haza.
Ezt a diákcsere-programot mindenképpen hosszú távra tervezzük,

Varga Tibor igazgató

mert ez a nyelvtanulás egyik legeredményesebb és legélvezetesebb módja
a diákok számára és talán testvérvárosi kapcsolat szintjére is emelkedhet a kezdeményezés.
A felmerülő költségek jelentős részét a fogadócsaládok, azaz a szülők vállalták, de támogatást kaptunk
Dunakeszi Város Önkormányzatától és a nemzetiségi önkormányzat
is hozzájárult a programok sikeréhez. Külön köszönet Kovács László
pékmesternek a felajánlott finomságokért”, mondta befejezésül Hudra
Andrea.
Katona M. István
A szerző felvételei

A borongós-esős időjárás
ellenére jó kedvűen, a
találkozás örömével gyülekeztek az „öregdiákok”
és a kis elsősök szeptember 1-jén a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola
újjávarázsolt aulájában
az 2014/15-ös ünnepélyes
tanévnyitóra.

„Előrébb, magasabbra!”

Megszépült környezetben kezdődött a tanév a Kőrösiben

A

testben és lélekben ünneplőbe öltözött diáksereget és a szülők sokaságát Nagyné Szöllősi
Márta tanárnő Ady Endre: „Ha élet
zengi be az iskolát, Az élet is derűs
iskola lesz” gyönyörű soraival köszöntötte. Kedves szavakkal üdvözölte Tuzson Bencét, a város országgyűlési képviselőjét, Dióssi Csaba
polgármestert, Seltenreich József
és Kárpáti Zoltán önkormányzati
képviselőket.
A nemzet és az iskola zászlójának behozatalát felállva köszöntötte a 660 tanuló, a 60 pedagógus
és a tanévnyitóra érkezett szülők
sokasága, akik közösen énekelték
el a Himnuszt.
A tanévnyitó közönsége vastapssal fogadta a másodikos és harmadikos diákok ünnepköszöntő műsorát, melyet Harcsáné Rozgonyi
Enikő tanárnő tanított be.
Kárpáti Zoltánné igazgató as�szony tanévnyitó beszédében elsőként kedves szavakkal a kisdiákokhoz szólt, akiket – mint mondta – már nagyon vártak. Szeretettel köszöntötte pedagógustársait, a
szülőket és a politikusokat.
A nyári vakáció tartalmas feltöltődést adó időszakát, a hetek múlásával mindinkább áthatja az újratalálkozás, az együttlét iránti vágyakozás – hallhattuk az önvallomást,
melyet így folytatott az iskola vezetője:” Mert az élmény akkor ér valamit, ha azt van kivel megélni, a
szép és bensőséges pillanatok akkor érnek valamit, ha van kivel
megosztanunk, a siker és az elismerés akkor értelmezhető, ha támogató közösségben érjük el azokat. A
„Kőrösi”, reményeim szerint ilyen
közösség. Erős bástya, olyan szel-

lemiséggel rendelkező iskola, mely
világos, érthető, és igen magas értékrendet közvetít. Ezért jó ide vis�szajönni tanév elején, s ezért várjuk
annyira, hogy megosszuk egymással élményeinket. Ez alól én sem
vagyok kivétel.” – mondta Kárpáti Zoltánné, aki örömmel újságolta,
hogy az iskolai alapítványuk a szülők támogatásának köszönhetően
közel 1 millió forintos informatikai
fejlesztést fejez be a napokban.
Büszkén mondta, hogy a 8. osztályos sportiskolás tanulójuk, Marton Nikolett a mexikói Aerobic Világbajnokságon 5. helyen végzett.
A hetedikes Veres Patrik az országos válogatott tagjaként kvalifikálta magát őszi Európa Bajnokságra. „Öröm látni, hogy ismét szerepelnek kőrösisek - Mátyási Péter
és országos diákolimpiai 3. helyezett korfballosai” - a városi óriásplakáton” –– hangoztatta az igazgató, aki kollégáiról is büszkeséggel
beszélt. Szádóczki Tamás már–már
emberi teljesítőképesség határait feszegetve kerékpárral egyedül
hódította meg a lakhatatlan vulkáni sivatagú Izlandi Felföldet. Nagy
örömmel szólt az iskola táncosairól, akik egész nyáron készültek,
hogy felejthetetlen élményben részesítsék a várost, István a király
című rockoperában nyújtott teljesítményükkel. - Köszönet nekik,
és felkészítőiknek, mindenekelőtt
Nagyné Szöllösi Mártának, Tóth
Zoltánnak valamint a háttértámogató Fias Zsuzsának – hangzott az
elismerés.
A nyári vakáció időszakában
végzett fejújításokért – megszépült
auláért, az új színpadért és a gyönyörű vitrinért, a megújult mosdókért - külön köszönetet mon-

dott Dióssi Csaba polgármesternek
és munkatársainak, valamennyi alkotó közreműködőnek. A megújult
aula burkolatán nyomon követhető
névadójuk által bejárt hatalmas út,
melyről így szólt: „Kőrösi Csoma
Sándor életének példájával intenek
bennünket, hogy mindennap „Előrébb, magasabbra!” érdemes törekednünk.”
Kárpáti Zoltánné az örömteli hírként jelentette be, hogy Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete 7,5 új
státusszal növelte az iskola dolgozóinak létszámát. Ez a biztosítéka
annak, hogy a tavaly kidolgozott
új helyi tantervünket meg tudjuk
valósítani – hangsúlyozta az igazgató, aki ezt követően egyenként
köszöntötte és mutatta be a 14 új
pedagógus kollégájukat. - Kívánom, hogy találjátok meg a szép
kihívásokat, és minden nappal Ti
is előrébb, magasabbra lépjetek…
Úgy tűnik, ezen a szeptemberen a
Kőrösiben minden együtt van. Becsüljük meg! Rajtunk múlik, hogyan gazdálkodunk vele! Ezzel a
2014-2015-ös tanévet megnyitom
– jelentette be a Kőrösi iskola igazgatója.

Dióssi Csaba polgármester tanévnyitó köszöntőjében kedves szavakkal szólt az ünneplőbe öltözött
kis elsősökhöz, akikkel megosztotta 37 évvel ez előtti, egy életre szóló
élményét, amikor az óvodából „belépett a nagyok”, az iskolások közé.
Szép gesztusnak nevezte ahogyan
a tanárok fogadták, az iskola jelképes kapuján „átvezették” a kisdiákokat, akik életében egy új világ
kezdődik. A marsallbot mindenkinek a tarsolyában van, mindenki
bejárja a maga útját – mondta Kőrösi Csoma Sándorra utalva, akinek életútjára nagy tisztelettel tekintünk. - Minden diáknak sikeres
tanévet kívánt, melyhez az önkormányzat a megújult, megszépült
környezettel kívánt hozzájárulni
– hangzottak Dióssi Csaba szavai,
aki tanévnyitón meglepetésként a
város valamennyi elsős diákjának
és óvodásának az intézmény nevét
viselő, Dunakeszis pólóval kedveskedett, mert mint mondta: Dunakeszi a Mi városunk!
A tanévnyitó az iskola himnuszának közös eléneklésével fejeződött be.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Oktatási intézményrendszer:

Külön vált az állam és az
önkormányzat feladata
A köznevelési törvény hatályba lépésével, 2013. január 1-jétől a Dunakeszin működő iskolák esetében
is a fenntartási feladatokat, illetve a pedagógusok feletti munkáltatói jogokat az állam vette át,
az önkormányzatnál csak a működtetési feladatok maradtak. Ez azt jelenti, hogy a meglévő épületek karbantartását, a tanításhoz szükséges eszközök pótlását az önkormányzat biztosítja, a további fejlesztéseket pedig az állam végzi – tájékoztatta lapunkat Erdész Zoltán alpolgármester.

A

Megújult az
alagi óvoda is

város alpolgármestere ennek kapcsán elmondta,
hogy Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere még
az elmúlt évben megkereste az oktatási államtitkárt, az emberi erőforrások miniszterét, sőt még a miniszterelnöknek is írt levelet, amelyben
az önkormányzat együttműködését
ajánlotta fel, s a demográfiai mutatók ismeretében felhívta a figyelmet
a szükséges fejlesztésekre is.
Mint azt Erdész Zoltán megerősítette -, melyről már korábban hírt
adott a Dunakeszi Polgár városi magazin is - erre a kezdeményezésre két
iskolabővítésről döntött a kormány:
egyrészt a Bárdos Lajos Általános Iskola Fő út 143. szám alatti épületéről,
illetve a Fazekas Mihály Általános Iskola fejlesztéséről. Ennek értelmében
a Bárdosban 7 tantermet, a Fazekasban pedig egy új épület szárnyat épít
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az állam, melyben 6 tanterem kerül
kialakításra. A költségekhez az önkormányzat 25%-os hozzájárulást
biztosít. Az állam saját intézményét, a
Nemzeti Sportközpontokat bízta meg
a projektek levezénylésével. Megállapodtunk, hogy az építési engedélyhez nem kötött beruházást az önkormányzat az önrész terhére elvégzi. A
Bárdos Iskola esetében ezt augusztus
25-re el is végeztük, s a diákok szeptember 1-jén el is kezdhették a tanulást az iskola 7 új tantermében. Ezzel
párhuzamosan az önkormányzat elvégezte a külső homlokzat szigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét,
az épület színezését. A Fazekas Iskola
felújítása is a Nemzeti Sportközpontok koordinálásával történik, a tervezéstől egészen a kivitelezésig. Miután
ez a beruházás építési engedélyhez
kötött, s ennek lebonyolítása várhatóan jó néhány hónapig eltart majd,
ezért az önkormányzat mobil tantermeket bérelt, hogy kényelmesen elférjenek a szeptemberi tanévkezdésnél a
gyerekek. Ezek kulturáltak és esztétikusak, egybe vannak építve az intézménnyel, közvetlenül a vizesblokkok
mellett találhatóak. A gyerekek és a
tanárok is egyből a szívükbe zárták.

Hét új tantermet, új mosdót és
színes felületet kapott a Bárdos
iskola Fő úti intézménye

Köszönet érte mindenkinek! – hangsúlyozta a város alpolgármestere.
A nyáron elvégzett feladatok sorában
Erdész Zoltán azt is elmondta, hogy a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Isko-

Új aula fogadta a diákokat
a Fazekasban

la auláját is felújította a város, melynek
eredményeként bensőségesebb, melegebb lett az egész megjelenése. Egy színpad is készült, amely biztosítja a programok kulturált megtartását.
A Radnóti Miklós Gimnázium auláját is átalakította az önkormányzat,
itt is épült színpad, a padlóburkolat
is megújult, ezáltal az épület belseje
barátságosabbá vált. A Fazekas Mihály Általános Iskolának is újjá varázsolták a belső aula részét.
A fent említett beruházások mellett
több iskola vizes blokkjának felújítására is sor került idén nyáron, mely-

Viacolor burkolatot kapott
a Zeneiskola udvara

nek eredményeként az ottani diákok
és pedagógusok kulturált, európai
szintű mosdókat használhatnak.
A városban található iskolák épületeinek állagmegóvása a továbbiakban is az önkormányzat feladata lesz,
s ennek a kötelességének maximálisan eleget is fog tenni.
A szerk.
Fotó: KesziPress

A Radnóti Miklós Gimnázium új aulával
és színpaddal köszöntötte a tanulókat
a tanév kezdetén

Kőrösi, hűen a névadóhoz…

Megnyílt
a 180 férőhelyes
Meseház Óvoda
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körzeti képvi
Itt van az ősz, itt van újra…
A bőséges csapadék miatt különösen sok
munkája akadt a közterületek burjánzó
zöldjeinek karbantartásával a Közüzemi Kft.
munkatársainak. Érthető, hogy egy-egy ismert, rendszeresen kezelt szakaszt a megszokottnál olykor kicsit később tudtak csak
kezelni. Lakótársaink ezt több-kevesebb türelemmel vették tudomásul, a hozzám érkezett bejelentéseket továbbítottam a cég
projektvezetőjéhez, így a kényesebb – jellemzően parlagfüves – területeket szinte
azonnal kezelésbe vették a kft. dolgozói,
akiknek ezúton is köszönöm fáradtságot
nem ismerő munkájukat.
Az alagi körzetrészen a Klimscha Albert és a
Sajdik Sándor utcák térkövezése zajlik néhány
hete. A Sajdik Sándor utcában az ott lakók kifejezett kérésére több alkalommal is jártam,
ahol a Lakosságszolgálati Osztály munkatársainak közbenjárását kértem néhány – azóta
felszámolt – probléma kezelésére. Így az útépítés során megbontott támfal oldalát körbebetonozták, és a kocsibeállókat rézsű készítésével helyreállították. A környék lakóinak kérése egy zajvédő fal létrehozása a sínek
mellé a vasúti zaj csökkentése érdekében.
Ezen igény megvalósítását – összhangban az
Alsó Pálya utcai szakaszán lakók kérésével –
polgármester úrral napirendre vesszük. A Fóti
úti fenyvesben szeptember folyamán megépítendő térköves út kivitelezésével kapcsolatban a hetekkel korábban érkezett lakossági észrevételeket összegyűjtöttem, és azokról
a lakók két képviselőjével közösen személyesen egyeztettünk a hivatal illetékes munkatársaival, majd polgármester úrral is.
Városszerte megkezdődött az úgynevezett vizuális térmeghatározó oszlopok telepí-

tése az utcasarkokon, amelyek a közterületek
számozott szakaszainak, valamint a közintézmények helyének tájékoztatására szolgálnak
majd. A Lakosságszolgálati Osztálytól újabb
köztéri hulladék- és kutyapiszokgyűjtő eszközöket rendeltem meg, amelyek telepítésére szeptember második felére kaptam ígéretet. Ezen kívül néhány padot és kisebb biciklitárolót is kihelyezünk az ősz során.
A D. Ordass Lajos park – korábban beharangozott – felújítása kezdetét vette a terület műszaki átadásának szeptember eleji átadásával.
Alsón – mintegy a következő ötéves önkormányzati ciklus egyik stratégiai fejlesztési irányának előfutáraként – a Gyöngyvirág utca
Pálya útra kivezető szakaszára egy korábbi lakossági javaslatot előterjesztve rövidebb járdaszakaszt építtetett az önkormányzat augusztus végén. Ennek köszönhetően a Pálya
utat immár járda köti össze az éppen ezekben a napokban aszfaltburkolatot kapó Zsófia utcával. Ami a gyalogos közlekedést illeti: kezdeményeztem a tiszti lakótelep Karinthy Frigyes utcai lépcsőházai előtti, valamint
a Kincsem utcai – borzalmas állapotban lévő
– járdaszakaszok felújítását. A hivatal illetékes
szakemberével, valamint a városi közvilágítás karbantartásáért felelős Eurowill Kft. ügyvezetőjével az egyik augusztus végi éjszakán
jártuk végig a körzetet. A bejáráskor szerzett
tapasztalatok szerint a lakók – egyébként joggal – által sötétnek talált utcarészletek oka,
hogy nagyon sok esetben a fák egész egyszerűen annyira ránőttek a villanyoszlopra és
a rajta világító lámpatestre, hogy a fény nem
jut át a lombkoronán.
Az első alkalommal tavaly megrendezett

lecsófesztivált idén szeptember 20-án, délután tartjuk meg Dunakeszi Alcsófesztivál
néven a Muskátli utcában. Szeptember 27én a Dunakeszi Alsóért Egyesület másodízben tartja majd meg Egészségnap nevet viselő programját.
A végére egy biztató sporthír: Dióssi Csaba polgármester javaslatomra augusztus végén tárgyalt dr. Kersch Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkárhelyettesével a Kinizsi-pályára tervezett könnyűszerkezetes
sportcsarnok megépítésének lehetőségéről.
Reményteli, hogy a sportvezető támogatandó projektnek ítélte meg a képviselő-testület fejlesztési tervét, amelyről az MKSZ elnöksége szeptember első felében hozhat pozitív
döntést.
Az alsói városrész lakói számára október
2-án, csütörtökön a közösségi ház emeletén
(Muskátli utca 2.) 17.00 és 18.00 óra között tartok fogadóórát. Elérhetőségeim: +36 20 41
91 533; benko.tamas.dunakeszi@gmail.com.
Folyamatosan várom lakótársaim környezetünk szebbé, jobbá, élhetőbbé tételét szolgáló megkeresését, ötleteit, javaslatait.
Benkő Tamás,
a 7. számú választókörzet
képviselője

Kedves Dunakesziek!
Az 5. számú választókerület
képviselőjeként köszönöm támogatásukat, segítségüket!

A körzet az elmúlt négy évben, az önök észrevételei, igényei alapján látványosan fej-

Dr. Kovács Sebestyén és Botka Gábor
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lődött. Négy év alatt számos
fejlesztés történt a körzetben. Megújultak intézményeink, műfüves pálya épült a Fazekas Mihály Általános Iskola mellett, szilárd burkolatot
kaptak földutaink, új, akadálymentes gyalogátkelőhelyek és
járdák épültek például a Madách utcában, a Tompa Mihály utcai játszótér körül. Kiépült a városi kerékpárút-hálózat, a vonattal közlekedők
számára hamarosan elkészül
a térfigyelőkamerával ellátott
P+R parkoló, ahol kulturált körülmények között hagyhatjuk

autóinkat, kerékpárainkat.
Köszönöm bizalmukat, észrevételeiket, segítségüket! A
közösen elért eredmények
folytatásának kulcsa, egy határozott, megbízható, a város vezetésével együttműködő képviselői munka. Ezért kérem,
támogassák Dr. Kováts Sebestyént, aki biztos vagyok benne,
hogy eredményesen, Önökkel
együttműködve tudná képviselni a körzetben élők igényeit.
Botka Gábor
5. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Lakótársaim, dunakeszi polgárok!
Mozgalmas időszak van mögöttünk, ami a városi fejlesztéseket illeti. Az elmúlt hónapokban rengeteg olyan döntés
született, amely nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy Városunk minél élhetőbb, biztonságosabb és otthonosabb legyen, mindenki számára.
Már a ciklus elején kifejezett törekvésünk volt, az emberek közbiztonság iránti igényének lehető legnagyobb mértékű kielégítése. Ezt a célt szolgálja többek közt, a polgárőrség
valamint a rendőrség széleskörű támogatása. Közös egyeztetéseket követően megszületett
a döntés arról, hogy Dunakeszin
sor kerül egy 104 kamerát magába foglaló térfigyelő rendszer kiépítésére. Első ütemben várhatóan idén szeptembertől a város
bevezető útjait, nagyobb tereit,
intézményeinek környékét, forgalmasabb közlekedési csomópontjait és a szelektív hulladékgyűjtő szigeteit kamerázzuk be.
A felvételeket a rendőrség, illetve a közterület-felügyelők figyelemmel kísérik, illetve rögzítik
majd. Ennek eredményeképpen

a bűncselekmények, különösen
a betörések drasztikus visszaesésére számíthatunk.
A nyár folyamán többen is
felkerestek a csapadékvíz elvezetésének problémájával, hiszen a júliusi hatalmas esőzések nagy mennyiségű víztömegével, a város jól kiépített
csatornarendszere néhol nem
tudott megbirkózni. Az önkormányzat haladéktalanul felülvizsgálta a kérdést, hogy a jövőben fel tudjunk készülni az
extrém helyzetek kezelésére is.
Néhány évvel ezelőtt, 700 millió forintos beruházás keretében elkészült az az új gerincvezeték, melyre Dunakeszi jelentős részét sikerült rácsatlakoztatni. Elkészültek azok a tervek
is, melyek alapján a Toldi, és a
Dombliget lakópark csapadékvizét is ebbe a gerinchálózatba
tudjuk vezetni, lehetőleg minél
előbb. A Tóvárosban felmerült
problémákat pedig haladéktalanul, önerőből oldja meg az
önkormányzat. A városvezetés
minden kritikus területen megteszi a szükséges intézkedéseket a jövőbeli károk elkerülé-

sének érdekében. Fontosnak
tartom azonban hangsúlyozni,
hogy egy közösség tagjaiként
felelősek vagyunk egymásért,
így ezúton kérek mindenkit,
hogy a háztetőkről lezúduló vizet ne engedjék a közterületekre, felhőszakadás esetén a csapadékvizet mindenki igyekezzen saját telkén elszikkasztani,
így megóvhatjuk egymást az
esetleges kellemetlenségektől.
Nem utolsó sorban örömmel jelentem, hogy megszületett a megállapodás a Dunakeszi Auchannal, mely sze-

rint a Pallag utca első szakaszának útburkolatát, a 2.sz főút és
a Lidlnél található körforgalom
közötti részen, az említett út
forgalmasságára való tekintettel a közeljövőben felújítja az
önkormányzat. Az Auchan vállalta, hogy a további szakaszokon elvégzi a javításokat ott,
ahol szükséges. A nap, mint
nap arra járó autósok számára
ez mindenképp jelentős kön�nyebbség jelent majd.
Erdész Zoltán
10. számú választókörzet
képviselője

Kezdődik a térfigyelő kamerák telepítése
Dunakeszi polgárainak fokozottabb közbiztonsága és vagyontárgyaik védelme érdekében a város bevezető útjain, kiemelt közlekedési csomópontjaiban, közkedvelt, gyakran látogatott terein, intézmények és
a szelektív hulladék szigetek környezetében térfigyelő kamerákat telepíttet az önkormányzat. Az első
30 kamera kihelyezését már szeptember megkezdik a szakemberek.
Mint azt a Dunakeszi Polgár 2014. augusztusi lapszámában Erdész Zoltán alpolgármester elmondta: a széles
körű szakmai és társadalmi
egyeztetés és előkészítés után
a DIGI TV hálózatán - a folyamatos bővítés eredményeként – összesen 104 kamerát helyeznek majd el. Az első
ütemben, amely napokon belül kezdetét veszi 30 térfigye-

lő kamerát szerelnek fel, melynek összköltsége mintegy 20
millió forint, aminek felét, egészen pontosan 9,8 millió forintot a Belügyminisztérium pályázatán nyerte a város.
Az alpolgármester kiemelte, hogy a térfigyelő kamerák
kihelyezésétől a bűncselekmények visszaszorítását, a betörések számának drasztikus
csökkenését remélik.

– A fejlesztés a kivitelezés
stádiumához érkezett, hiszen
elkészültek a tervek, megtörtént a 30 kamera beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás is – mondta a minap Erdész Zoltán. – Az önkormányzat kiválasztotta a kivitelező
céget, így két héten belül elkezdődik a fejlesztés első üteme –
tette hozzá az alpolgármester,
aki ezúttal is megerősítette,

Képünk illusztráció

hogy kamerával rendelkező ingatlantulajdonosok díjmentesen csatlakozhatnak a
városi rendszerhez.
V. I.
Dunakeszi Polgár 9

körzeti képvi
A 9. számú választókerület hírei

Tisztelt Lakótársaim!
A Chilli cukrászdánál a Kossuth utcán, a mélyponton, zebra teszi biztonságossá a gyalogosforgalmat a két lakópark között. A
gyorshajtókat is sebességcsökkentésre fogja kényszeríteni, mert a zebrát úgy kell megközelíteni, hogy ott bármikor átmehetnek
gyalogosok. A két új buszmegállót mindkét
lakóparkban élők örömmel fogadták, nemcsak azért mert ott biztonságos az átkelés,

Tisztelt Lakótársaim!

Újabb eredményekről, a terület szebbé tételéről számolhatok be a körzetet érintően. Folyamatosan zajlik a P+R parkolók kialakítása. A gyártelepi oldal elkészült, most
a vasút túloldalán – a Klapka utcánál – zajlanak a munkálatok. Ide tartozik, hogy a
Nagyállomásnál is megkezdődött a P+R
parkolók kialakítása. És ha már a burkolat
kialakításánál tartunk, ezen sorok olvasásakor már zajlanak a Jézus Szíve Templom
előtti tér még hiányzó részeinek burkolási munkálatai, valamint a Kis utca szilárd
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hanem azért is, mert a busszal közlekedőknek közelebb van az otthonához a két új
megálló. Ismét szeretném megnyugtatni a
lakosságot, hogy a Széchenyi-Kossuth utca
kereszteződésben nem szűnik meg a két régi
megálló.
A közlekedéssel kapcsolatban még három
fontos fejlesztésről számolhatok be. A Széchenyi utcán a Kárpát utca csatlakozásában
az ideiglenes buszmegállókat véglegesítették, elkészült a viacolor burkolatos várakozó sziget. Ehhez kapcsolódik a másik két fontos hír. A tervekben szerepel, hogy ebben a
csomópontban gyalogátkelőhelyet alakít ki
az Önkormányzat. A másik, hogy a Toldi utca
páratlan oldala az első a városi járdaépítési
programban. Már elkezdődött a tervezése,
sőt a járdát úgy alakítják ki, hogy kerékpár út
is legyen egyben, mivel elég széles a terület.
Elkészült a Kassa utca csapadékvíz elvezetésére a nagy átmérőjű vezeték. Az esővíz a
tóba jut. A változás máris látható, a tó vízszintje, ha kis mértékben is, de emelkedett. Ahhoz, hogy a Kassa utcaiak nyugodtak hajthassák álomra a fejüket egy nagy esőzésnél, még

további műszaki megoldásokra van szükség.
A csapadékvíz elvezetése a Toldi-Dombliget
lakóparkban is súlyos gondokat okoz, ennek
megoldására is készülnek a tervek, a kivitelezés is elkezdődött egy-két helyen.
Augusztus hónap végén a Kossuth utca Tóváros felöli oldalán megcsonkították a lakosság által ültetett fákat. Mindez azért történt,
mert a kukás autókat akadályozták az úttest
fölé benyúló ágak. A lakosság hiányolta az erről szóló értesítést, ami természetesen érthető, erre fel is hívtam az illetékesek figyelmét.
Kérek mindenkit, a jogszabályoknak megfelelően végezzék el az út mentén lévő növényzet alakítását. Néhány helyen a belógó
növényzet teljesen megakadályozza a gyalogos közlekedést, vagy az útkereszteződésben a belátást.
Köszönöm a szóbeli és írásbeli jelzéseket,
észrevételeket, kérem, hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő
kérdéssel.

burkolattal való ellátása is megkezdődik.
Mindkét terület elkészültének tervezett határideje szeptember vége.
Megkezdődött a Szent István utca végén
található vasúti gyalogos hídnál a gyalogos
átkelő kialakítása. A „zebra” megvalósulásával javulni fog a biztonságos közlekedés.
Az arra közlekedőktől kérem, hogy az előírnál is lassabban autózzanak a kanyarban az
építkezés idején.
Aki kilátogatott az Államalapítás Ünnepén, augusztus 20-án a Dózsa György térre az ünnepi műsort megtekinteni, az egyrészt láthatta városunk főterének újszerű kialakítását, valamint az „István a Király”
produkciót, melyben nagyszerű érzés volt
látni, hogy a szólisták mellett dunakeszi
művészeti csoportjai is felléptek. Ez a produkció, valamit a műsort követő tűzijáték
felejthetetlené tette az ünnepi hangulatot.
A tér kialakítása tovább folytatódik,
melynek tervezett befejezési határideje
szeptember 20.
Zajlanak intézményeink felújítási munkálatai is. A Bárdos Lajos Általános Iskolához
tartozó – volt kollégiumi – épületben további tantermek kialakítására került sor. Az
épület külső nyílászáróinak cseréjét követően az épület külső homlokzatára is szigetelés került. Felújításra került a fűtési rend-

szer, a vizesblokkok, valamint a burkolati
elemek. Ezáltal az épület hőtechnikai paraméterei jelentősen javultak. Megújult az
épület előtti terület is. A parkolók kialakításával együtt felújításra kerül a Kandó Kálmán sétány lakóházai közötti útfelület is.
A „kollégiumi” épület szomszédságában
a volt „fehér” iskola épülete is átalakult. Az
egész épület bővítését követően egy vadonatúj óvoda kialakításának adott helyett,
amelynek átadójáról az újság hasábjain is
olvashatnak.
A Szent István Iskolában a teljes vizesblokk felújítása is elkészült. A Radnóti Gimnáziumban is jelentős felújításokra került
sor. Megújult az aula és a Büfé előtti terület. Az oktatási terület összes vizesblokkja
is felújításra került.
Idén szeptemberi szinte valamennyi oktatási és nevelési intézményünkben megújult körülmények között kezdhetik meg a
gyermekek a tanévet.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is
várom a következő elérhetőségeken:
E-mail: joszabo01@t-online.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel
Szabó József
3. számú választókörzet képviselője

Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet képviselője

selőink jelentik
A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelepi Polgárok! A nyár
végére sikerült a legtöbb fejlesztési
feladatot elvégezni, az általam ígértek közül. Ez igazán nagy öröm számomra, s remélem minden itt élő
számára is!
- A Barátság út végén lévő parkoló utolsó szakasza is elkészült
így a teljes területen kulturált,
szép parkolási lehetőség került
kialakításra. A régebbi részen a
gödröket is betömték, elsimították, ahogy a kivitelezőtől kértük,
így most az ideális állapotban van
a terület. Kérem Önöket, ha valahol problémát észlelnek rajta, jelezzék felém, hogy javítani tudjuk!
- A Garas utca elején is felszedték
már az aszfaltot, leterítették a talajt, s a növények, bokrok ültetéséről is megállapodtunk a helyszínen,
a kertépítőkkel. A járda aszfaltozása
is elkészült. Így hamarosan új zöldterülettel gazdagodik a Lakótelep
Szíve, remélem mindannyiunk örömére!
- A Fillér utcai járda felújítás második szakasza is elkészült, már
használhatják az ott élők, s az iskolába, óvodába, bölcsődébe arra járók egyaránt. Terveim közt szerepel
a folytatás is, hiszen a Fillér utca másik feléről sem feledkezhetünk meg.
- A Nap utcában régi és új parkolóhelyek újultak meg, az egész teKőrösi Csoma Sándor legendás útvonalát a névadó iskola a megújult
aulában örökítette meg

rület összhatásán jelentősen javítva, s remélem az ott élők megelégedésére. Polgármester úrral megnéztük a területet, s azt javasolta,
hogy a következő időszakban betonrácsos megoldással készüljenek
a parkolóhelyek, ez több lakó kérésének is megfelelőbb lenne.
- Elkészült a Kőrösi iskola aulája
is, egészen új hangulatot teremtve az egész intézményben. Megújult, korszerű, és mégis a hagyományokat ápoló belső tér jött létre. Magam is szívesen lennék itt
újra iskolás!
- A Játszóház óvoda megújult udvara, az egyik legszebb óvoda udvar lett a városban, de szerintem a
környező települések közt is! Megkezdődik a Casalgrande téri orvosi rendelő szigetelése, ablakcseréje
is, ez már jó ideje váratott magára,
nagy szükség van rá!
Sajnos még mindig van sok olyan
tennivalónk, amin csak együtt tudunk változtatni, erre egy példa a
kihelyezett kutyapiszok gyűjtő edények nem rendeltetésszerű használata! Elszomorító, hogy néhány
ember tönkreteszi a többség igyekezetét a szebb, élhetőbb Lakótelep megteremtésében! Nem állíthatunk minden kuka mellé rendőrt,
ezért az Önök segítségét kérem,
hogy közösen szűrjük ki az ilyen
rendbontókat!
Ami rajtunk múlik, megtesszük.
Megbeszéltem a Közüzemi Kft. illetékesével, hogy sűrűbben ellenőrzik és ürítik majd ezeket az edényeket!
Köszönöm szépen az elmúlt
négy esztendőben a sok segítséget, levelet, e-mailt, telefont, személyes megkeresést! Bízom benne, hogy ezt a munkámat Önökkel
közösen folytathatom a következő
önkormányzati ciklusban is! Ehhez
kérem támogatásukat október 12én is!
Elérhetnek a Dunakeszi Garas
utca 4. levélcímen, a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu e-mail címen, vagy telefonon a 06-27-542-805 számon.

Tisztelt Dunakesziek!
Elkészült a Faludi és Legindi utcák körforgalmainak
burkolata. Az alagligeti körforgalmakat mindenhol a
helyi lakosok igényeinek megfelelően alakítottuk ki.
Amennyiben a lakók úgy gondolják, hogy a jövőben
néhány fát is szeretnének majd elhelyezni, ennek sem
lesz akadálya, mivel a térkő burkolatot erre a célra 1-1
négyzetméternyi felületen könnyen meg lehet bontani. A Legindi utcai víz akna tisztítását is kezdeményeztem, ez teljesen el van tömődve.
Kerületünkben is több utcát aszfaltoztunk az elmúlt
4 évben. Most a Nyereg köz térkövezése folyik, a Gida
és a Táltos utcák szilárd burkolattal való ellátása pedig
szeptemberben esedékes.
A Fenyves utcában kérésemre kitisztították a csatornát, továbbá a helyszínen kérték, hogy a csatornaárok
melletti korlátot fessék le, ezt a kérést továbbítottam a
Közüzemi Kft-nek.
A Jászai utcában is kitisztították a csatorna árkot, itt
a benövő bokrokat és fákat is el kellett távolítani.
Az Alagliget lakópark között lévő erdősáv rendbetétele attól függ, hogy mikor kapjuk vissza az államtól. Az erdősáv Konrád és Gérecz utca közötti területén több, az autós áthaladást akadályozó betonelem
található. Ezek nem az állam területén vannak, ezért figyelembe véve a helyi javaslatot, kértem, hogy ezeket
mozdítsák el, és inkább fákat ültessenek a helyükre.
Az elmúlt hónapban beszámoltam róla, hogy a Pallag utcai ipari parkban tárgyaltam a tömegközlekedési igényekről. Azóta más észrevételek is érkeztek hozzám, a szokásos éves menetrend felülvizsgálat során
az összes kérést egységesen fogom figyelembe venni.
A Határ úton is előrelépés történt. Egyrészt elkészült a nehézgépjárműveket kitiltó előterjesztés, amit
a szeptember 25-i Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi bizottsági ülésen fogunk megtárgyalni, másrészt a Hivatal elküldte a Magyar Közút felé azt a levelet, amelyben indítványozták, hogy vizsgálják meg, lehetséges-e felhajtót építeni a Kossuth Lajos utcából az M2 autóút
felé. A csapadékvíz elvezető rácsok hegesztését is kértem, nemrég ez is teljesült.
Tisztelettel:
Thoma Csaba
8. számú választókörzet képviselője

Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
MÉRLEGEN A 4 ÉV MUNKÁJA
(és az augusztusi munkám)
Engedjék meg, hogy a „Polgár” aktuális számában tájékoztassam Önöket, az elmúlt
4 évben végzett munkámról.
Az alábbiakban kizárólag a nagyobb volumenű munkákat jelöltem meg, mivel a cikk terjedelme be van határolva (részletesen a hírlevél XII. évf. 67. sz.ban olvasható)

Jelentősen csökkent a balesetek
száma a Rákóczi út és a Báthory u.
kereszteződésében

- Útépítés, mely során a következő utcák s köz kapott szilárd burkolatot:
- 2011-ben Barázda u., és Mihály u. (viacolor) - 2012-ben Tátra u. - 2013-ban Klapka u. (Dobó-Görgey u. között) – 2014ben Kossuth köz (viacolor)
- Klapka u.i gyal. felüljáró
2011-ben végzett felújítása
- Gyalogos átkelőhelyek kialakítása: 1-2.Kossuth L.-Hunyadi u., Kossuth L. u.-i, ill. Hunyadi u.-i oldalon is 3. Zápolya u. és
Mányoki Ádám tér kereszteződésében 4. Madách u és a Tábor
kereszteződés Madách u.i oldalán 5. Kossuth L. u. és az Óvoda
köznél (terv van)
- „Fekvőrendőrök” kiépítése
/2011/: 1. Rákóczi-Báthory u kereszteződés két oldalán. A fekvőrendőr a 6-os és a 10-es körzet határán lett kiépítve, mely
utóbbinak Erdész Zoltán alpolgármester a körzeti képviselője
- Járdaépítés hozzájárulás
igénye: 2008 óta van lehető-
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ség, így a 6 év alatt 52 lakó kapta meg a szükséges cement, sóder mennyiségét (2010 óta 24
lakó épített járdát)
- Szikkasztó kutak építése 15
ingatlan előtt oldotta meg a
csapadékvíz elvezetés problémát
- Árkok mederlapozása 16 címen készült el (5 helyen korláttal)
- Szegélyezési munkálatok,
cseréje, pótlása: 2011-ben 11,
2012-ben 14, 2013-ban 7 ingatlan előtt készült el, míg 2014ben jelenleg 8 címen van folyamatban
- Rácsos víznyelők, és keresztrácsos víznyelők helyreállítása 8 helyen, de ebből 4 címen folyamatban van
- Kerítésvédő, forgalomelterelő oszlopok 4 helyen, többnyire sarokingatlan előtt történt a kihelyezés
- Közvilágítás érdekében 4 ingatlan előtti villanyoszlopra helyeztek ki lámpatestet
- Közterületre kért betonozás
3 címből 2 helyen viacolor lerakásával történt
- Gyártelepi aluljáró, valamint
lépcsőinek felújítása (2012)
- Fák telepítése, szemetesgyűjtők, kutyapiszok tárolók
kihelyezése számtalan helyen
történt a 6-os sz. körzetben
Egyebek:
-A tél múltával, a főútvonalak szegélyeinek mentén lévő
sár, hordalék eltakarítását jeleztem -Virágosítás minden
év tavaszán a körzet 3 pontján
-Fák gallyazása -Kényszervágások kérelme pl. Klapka u. mentén, (MÁV terület), József u.-i
„Pándi” telken -Klapka u.-i aluljáró esőzések utáni takarítása
(előfordult, hogy a Dobó u. 4
sz. lakója magánszorgalomból
kitakarította - KÖSZÖNJÜK)
-Árkok takarításának rendszeres kérelme -Csőtörések helyreállításával kapcsolatos in-

tézkedés -Tolózár, ill. tolózár
fedelek cseréje -Hideg aszfaltozás, majd a tavasz kezdetével meleg aszfaltozás, kátyúzás rendszeres kérelme -KRESZ
táblák helyreállítása -Közvilágítás, egyéni és csoportos hibák megszüntetése -Megsül�lyedt úttest helyreállítása pl.
Hunyadi és Mátyás király u. kereszteződése, Báthory és a Rákóczi út találkozása -Csatornafedelek helyreállítása, de ez
ügyben nem mindig jártam sikerrel. Abban az esetben, amikor rögzítették az akna fedelet
– gumialátét –, általában csak
rövid ideig nyújtott megoldást. -Csatornabekötés munkálata -Zúzottkő kiszállítása,
gréderezése, anno a Klapka u.
el nem készült szakaszán, valamint a Klapka és Szondi u. találkozásánál, ill. a Kossuth közben (aktív segítőm a Kossuth
köz 6. sz. lakója) -Forgalom biztonsági tükör ismételt kihelyezése a Hunyadi és a Brassói u.
találkozásánál, melyet eltulajdonítottak (szemtanú állítása)
-Akusztikus és útburkolati jelek felfestése a főbb útvonalakon -Buszmegálló áthelyezése
(Kossuth L. u. 5.) -Utca névtáblák kihelyezése.-T-kábel szekrények visszaállítása a körzet
több pontján -Telefonközponti egység helyreállítása -Telefonakna fedél helyreállítása
-A Cassalgrande téri nyilvános
WC helyreállítása (előbb a Mikszáth u. 17. sz. lakója, később
a vállalkozó, a Józsi Cukrászda
üzemeltetője kérte intézkedésemet)
Gyakorlatilag a fentiekben
olvasható munkálatok, problémák megoldása végett fordultam némely esetben, több
alkalommal az új nevén Lakosságszolgálati Osztály illetékeseihez, akiknek ezúton köszönöm a 4 évben végzett intézkedéseiket.

Augusztusban történtekről:
-Gaz levágása a Varsói 18.
előtt elvégezve
-Gyártelepi aluljáró rácsos
víznyelőjének helyreállítását
kértem, de kizárólag a Klapka
u.-ban zaj P+R és B+R parkoló
építése befejeztével (október
közepe)
-A Kálmán-Görgey u., valamint a Mikszáth-Sződi u. sarkon és a Klapka u. 45. sz. előtti
rácsos víznyelők takarítását jeleztem
-Kossuth L. u. és a Batthyány
u. sarkon a STOP tábla pótlásának kérelme
-A közigazgatási szünet végeztével ismételten az osztály
illetékeseihez fordultam, egyben az idei évre kért fejlesztések, a már 23 folyamatban lévő
ügy megoldása és az elmaradt
munkálatok
befejezésének
időpontja felől érdeklődtem.
Az érintett lakókat levélben tájékoztattam. A jelzett problémák nagy része a 6-os sz. körzet fejlesztési keret összegéből
kerül megvalósításra szeptember hónapban. A helyszűke végett nincs lehetőségem a felsorolásra, részletesen a Hírlevél következő megjelenésében
olvasható.

Üdvözlettel:
Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!

Vincze Géza és Csoma Attila

Lassan az önkormányzati ciklus végéhez közeledünk. Megtisztelő volt számomra, hogy
az Önök bizalmából az 1. számú választókerület egyéni képviselője lehettem. Az elmúlt
négy évben számos eredményt sikerült
Önökkel közösen elérnünk. A Katonadomb
megújulása, a rendezvények, az útaszfaltozások, járdák, csapadékvíz elvezető csatorna
kiépítése a Stromfeld utcában, a Duna-parti sétány bővülése - és még hosszan sorolhatnánk - mind-mind hozzájárultak ahhoz,
hogy körzetünket élhetőbbé tegyük.
Szeretném megköszönni rendszeres vis�szajelzéseiket, észrevételeiket, megkereséseiket, segítségüket, amit négy éven keresztül kaptam az itt lakóktól. Rengetegen segítették munkámat, körzetünk fejlesztését,
amiért igazán hálás vagyok.
A következő ciklusban más területen fogom tovább segíteni Dunakeszit. Azonban
továbbra is fontosnak tartom, hogy a közösen elért eredményeket megőrizzük, tovább
folytassuk a megkezdett munkát, ezért bátran ajánlom Önöknek Csoma Attilát, aki a Dunakeszi Programiroda vezetőjeként, és a Művelődési Központ igazgatója az elmúlt években számos területen bizonyította, szívügye
Dunakeszi fejlődése, közösségének építése.
Arra bíztatom Önöket, támogassák őt munkájában, biztos vagyok benne, hogy kitartóan és eredményesen képviselné az Önöket
érdekeit!
Vincze Géza
1. számú választókörzet
képviselője

Életminőséget javító beruházások
Örömmel írom le, hogy a
2. számú körzetben élő lakótársaim elismerően nyilatkoznak a területen elvégzett és folyamatban
lévő munkálatokról, akik
érzékelik, hogy nap, mint
nap azért dolgozunk,
hogy az itt élő közösség
életkörülményeit
javítsuk, komfortossá formáljuk. Ezt szolgálja a Barátság út 16-18. számú épület és a Játszóház Óvoda
mellett kiépített parkoló
bővítése, amely gyephézagos burkolatot kapott.
Az újabb fejlesztésnek köszönhetően az ott élőknek
és az gyermeküket óvodába kísérő szülőknek ezután az esős időszakban
sem kell a sarat „dagasztani”, hogy beülhessenek az
autójukba.
A körzet egyik legnagyobb és legfontosabb
fejlesztéseként a nyári
időszakban teljesen megújult a Játszóház Óvoda
udvara. A 20 millió forintos beruházás keretében
teljesen kicserélték a talajt az udvaron, a kiépült
a föld alatt kanyargó locsolóhálózat, s az egészet
gyepszőnyeg borítja. A
gyermekek biztonsága érdekében a szabadtéri játékok alatt és környezetükben gumiszőnyeg került
elhelyezésre. Képviselőként, és szülőként – akinek
gyermekei egykoron ebbe
az óvodába jártak – örömmel tölt el az óvoda életében is jelentősnek számító
fejlesztés sikeres megvalósítása, melyért köszönet
illeti az önkormányzatot.
Alig hogy átadtuk az
óvodai fejlesztést, máris
hozzáfogtunk egy újabb
beruházás megvalósításába, amely a Szent István park környezetében
élők pihenését, kulturált

kikapcsolódását szolgálja. Közösségi emberként,
pedagógusként,
képviselőként mindig fontosnak tartottam, és ma is annak tekintem, hogy „élő”,
mindennapos kapcsolatot ápoljak az emberekkel.
Feleségemmel és gyermekeinkkel együtt mindan�nyian a lakótelepen élünk,
mindig figyelünk arra és
igényeljük is, hogy rohanó világunkban is szót
váltsunk lakótársainkkal,
megvitassuk közös dolgainkat. Egy ilyen beszélgetés alkalmával vetődött
fel azaz ötlet, hogy a Barátság út 28. számú épület
előtt lévő kis játszóteret
fel kellene újítani, az árnyas fák alá padokat, sakk
asztalt, a gyerekek számára játszóeszközöket helyezzünk el. Egy olyan közösségi helyet alakítsunk
ki, ahol idős és fiatal egyaránt jól érzi magát. A terv
hamarosan valósággá válik, miként a Barátság út
16. szám Szent István park
felőli oldalán is.
Szeptemberi
tájékoztatómban örömmel adok

hírt egy másik jelentős beruházásról is, a Barátság
u. 16-26. között lévő parkoló bővítéséről, melynek
építését a Tisztelt Olvasó
nap, mint nap érzékelheti. A Szent István park felőli oldalon javában dolgoznak a munkagépek
és a szakemberek, épülnek az újabb parkolók és
a viacolorral borított út.
Bízom benne, hogy az ott
élők örömmel veszik birtokba az új utat és a parkolókat.
Hamarosan beköszönt
az ősz, ami mind közelebb hozza a Szent István
parkba tervezett „születések fáinak” ültetését és
az emléktáblák kihelyezésének idejét, melyeken a
2010 és 2014 között született gyermekek neveit örökítjük meg. E lap hasábjain
is kérem, aki szeretné, hogy
gyermeke neve felkerüljön
az emléktáblára, kérem, erről a kz@dkrmg.sulinet.hu
e-mail címen értesítsen.
Kárpáti Zoltán
2. számú
választókörzet
képviselője
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A

z osztály létrehozásá na k
gondolata a
Német Nemzetiségi Önkormányzatnál már egy éve megfogalmazódott s a kezdeményezéshez
csatlakozott a Fazekas iskola
vezetősége. Dr. Mervald Anna,
az önkormányzat elnöke kérdésünkre elmondta, hogy az
oktatás egyik biztosítéka és záloga a Magyarországon élő németség több mint háromszáz
éves nyelvének, hagyományának, kultúrájának, irodalmának, a hamisításoktól és politikai torzításoktól mentes történelmének, a magyar társadalom életében az elmúlt
századok alatt végzett hasznos,
értékteremtő tevékenységének
megismerése és huszonegyedik században történő fennmaradása és megőrzése.
A továbbiakban arról szólt,
hogy e célok megvalósítása érdekében az önkormányzat segítséget kíván nyújtani a nyári táborok szervezésében, tájházak látogatásában, a még élő
sváb közösséggel rendelkező településekkel való kapcsolattartásban, ahol, ha részben is, de
megőrizték a régi életformát.
Támogatni kívánják a Dunakanyar Régió sváb településein és
az ország többi részén meglévő
iskolákkal való együttműködést. Az oktatás révén lehetőség
nyílik arra, hogy a szülők közreműködésével létrejöjjön az a
közösség, amely színessé, változatossá teheti Dunakeszi kulturális életét.
Azok a szülők, akik felismerték, hogy a gyökereik, hovatartozásuk révén az életük
tartalma egy többlet értékkel
gazdagodik és ezt a gyermekeik részére is biztosítani kívánják, nagy érdeklődéssel, várakozással fogadták a felhívást.
Ezt bizonyítja, hogy 32 fős
létszámmal, teljes egészében
nemzetiségi származással indult el az első évfolyam.
Szólt még arról is, hogy a
majd 2014. október 12-én megválasztott új Német Nemzetiségi Önkormányzatnak továbbra is kiemelt feladata lesz az oktatás támogatása, segítése az iskola, a szülők és a városban élő
német nemzetiségű lakosok
együttes közreműködésével.
Az érdeklődésre mi sem jel14 Dunakeszi Polgár

Német nyelvű nemzetiségi
oktatás a Fazekas iskolában
A Fazekas Mihály Általános Iskolában a most indult tanévben újdonságként az
egyik első osztályban kezdetét veszi a német nyelvű nemzetiségi oktatás – ezen
belül a napi egy órában történő nyelvtanítás.
lemzőbb, mint az, hogy a tavaly szeptembertől novemberig tartó beiratkozás alatt gyorsan megtelt az osztály 32 fővel
a tanévkezdésre, mondta Kovács Gáborné, a Fazekas iskola igazgatónője. Azt is megtudtuk, hogy a következő tanévre már idén tavasszal tizenöten
jelentkeztek, pedig még el sem
kezdődött a beiratkozás. A tantestület és a szülők tehát egyöntetűen támogatják ezt a kezdeményezést, melynek pedagógus háttere is biztosítva van. .
Az első osztálytól kezdődő
nyelvoktatás nagy előnyt jelent, hangoztatta az igazgatónő. Nyolc év alatt mintegy
1500 órában tanulják, és ezzel a
nyelvtudással várhatóan nagy
előnnyel indulhatnak a középiskolába.
Németországban
hagyomány, hogy az első osztályosok
ajándékot (Schultüte) kapnak a
felsősöktől, tudtuk meg Vasvári Katalin német nemzetiségi

Felhívás
és tájékoztató

Dunakeszi Fazekas Mihály
Általános Iskola 2015/2016os tanévre vonatkozó német nyelvű nemzetiségi oktatásáról!
A Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola általános iskolai nevelés - oktatás alapfeladatán belül a német nemzetiséghez tartozók
általános iskolai nevelése –
oktatása feladattal bővíti tevékenységét a 2014/2015-ös
tanévben.
Az iskola nyelvoktató német
nemzetiségi nevelés - oktatásra 1 évfolyamtól felmenő
rendszerben évfolyamonként 1 osztály erejéig maximum 32 fő létszámmal jogosult.
Az oktatás ingyenes, államilag támogatott, országosan egységes követelmények

Vasvári Katalin, dr. Mervald Anna, Kovács Gáborné

tanítótól. Ezt a szokást átvéve,
az 1.n osztályos kisdiákok (osztályfőnök Nemeshegyiné Bali
Barbara) az 5.b. osztályosoktól vehették át a színes meglepetés csomagokat, amelyekben

iskolaszerek és egy kis édesség
volt, ezeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával állították össze.
Katona M. István
A szerző felvétele

szerint folyó alapfokú, nyelvoktató nevelési - oktatási formában történik nyolc évfolyamon, német nyelven (nemzetiségi nyelv, irodalom, népismeret, kultúra, hagyomány,
történelem tárgykörben)
- alsó tagozaton német nemzetiségi szakképzettségű, német
nyelvi szakos tanító,
- felső tagozaton német nyelvi szakos, német nemzetiségi
szakképzettségű tanár irányításával
Az iskola nemzetiségi pedagógiai programja teljes terjedelmében az iskola honlapján olvasható
2015/2016. évfolyamra felmérés és előzetes szülői jelentkezés
az Iskola és a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében 2014.
szeptember 1-től 2014. november 30-ig tart. Kellő létszámú
jelentkezés esetén (32 fő) a fenti
határidő rövidebb is lehet.

Tájékoztatás és további információ a feltételekről az alábbi címeken:
Dunakeszi Fazekas Mihály
Általános Iskola
Levélcím: 2120 Dunakeszi,
Radnóti utca 29.
e-mail cím: igazgato@
fazekas-dkeszi.sulinet.hu
Telefon: 06-27/547-135
Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ)
Levélcím: 2120 Dunakeszi Fő
út 25.
Iroda: 2120 Dunakeszi, Vasút
út 11. II. em. 44. ajtó
e- mail cím:
nemetdk@invitel.hu
Telefon: 06-70/371-8764
Dr. Mervald Anna,
DNNÖ elnök
Kovács Gáborné,
Iskola Igazgató

Dunakeszin egységes útinformációs
rendszer segíti ősztől a tájékozódást
A városi önkormányzat döntése alapján az őszi hónapokban a
település 800 kereszteződésében helyeznek el útinformációs
táblákat. Az első táblát a két ötletgazda, Dióssi Csaba polgármester és Bartinai Péter, a város egyik ismert sportvezetője szerelte fel a napokban.

A

ciklus elején kiemelt célja volt az önkormányzatnak, hogy a város arculatát egységesebbé, szebbé
tegye. A korábban tapasztalt illegálisan kihelyezett reklámtábla erdőre már csak halványan emlékszünk.
Ezek helyét felváltották az egységes,
városi címerrel ellátott reklámhordozók, amivel az itt élők tájékoztatását rendezett módon kívánja megoldani a városvezetés. Ezen logika
mentén idén ősszel az önkormányzat a könnyebb tájékozódás érdekében egy úgynevezett útinformációs táblarendszert helyez ki, amely a
meglévő arculathoz illeszkedve, egy-

séges módon segíti a közlekedőket a
tájékozódásban.
Dióssi Csaba polgármester az ötletet Bartinai Péterrel közösen dolgozta ki, aki szerint egy ekkora városban szükség van a tájékozódást segítő irányítótáblákra. Az utcanevek
mellett a táblákon a városi intézmények is fel lesznek tüntetve. A hosszú
előkészítő munka után a napokban
került fel az első tábla a HunyadiAlkotmány utca sarkára, amit további 800 kereszteződés fog követni.
A táblákat az ősz folyamán folyamatosan szerelik majd fel a Közüzemi
Nonprofit Kft. munkatársai.
K. Sz.

Az első táblát Dióssi Csaba és Bartinai Péter szerelte fel
Bauer Márton segítségével

Sikeres volt az iskolakezdő adománydoboz akció
Több száz iskolatáskát és tanszert osztott szét Dióssi Csaba polgármester
és Szabó József képviselő, tanácsnok a Humán Szolgáltató Központ segítségével az iskolakezdés előtt.

K

ét éve indult útjára az adventi vásár keretében
meghirdetett adománydoboz akció, ami azóta hagyománnyá vált Dunakeszin. Mivel
a Karácsonyi ünnepek mellett, az iskolakezdés szintén megterhelő időszak a családok számára, ezért Szabó
József társadalmi és egyházi ügyekért felelős tanácsnok, önkormányzati képviselő úgy gondolta, hogy az
évnek ebben a szakaszában is adománygyűjtést szervez.
„Fontosnak tartjuk, hogy a rászoruló családok ne csak egy évben egyszer kapjanak segítséget, hanem más

időszakban is gondoljunk rájuk. Bíztam benne, hogy ahogy karácsony
előtt is, most is sokan érzik majd úgy,
szívesen segítenek lakótársaikon. Bevallom, nem gondoltam, hogy már
az első tanévkezdési akció során több
száz adományt tudunk majd szétosztani, amivel hatalmas örömet szerezhettünk a szülőknek és gyerekeknek
egyaránt. Köszönöm mindenkinek,
aki csatlakozott az akcióhoz, igazán
megható volt látni a boldog gyermekarcokat. Köszönöm a Humán Szolgáltató Központ munkatársainak a
segítséget, és szeretném megköszönni

még a Dunakeszi Auchannak is, aki
jelentős mennyiségű iskolatáskával
járult hozzá az akció sikeréhez. Bízom benne, hogy az adventihez hasonlóan a nyári adománygyűjtés is
hagyománnyá válik majd.” – nyilatkozta Szabó József.
Dióssi Csaba polgármester és Szabó József képviselő, valamint a Humán Szolgáltató Központ munkatársai vitték ki a családoknak az
adományokat, amik a képen is látható mosolyt látva igazán jó helyre
kerültek.
K. Sz.

Kinek az érdeke?

Érvek és ellenérvek a mobiltantermekről
Néhány osztály konténerekben berendezett tanteremben kezdte meg a tanévet a Fazekas Mihály Általános Iskolában, amely azért érdekes Dunakeszin, mert az egy főre a jutó GDP szerint az ország egyik
leggazdagabb városa – hangzott el a majdnem összellenzéki (Együtt-PM–DK–4K!–MLP–Moma) összefogás
sajtótájékoztatóján.

A

z iskola mellett tartott szeptember 1-jei ellenzéki tájékoztatót vezető Tonzor Péter,
parlamenti frakcióval nem
rendelkező MSZP és LMP támogatása
nélkül induló baloldali önkormányza-

a körülmények engednek, de egy biztos,
nem költene díszterekre, amíg ez a helyzet megoldatlan.
A sajtótájékoztató után az országos
sajtó képviselői és a politikusok felkerekedtek, mi pedig bekopogtattunk az oktatási intézmény igazgatójához, aki készségesen fogadta a helyi sajtó képviselőit. Kovács Gáborné miután bemutatta a
nyári szünetben megújult aulát, a tornacsarnok folyosóján átkísért bennünket a zöldépülettel egybe épített, kulturáltan berendezett konténer tanterembe,
melyben a kisdiákok szemmel láthatóan
jól érezték magukat. A feldíszitett tanterem szemlevételezése, néhány fotó készítése után a beszélgetést az igazgatói irodában folytattuk.

Kovács Gáborné igazgató:
A megoldás átmeneti,
de a diákok addig is kulturált
tanteremben tanulhatnak
Az ellenzéki
politikusok
a mobiltanterem előtt
tartottak sajtótájékoztatót

ti képviselő-jelölt nem tetszésének adott
hangot amiatt, hogy sok diák kénytelen konténerekben tanulni, miközben
az önkormányzat augusztus 20-án „félig meddig átadta a főteret a díszkúttal
együtt”. – Felháborítónak tartom, hogy
arra van pénze, az iskola bővítésére pedig nincs – mondta.
– A történet nem új keletű, hiszen Dunakeszin évek óta probléma az óvodai és
általános iskolai férőhelyek száma, mivel az nem követte az elmúlt tíz-tizenöt évben közel megduplázódó lakosságszámot, gyermeklétszámot – jelentette
ki dr. Horváth István. A baloldali összefogás polgármester-jelöltje szerint a város infrastrukturális rendszere, oktatási hálózata nem tartott lépést a lakosság
igényeivel. – Ezt a munkát tíz éve kellett
volna elvégezni, nem most – tette hozzá. Sajnálatosnak nevezte, hogy a korábbi években földek értékesítéséből származó bevételt nem az oktatási intézmények bővítésére, hanem a főtér építésére,
díszítésére használta az önkormányzat,
ami 400 millióba került. - Mind a kettő jó, de a fontossági sorrendben biztos, hogy előrébb van egy iskola bővítése – húzta alá dr. Horváth István, aki lapunk kérdésére, hogy mit tenne másképpen, azt mondta: azt lehet csinálni, amit

16 Dunakeszi Polgár

Kovács Gáborné sajnálatosnak nevezte, hogy az önkormányzat jó szándékát
támadások érték, amely a konténer tantermekkel az osztályok zsúfoltságát küszöbölte ki. – Az állam beruházásaként legkésőbb 2015 szeptemberéig hat tanteremmel bővül a Fazekas iskola. Rendelkezésre áll a pénzügyi forrás,– emelte ki az

egyaránt vallom, hogy a konténer tantermek belső kialakítása kulturált és kényelmes, melyeket egyébként csak ebben a
tanévben veszünk igénybe. A hat új tanteremmel bővülő iskola 2015 szeptemberétől teljes mértékben ki tudja elégíteni tanulói férőhely igényeket.”

Dióssi Csaba polgármester:
Nem létező ügyből próbál ügyet
generálni az ellenzék egy része
Dióssi Csaba polgármester határozottan cáfolta az ellenzék azon kijelentését,
hogy idén szeptemberre ígérték volna az
iskola bővítését, amely helyett főteret építettek. – Ezt már azért sem tehettük volna, mert az iskolai férőhelyek biztosítása,
bővítése állami feladat. Az önkormányzat hatáskörébe az épületek állag megóvása, karbantartása tartozik. Az önkormányzat a mobil tantermek telepítésével
az osztály létszámok emelése helyett a tanulók kulturált elhelyezését vállalta magára az új épületszárny megépítéséig, melyet 2015 szeptemberében vehetnek birtokukba a tanulók. Azt pedig a választási kampány egyik legnagyobb „politikai
csúsztatásának” tartom, hogy az önkormányzat bevételeit dísztér építésére fordítja iskolabővítés helyett.
Aki azt állítja, hogy mi főteret építünk

Az első tanítási nap a mobil tanteremben
igazgató asszony, aki reményét fejezte ki,
hogy az elkövetkezendő időszakban már
a munka „látványos része” is megkezdődik. Kovács Gáborné határozottan kijelentette: „igazgatóként és pedagógusként

iskola helyett, az vagy nem tudja, hogy
mik az önkormányzati és mik az állami
feladatok, vagy szándékosan próbálja félrevezetni a lakosságot. Az óvodai férőhelyeket érintően sem mondható jól infor-

Választási
tudnivalók

A

A diákok jó hangulatban vették át a tankönyveket
máltnak az ellenzék, hiszen amíg eddig
egy ciklusban átlagosan 52 férőhelybővítés történt, mi ebben a négy évben 380 új
óvodai férőhelyet építettünk. A beruházásoknak köszönhetően elmondhatjuk,
hogy minden áprilisban jelentkezettnek
tudtunk helyet biztosítani városunk valamely óvodájában.
Az üggyel kapcsolatban az a véleményem, hogy itt egy nem létező problémából próbál ügyet generálni az ellenzék azon része, amelyik eddig egy képviselővel volt jelen az önkormányzatban,
és ezen kreaált ügyön keresztül igyekszik bemutatni az eddig a város közéleté-

G

ben semmilyen módon részt nem vevő jelöltjét. Gondolom, aki higgadtan szemléli a folyamatokat, az világosan látja, hogy
az önkormányzat több tízmilliót önként
vállalt magára a város diákjainak kulturált elhelyezése érdekében. Az a több ezer
ember pedig, akik ott voltak a megújult
főtéren a Szent István napi ünnepségen,
azok örömteli elégedettséggel vették birtokba a város legújabb közösségi terét.
Mert velük együtt vallom, hogy Dunakeszi, a Mi városunk, melyet mindannyiunk megelégedésre szeretnék szerethető,
kellemes otthonná formálni.
Vetési Imre

Egy édesanya véleménye

yermekem idén kezdte meg tanulmányait a Fazekas Mihály Általános Iskolában. 10 éve vagyok dunakeszi
lakos, lakhelyünk szerint az iskola körzetébe tartozunk. A város több oktatási intézményében is jártam,
de miután megismertem a Fazekas Iskolát, nyugodt szívvel írattam be gyermekemet ide, bízva annak megfelelő
szakmai színvonalában – mondta érdeklődésünkre Friczné
Grolmusz Zsuzsa. - Az első összevont szülői értekezletet követően, a leendő tanárokkal való személyes találkozások, illetve az iskola épületének, tantermeinek
alaposabb megismerését követően tovább erősödött a bizalmam az iskola iránt.
A tanévnyitó ünnepségen örömmel láttam, hogy a korábbi alkalmakhoz képest egy megújult aula és színpad
várta a gyermekeket-köztük az én elsős lányomat is.
Szintén nagyon pozitív tapasztalat volt a tantermünkhöz közeli felújított vizesblokk is. Szülőként számomra
nagyon fontos, hogy gyermekem megfelelő környezetben,
felkészült és jóindulatú pedagógusok közreműködésével
kezdhesse meg tanulmányait. Az érzés, hogy jó kezekben
hagyom itt őt, miközben dolgozom. Nekem most ezt jelenti ez az iskola.
Az első napok tapasztalati, gyermekem beszámolói
pedig beváltani látszanak reményeimet. Biztosítva látom az előttünk álló hosszú éveket. A mobiltanterem
megoldásban pedig személy szerint az önkormányzat újabb
erőfeszítését látom, amivel a megnövekedett igényekhez
próbál minden erejével alkalmazkodni. Egy élő, fejlődő
intézmény, aminek közösségformáló ereje van, és aminek
az én családom is részese lehet, hamarosan két gyermek
kapcsán is – hallhattuk az édesanyától.

Köztársasági elnök úr 2014. október 12.
napjára tűzte ki a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját. A választás időpontjának
kitűzését követően Dunakeszin is megkezdődött a
felkészülés a választás eredményes lebonyolítása érdekében.
Városunkban 10 egyéni választókerületi önkormányzati képviselőt, valamint 1 polgármestert választanak a választók. Az összesen – polgármesterrel együtt – 15 fős képviselő testületbe az előbbieken túl 4 mandátum kiosztására kerül sor kompenzációs listáról.
A szavazás napjáról és a szavazókörök címéről a
választópolgárok már a Nemzeti Választási Irodától postai úton megküldött tájékoztató levélből értesülhettek. A szavazókörök helye október 12-én is
meg fog egyezni a tavaszi országgyűlési választásokon már megszokott szavazókörök címével.
Lényeges megemlíteni, hogy most is lesz lehetőség átjelentkezéssel történő szavazásra. Ezzel a lehetőséggel azok a választópolgárok élhetnek, akik
a választás kitűzésének napját megelőző 30 nappal
korábban Dunakeszin tartózkodási helyet létesítettek. Ők, amennyiben az állandó lakóhelyük Helyi
Választási Irodájától – legkésőbb 2014. október 10ig – kérik, tartózkodási helyüknek megfelelő szavazókörben Dunakeszin adhatják le szavazatukat.
Fontos arra is odafigyelni, hogy a választók csak
érvényes személyi okmányokkal tudják magukat
hitelt érdemlően igazolni a szavazókörökben, ezért
célszerű még most meggyőződni arról, hogy az említett okmányok érvényességi ideje lejárt-e. Amen�nyiben igen, vagy a választás napjáig le fog járni,
úgy a Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodáját az
okmány érvényességi idejének meghosszabbítása
céljából célszerű felkeresni.
A választási eljárás első szakasza a jelöltek ajánlása. Ez 2014. szeptember 8-án lezárul. A jelölteknek eddig volt lehetőségük a megfelelő számú ajánlás összegyűjtésére. Az ajánlások száma polgármester jelöltek esetében 300, az egyéni választókerületi
jelöltek esetében – az adott választókerület választópolgárai számának 1%-a – kb. 30 és 42 között változott. Pillanatnyilag a Helyi Választási Iroda az
ajánlások ellenőrzését végzi, ezzel párhuzamosan a
Helyi Választási Bizottság a megfelelő számú érvényes ajánlással rendelkező jelöltek nyilvántartásba
vételéről dönt.
Ugyancsak 2014. október 12. napján kerül sor a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azok adhatnak le ajánlást és szavazhatnak, akik kérelmet nyújtottak be nemzetiségi névjegyzékbe vételük érdekében. A nemzetiségi képviselők választására Dunakeszin egyetlen – erre
a célra kijelölt – szavazókörben kerül sor, amely a
Házasságkötő terem, amelynek címe: Dunakeszi,
Szent István u. 19.
Dr. Molnár György jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője
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házasságot kötött
2014. június 1-től augusztus 25-ig

összesen

40 jegyespár

2014. 06. 12.
2014. 06. 14.
2014. 06. 14.
2014. 06. 16.
2014. 06. 18.
2014. 06. 28.
2014. 06. 28.
2014. 07. 04.
2014. 07. 11.
2014. 07. 12.
2014. 07. 12.
2014. 07. 16.
2014. 07. 18.
2014. 07. 25.
2014. 07. 26.
2014. 07. 26.
2014. 07. 26.
2014. 07. 28.
2014. 08. 01.
2014. 08. 08.
2014. 08. 08.
2014. 08. 09.
2014. 08. 15.

Tóth Gergely Attila – Horváth Orsolya
Belák Mihály – Beréti Veronika Laura
Bor Zoltán – Lévai Réka
Balogh Attila László – Varga Beáta
Hrabusitzky Tamás – Benkovics Éva Andrea
Nalesnyik Norbert – Miklós Anita
Patyus Roland – Pancsák Szilvia
Jankovics Zsolt – Hajdu Gabriella
Bihari Péter – Szántó Edina
Bacsik Dániel – Péter Zsófia
Gém Péter – Sarusi-Kis Diána
Fehérvári Attila János – Somjódi Krisztina
Czipó Zoltán – Tóth Erika
Illényi Bálint – Miski Krisztina
Molnár Csaba – Petrus Nóra
Varga Ferenc – Kiss Emese Anita
Papp András Gábor – Büki Gréta
Ilkei Ferenc Attila – Nagy Bernadett
Frits István Ádám – Fehér Lilla
Oláh István – Karczagi Kornélia
Zala Csaba – Nyulasi Fruzsina
Ádám Balázs László – Csizner Beáta
Buzás Zoltán – Gerdán Szilvia Ildikó

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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„Sosem tudnám elhagyni ezt a várost”
Világ életében Dunakeszin élt,
azon belül is szinte minden a
Gyártelephez köti, és az itt élőkhöz még ma is komoly barátság
fűzi. Két lánya és két unokája
van, akik teljessé teszik az életét. Dávidné Esztergályos Zsuzsa szerint az elmúlt években
életre hívott hagyományteremtő programok valamennyi korosztály számára feledhetetlen
pillanatokat szereznek.

– Ha valakiről el lehet mondani, hogy
tősgyökeres dunakeszi polgár, akkor
az Ön. Mióta is él a településen?
– 59 éve élek Dunakeszin, hiszen itt
születtem. Már akkor is Gyártelepen
laktunk, ugyanúgy, mint most, bár
a ház már más, de a környék ugyanaz. Szüleim az 1920-as évektől itt éltek
már. Édesapám Miskolcról költözött
ide, és negyven éven keresztül dolgozott a Járműjavítóban. Édesanyám
elemi iskoláit is itt végezte, így azt hiszem, tényleg illik családomra a tősgyökeres jelző.
– A Gyártelephez rengeteg élmény
fűzheti. Melyiket említené meg ezek
közül legszívesebben?
– Emlékek sokasága érint meg, de
ha mégis választani kellene, azt emelném ki, hogy milyen csodálatos közösség élt itt, akik között igazi barátság alakult ki egy életre. Iskolába is
együtt jártunk, utána együtt játszottunk, és a legemlékezetesebb kalandokat a homokos Duna-parton éltük
meg.
– Hányan voltak testvérek? Ők már
elköltöztek a városból, vagy Önhöz
hasonlóan még itt élnek?
– Négyen vagyunk testvérek, és a
nővérem a mai napig itt él, míg a két
bátyám már elköltözött. Az egyik
csak Kerepestarcsáig jutott, de nyáron, amikor csak teheti, szívesen eljön a városba, míg a másik fivérem
az Egyesült Államokban él, de az internet segítségével gyakorta ellátogat
Dunakeszire. Mint elmondta, a szíve
ide húzza…
– Családja, gyermekei is ennyire
hűek Dunakeszihez?
– Természetesen, igaz, már csak a
nagyobbik lányom, Tímea él itt családjával, férjével és egy fiú-, és leány
unokámmal. A fiatalabb Zsuzsanna,

A zene a lelke mindennek
Amikor húsz esztendeje
Dunakeszire költözött,
még nem gondolta, ez
élete egyik legjobb döntése lesz. Nemcsak családot alapított, hanem
a zenéhez is visszatért,
és immár öt éve a Dunakeszi
Koncertfúvósok
trombitása.
Begidsán
Péter beismeri, kifejezetten jó érzés ebben a
városban élni.

festőművész lányom a közelmúltban
elköltözött egy kis cserháti faluba. A
férjem Gödről származott, de házasságkötésünk után Dunakeszin raktunk" fészket". Hamarosan megszerette a várost, munkáját megbecsülés
övezte. Szinte idevalósinak tekintette
magát. Bevallom, sosem tudnám elhagyni ezt a várost.
– Ha valaki, akkor Ön – mondhatjuk – nagy idők nagy tanúja, hiszen
az elmúlt majd hat évtizedben az ös�szes változást figyelemmel kísérhette.
Elégedett a változásokkal?
– Persze a jövő tennivalói mellett,
igen, úgy gondolom, nagy örömére
szolgál sokunknak az, ami az elmúlt
években már megvalósult. Jó látni,
hogy immár megújultak az útjaink,
gyönyörűek a parkjaink, a felújított
Duna-part az egyik legkedveltebb részévé vált a városnak. Amikor csak tehetem én is szívesen odalátogatok. Bízom benne, hogy a most átadott Fő teret is hamarosan magukénak fogják
érezni a város lakói, az odalátogatók.
– Sokan állítják, a városvezetés által szervezett programok valamennyi
korosztály számára remek szórakozást kínálnak. Egyetért ezekkel a véleményekkel?
– Természetesen, hiszen valamen�nyi program hagyományt teremt a városban, amelyen minden korosztály
szívesen részt vesz, gondoljunk csak
például a több napos Dunakeszi Feszt
rendezvényeire. Újból élő ez a település, hiszem, hogy mindenki otthon
érezheti magát. A napokban rátekintettem a város honlapjára és örömmel
láttam a jövő fejlesztéseinek terveit.
Remélem, valamennyiünk megelégedésére valósulnak majd meg.
- molnár –
Fotó: Gránitz Miklós

1993 – sosem felejti el ezt az évet
Begidsán Péter. Ugyanis ez volt az
az esztendő, amikor Dunakeszire
költözött apósáékhoz és Dunakeszi lakossá vált. Azóta boldogan él
a városban, bár tíz éve már a település egyik új lakóparkjában, a Tóvárosban laknak. Ahogy mesélte, a
család azóta is együtt van – Péter
első házasságából származó nagy
lánya kivételével –, igaz, az egyetemre járó Eszter alig van otthon,
míg a két kisebb, Boglárka és András minden percét élvezi az otthoni életnek.
Begidsán Péter azonban a család
mellett régi szerelméhez, a zenéléshez is visszatérhetett. Nagy álmát, a
fuvolázást még csak otthon műveli,
de más hangszeren bőven akad számára lehetőség.
„Már a középiskolában éreztem, hogy zenélni szeretnék, ám
csak az egyetemi évek alatt kezdhettem meg a tanulmányaimat
trombitán. Három és fél év után
azonban közel húsz éven át nem
hódolhattam a muzsikának. Szerencsére Dunakeszi ebben is kegyes volt hozzám, és az itteni felnőttoktatásnak hála, elkezdhettem végre fuvolázni. Az iskola zenekarába is bekerültem, ám ott
trombitásra volt szükség, így áttértem erre. Aztán elhívtak a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesületbe, hogy a Dunakeszi Koncertfúvósokkal együtt zenéljek. A sors
fura fintoraként a fuvola helyett is
a trombita lett az én hangszerem”
– fogalmazott Péter.
Kifejezetten örül annak, hogy
egyre több fellépésre nyílik lehetőség. Most is két helyre hívták őket:

az iskolai zenekarral a szeptember
6-i Lecsó Fesztiválon, míg a Keszi
Feszten a Koncertfúvósokkal lép
majd fel.
„Sokat jelent a zenekar számára,
hogy egyre több városi programra
kapunk felkérést. Elkezdtek felfedezni minket, sőt, már készülünk a
jövő évi, 25 éves jubileumi koncertünkre” – sorolta a férfi.
Péter úgy véli, Dunakeszi történetében nem fejlődött annyit, mint
az elmúlt két évtizedben.
„Talán az a helyes kifejezés,
hogy a település a legjobb lakóhely.
Közel van Budapest, nagyon jó a
közlekedés, praktikus és egyre esztétikusabb a város, kifejezetten jó
érzés a városban lenni. A parkosítás, a Fő tér újjáépítése, valamint
a Duna-parti sétány teljes felújítása kifejezetten jót tett Dunakeszinek. Már csak egy dolog hiányzik, de remélem, az sem sokáig: egy
strand megnyitása” – jelentette ki
Begidsán Péter.
A férfi kifejezetten büszke arra,
hogy az egyik tóvárosi „zsák” körforgalomban egy új hagyományt
hozott létre, az úgynevezett körforgalmi koncertet.
„Ezeket a koncerteket azért
szervezem, idén immár harmadszor, mert szeretném, ha a fellépők
ugyan olyan jól éreznék magukat,
mint a közönség. Az itt lakóknak
hálás vagyok a lehetőségért és támogatásért – mivel itt nincs belépő,
a zenekarunk, illetve a többi fellépő
eljön „ingyen” – a helyiek és a közönség pedig cserébe megvendégeli a produkciókban résztvevőket” –
árulta el Péter.
M. L.
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Őszi rendezvények a könyvtárban
Ebben az évben is színes és változatos programokkal nyitja
a Kölcsey Ferenc Városi könyvtár az őszi évadot.
INDUL AZ OLVASÓ VÁROS PROGRAM
Szeptember 14-én DunakesziFeszt Kulturális és Sörfesztiválon indul az Olvasó Város címmel már 8. alkalommal meghirdetett olvasásnépszerűsítő program, amely november 14-ig tart. Ebben a programban egy
könyv elolvasásával bárki részt vehet, ha az
elolvasott könyvet jó szívvel ajánlja másoknak is elolvasásra, és erről egy adatlap kitöltésével és leadásával gondoskodik. A szerencsés játékosokra most is értékes díjak várnak. A programban való részvételre az olvasó pontokon, lehet jelentkezni. Az itt kapott
adatlapot a gyűjtődobozokba lehet bedobni.
Az adatlapot ettől az évtől kezdődően akár
online is ki lehet tölteni a www.dkvk.hu/
olvaso-varos/ című weboldalon.
Az érdeklődők az olvasó pontokat a
DunakesziFeszt könyvtári sátrán kívül a város könyvtáraiban, iskoláiban és intézményeiben is megtalálhatják.
KÖNYVTÁR A FESZTEN
A DunakesziFeszten szeptember 14-én, vasárnap 10-19 óráig a fentieken kívül is soksok játék és nyeremény várja a könyvtári sátorhoz látogatókat, valamint 16 órától
a fesztivál kisszínpadán rendhagyó Irodalmi Szalon keretében találkozhat a közönség
a házigazda Tarján Tamás vezetésével a méltán népszerű Rudolf Péter Kossuth-díjas és
Jászai Mari-díjas színművésszel
RENDEZVÉNYEK A NÉPMESE NAPJA
ALKALMÁBÓL
A Magyar Olvasástársaság 2005-ben felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, hogy szeptember 30. – Benedek Elek
születésnapja – legyen a népmese napja.
Ebből az alkalomból a kistérségi mesetalálkozókon és más városi rendezvényeken is
nagy sikerrel szereplő Szabados Zsuzsa óvónő szeptember 25-én csütörtökön 18 órától a
székely népmesék felnőtteknek szóló világába kalauzolja a könyvtárba látogatókat. Önálló estjének címe: „Úgy megpallott engem az
uram”.
Természetesen a gyerekek sem maradnak
mese nélkül, ők szeptember 27-én, szombaton 10-12 óra között folyamatos népmeseolvasáson vehetnek részt a gyermekrészlegben. Ennek a rendezvénynek Fehér Zsófia
lesz a házigazdája.
AZ OPERAIRODALOM KLASSZIKUSAI
A KÖNYVTÁRBAN
Yehudi Menuhin a XX. század kiemelkedő
tehetségű hegedűművésze és karmestere a
következő üzenettel indította útjára 1975-ben
a zene világnapját, amit azóta is minden év-
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ben október 1-jén ünneplünk: „Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt
ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi
és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és
a komolyzene legjelentősebb előadói.”
A zene ünnepére ebben az évben igazán
különleges eseménnyel készül a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. Az Operairodalom
klasszikusai címmel 2014. október 2-án,
csütörtökön 18 órakor indítja el azt a rendezvénysorozatát, amelynek állandó közreműködője a már több mint 10 éve együtt fel-

lépő Animato Operatársulat lesz. A társulat tagjai: Kovács Ágnes szoprán, Bándi Irisz
Réka mezzoszoprán, Pető József tenor és Lukács István basszbariton, mind a négyen nagy
múlttal rendelkező operaénekesek. Őket kíséri Salgó Tamás zongoraművész, a Magyar
Állami Operaház karnagya és korrepetitora.
Műsorvezető Apagyi Melinda lesz. A társulat fő célja a klasszikus zene, elsősorban az
opera népszerűsítése és eljuttatása olyan érdeklődőkhöz, akik ritkábban tudnak eljutni
hangversenyre, vagy operába. Az animato
zenei szakkifejezés, jelentése „lelkesen”. Mi
másban bízhatnánk, mint hogy a kezdeményezés lelkes fogadtatásra talál.
Preysing Frigyes

VOKE József Attila Művelődési Központ
szeptember-október havi program
Szeptember 10. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub:
Az Operaház és az Országház látogatása.

Szeptember 26. péntek 18 óra
Kiállítás megnyitó az I. világháború
emlékére

Szeptember 11. csütörtök 10-14 óra
Önkéntes véradás a Bombardier MÁV Kft.
dolgozóinak részére

Szeptember 28. vasárnap 18 óra
Ünnepi koncert a Művelődési Központ
színháztermének centenáriuma, valamint a
Zene Világnapja alkalmából.
Előadja a Váci Szimfonikus Zenekar.
Belépő: 1.000.-Ft
Diák/Nyugdíjas: 500.-Ft
17:45-kor emléktábla avatás a 100
színházterem tiszteletére a főbejáratnál.

Szeptember 11. csütörtök 17 óra
Uray Tanoda ismerkedő foglalkozás
Szeptember 17. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
„Szólás a lélek hangjához”
Előadó: Melát Attila baptista lelkész.
Szeptember 19. péntek 11-19 óra
Városi véradás
Szeptember 19. péntek 19-22 óra
(havi rendszerességgel!)
Moldvai táncház-sorozat a Jászok
Együttessel.
Tánctanítás az alapoktól.
Belépő: 500.- Ft
Szeptember 24. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:
a.: Kirándulás Szentendrére hajóval odavissza, vagy autóbusszal, látogatás a
Skanzenba.
b., Terrorháza-Múzeum megtekintése
Szeptember 25. csütörtök 19 óra
Werner Gitt ismeretterjesztő előadása:
„Miért vannak a csillagok?”
A belépés ingyenes!

Október 1. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Idősek Világnapja, Meglepetés műsor.
Vacsora, tánc, tombola.

Moldvai táncház-sorozat
a Jászok Együttessel
Időpont: szeptember 19., péntek, 19.00-22.00
Moldvai táncház indul szeptemberben
a Művelődési Központban havi
rendszerességgel!
Tánctanítás az alapoktól!
9-99 éves kor között
mindenkit szeretettel várunk!
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési
Központ, (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
Belépő: 500Ft

Október 2. csütörtök 19 óra
Dr. Csernus Imre előadása
Belépő: 2.400.-Ft
Október 9. csütörtök 18 óra
R. Kárpáti Péter előadása:
„Élet az élet után” címmel
Belépő: 1.200.-Ft
Október 10. péntek 18 óra
„Valahol Európában”
Musical a Parlandó Színház előadásában
Belépő: 1.000.- Ft

VOKE

(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
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Szolgálni és derűvel szeretni
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre bensőséges
ünnepséggel köszöntötte a Teleki Pál Emlékéremmel kitüntetett Kisida Elek sebész professzort

Kollár Albin
köszönti
dr. Kisida Elek
sebész
professzort

- Az ünnep mindig egy magasztos dolog, felemelkedés a
hétköznapokon, s lehetőséget ad arra, hogy akiket a szívünkbe zártunk, azokat még melegebben tudjuk ünnepelni. Az ünnepnek oka van: az általunk oly nagyon tisztelt professzor személye. Ha egy szóval kellene jellemeznem, akkor csupa nagybetűvel azt mondanám: PÉLDAKÉP. Követendő az egész élete, munkássága, a nemzethez
való hűsége és ragaszkodása, hivatástudata – hangsúlyozta Dallos Gyula díszpolgár, díszlovagló örökös magyar bajnok azon az ünnepségen, melyet a Dunakeszi Civilek Baráti Köre szervezett abból az alkalomból, hogy a
város díszpolgárát, dr. Kisida Elek sebész professzort Teleki Pál Emlékéremmel tüntette ki a Bethlen Gábor Alapítvány.
A Szent Imre plébánia kertjében rendezett ünnepség
résztvevőit, köztük Dióssi Csaba polgármestert és Erdész
Zoltán alpolgármestert. Az egyesület elnöke, Skripeczky
István, a Dunakeszi Civilek Baráti Köre elnöke kedves

A Bethlen Gábor Alapítvány által alapított Teleki Pál Emlékérem idei díjazottjai
június végén vehették át az elismerést az Eötvös Collegium patinás épületében. Lezsák Sándor, az elismeréseket odaítélő kuratórium alelnöke így fogalmazott: - Országot fel lehet szabdalni részekre, de nemzetet soha, az egy és
oszthatatlan. Az alelnök hangsúlyozta, olyan embereket jutalmaznak a Bethlen
Gábor Alapítvány nevében, akiknek munkájuk nem befejezett, áldozatosan
folytatják nap, mint nap.
Az idei díjazottak között van dr. Kisida Elek, Dunakeszi díszpolgára, akit így
méltatott Lezsák Sándor: Kisida Elek a gyógyítás művészetén túl a közéletnek
is aktív szereplője – mutatta be a Százak Tanácsa tagjaként is munkálkodó
orvost. Egy sebésznek soha nem remeghet a keze – tette hozzá a kuratórium
alelnöke, majd így folytatta: – Kisida Eleket leginkább a higgadtsággal, szilárdsággal jellemezhetjük, az angyali nyugalommal az arcán. Így tudunk hinni az
orvosban. Kisida Elek nemcsak a test orvoslásával törődik, de gondolati írásai
a hitet fogalmazzák meg a történelmi bajainkból való gyógyulásban, és máris
enyhül tőlük fájdalmunk – fogalmazott Lezsák Sándor.
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szavakkal, személyes élményekkel átszőtt szép gondolatok közreadásával elevenítette fel Kisida Elekhez fűződő
negyedszázados barátságukat. Ezt követően Varga István
András előadóművész tolmácsolásában Ábrányi Emil és
Vass Albert egy-egy művét hallgathatták meg az egybegyűltek.
- A Professzor úr júniusban a nemzeti összetartozásért évtizedekig végzett áldozatos tevékenységéért részesült Teleki Pál Érdemrend kitüntetésben. Az elismerés egy kivételes életpálya jeles állomása. Ez az életpálya azért kivételes, mert csak magaslatokból áll – mondta
ünnepi beszédében Kollár Albin nyugalmazott címzetes
iskolaigazgató, aki így folytatta: - Az alkotó ars poeticája – ahogy könyvében olvassuk: „Mindenáron törekedni hasznosnak lenni, szolgálni és derűvel szeretni.” Gondoljunk bele – fordult a jelenlévőkhöz -, micsoda szellemi, lelki és fizikai igénybevételt jelentett évtizedeken
át az az életvitel, amelyben napjában többször is életekről kellett dönteni, tudományos dolgozatokat kellett az
asztalra tenni, s mindezek mellett közügyekben felelősen részt venni. S ne feledkezzünk meg a családról! Átlagos adottságokkal megfelelni ilyen sokrétű feladatoknak lehetetlen.
Kollár Albin az ünnepelt méltatását így folytatta: Gyógyító hivatásod, tudományos munkád, széleskörű szakmai és társadalmi elkötelezettségeid mellett – az
otthonteremtés után - a helyi közösségeknek is szenteltél időt és energiát. Tiszta, világos, irányt mutató gondolataid lendületet adtak minden jó szándékú helyi kezdeményezésnek. Messze ható társadalmi tervek valósultak
meg, sokak gondolkodását befolyásoló események zajlottak Dunakeszin - a jelenlévők közül is többekkel összefogva - a te munkád által. A családi légkör, amelyben nevelkedtél, a gyermekkori rendtartó faludban tapasztaltak, hitbéli bizonyosságaid, a már gyógyító pályád elején
az életről és halálról szerzett tudásod, tehetséged - küldetésre predesztináltak! Az orvosnak nagyszerű érzés
lehet, hogy betegek ezreinek adta vissza egészségét – és
nemcsak kórházakban, hanem közvetetten, felismerései
publikálásával is. A létről, nemzetünk sorsáról elmélyülten gondolkodó, fontos társadalmi szervezetek tagjának
pedig nagyszerű tudat, hogy országunkon belül és a Kárpát-medence számtalan településén előadásaival honfitársaink ezreiben erősíthette az összetartozás érzését.
A határon túliaknak vitt üzeneteivel támaszt adhatott a
megmaradásért vívott, sokszor hősies küzdelemhez. Mi
más ez, ha nem nemzetépítő tevékenység? – fogalmazott
az ünnepség szónoka.
Ezt követően Pozsgai Imre professzor, Kisida Elek régi
jó barátja emelkedett szólásra: - Ez a kitüntetés olyan,
ahol a kitüntetés és a kitüntetett is érdemes. A jó Istennek és a sorsnak vagyok hálás, hogy barátként ajándékozott nekem. A mai nap tanulsága számomra: te arra
is példa vagy, hogy magyarnak lenni nem Isten csapása, hanem óriási lehetőség – fogalmazott az egykori államminiszter.
A rendezvény végén Döbrentei Kornél költő olvasta
fel saját versét, ezzel köszöntve az ünnepelt Kisidai Elek
professzort. Petrás Mária, Prima Primissa díjas csángóföldi énekes, valamint Babják Annamária és Vincze József ének-zenei produkcióval, Csé Zita verssel tisztelget
az ünnepelt professzor előtt, akit barátai, tisztelői nagy
szeretettel vettek körül.
Vetési Imre

Nemcsak nevében Meseház
Átadták a város legújabb, 180 férőhelyes óvodáját
Dunakeszi Város Önkormányzata az utóbbi évtizedek legjelentősebb óvodai férőhely bővítést
valósította meg ebben a négy éves önkormányzati ciklusban, hiszen míg korábban egy ilyen
időszakban 52 férőhellyel bővült az intézmények befogadóképessége, addig 2010 óta 380 férőhellyel. A legdinamikusabb fejlődést idén tudja felmutatni a város a szeptember 4-én átadott
180 gyermek ellátását biztosító Meseház Óvoda megnyitásával.

A

város gyártelepi negyedében
mintegy 206 millió forint összköltséggel megvalósított beruházáshoz közel 196 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert Dunakeszi. A
Piros Óvoda tagintézményeként működő
Meseház Óvoda meleg víz ellátását és fűtését 36 darab napelem biztosítja, melynek köszönhetően éves szinten várhatóan legalább 9000 kWh áramfogyasztás
takarítható meg. A Kandó Kálmán sétányon épült óvoda tágas udvarral, sok-sok
játékkal, korszerűen felszerelt szobákkal
fogadja a gyerekeket, akik már az avató
ünnepség idején is önfeledten játszottak a
napfénytől pompázó udvaron.
Méltán mondta Póczik Miklósné óvodavezető a jeles eseményen megjelent önkormányzati vezetőknek – köztük Dióssi
Csaba polgármesternek és Erdész Zoltán
alpolgármesternek, a képviselőknek, a
városi intézmények vezetőinek, a szülők
sokaságának -, hogy nemcsak nevében,
de a maga szépségében is egy igazi Meseház óvodával ajándékozta meg a gyerekeket és az óvónőket az önkormányzat. - A korszerű óvoda igazi gyerekparadicsom, ahol lenni jó. Az igazi nyertesek a gyerekek, akik ide felvételt nyertek
és szüleik, akik jó helyen tudhatják gyerekeiket. Az óvónők szabadidejüket nem
sajnálva igyekeztek kivenni a részüket
az előkészületekből. Mérföldkő ez a mai
nap mindannyiunk életében. Bizalmat
kérünk a szülőktől, nyugodtan bízzák
ránk gyermekeiket, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ők a legjobb körülmények között, a legjobbakat
kapják – hangzottak az intézményvezető hálával teli mondatai. Póczik Miklósné kedves szavakkal mondott köszönetet
az önkormányzat vezetőinek, az előkészítésben és a megvalósításban résztvevőknek, akik hozzájárultak a 150 gyermeknek örömteli éveket biztosító óvoda
felépítéséhez.
Szabóné Ónodi Valéria csoportvezető asszony, (aki korábban maga is óvónő volt), a Polgármesteri Hivatal képviseletében felidézte a szorongásokkal teli
korábbi éveket, amikor jóval kevesebb
volt a férőhely, mint az óvodába jelentkező gyerekek létszáma. Majd arról beszélt, hogy az idei esztendő volt az első,
amikor nyugodtan fogadhatták a gyermeküket óvodába beírató szülőket. - Azzal, hogy megkaptuk ezt a szép óvodát,

egyetlen családnak sem kellett nemet
mondanunk. Nagyszerű dolog, hogy a
városvezetés átérezte a korábbi problémát, melyre megoldást talált – emelte
ki a szakember, aki azt kérte az óvónőktől, hogy mindennapi tevékenységükben soha ne feledjék, a szülők a legdrágább kincsüket bízzák rájuk. A szülőktől
szeretetet és bizalmat kért az óvoda valamennyi munkatársának, hiszen a család után ők töltik a legtöbb időt a gyerekekkel - mondta Szabóné Ónodi Valéria.
Dióssi Csaba azösszefogással megvalósított közös célok jelentőségét emelte ki. A polgármester avató beszédében
felidézte az önkormányzati ciklus elején
létrejött példaértékű összefogást, melynek alapjait Erdész Zoltán alpolgármesterrel közösen dolgoztak ki. Mind a tizenöt képviselő által támogatott és elfogadott négy éves programban kiemelkedő helyet kapott az útépítés, a bölcsődei
és óvodai férőhelyek bővítése – hangoztatta a polgármester, aki örömét fejezte
ki, hogy egy képviselő kivételével valamennyien becsülettel kiálltak és elkötelezetten dolgoztak a közösen elfogadott
város- és közösségépítő tervek megvalósításáért. – Nincs szebb és nagyszerűbb
pillanat, mint az önfeledten játszó gyermekek örömtől csillogó tekintetébe nézni – mondta Dióssi Csaba. – Ezért érdemes dolgozni – tette hozzá.
- A mai ünnepi esemény is megerősít abban, hogy jó útra léptünk, amikor
2010-ben elhatároztuk, hogy szolgáltató
önkormányzatként dolgozunk a városért, Dunakeszi polgáraiért. A megoldandó feladatok élére soroltuk az óvodai férőhelyek bővítését, amely közel sem tudta kielégíteni a nyolcvanas évektől intenzíven növekvő igényeket. 2010-ig egy
négy éves ciklusban átlagosan 52 férőhellyel bővült a város kínálata, melynek
ismeretében elhatároztuk, hogy a meglévő férőhelyeket 20 százalékkal növeljük.
Bátor vállalkozás volt, de megcsináltuk.
Sőt… a többszintű összefogásnak köszönhetően jelentősen túl is teljesítettük
ezt a számot, hiszen ebben a négy esztendőben 380 férőhellyel gyarapodott az ellátórendszer – jelentette be Dióssi Csaba, aki azt is hozzátette, hogy ehhez a
példátlan növekedéshez hozzájárult hat
csoporttal az egyházi óvoda is, melyet
telekkel és jelentős anyagi forrással támogatott az önkormányzat.

A polgármester kiemelte, az örömteli
pillanatokban sem szabad megfeledkezni,
hogy a jelentős bővítés ellenére is zsúfoltak az óvodai csoportok – noha betartják
a törvény által engedélyezett 30 fős létszámot. – Nem állunk le, reményeink szerint
segítségünkre lesz egy újabb óvoda felépítésében az állam – mondta Dióssi Csaba,
aki avató beszéde végén köszönetet mondott kiemelkedő pályázatíró tevékenységéért Berényi Évának, a nívós kivitelezésért a Trend Zrt.-nek, Kristóf Katalin műszaki ellenőrnek, s mindazoknak, akik
munkájukkal kivették részüket a Meseház Óvoda építéséből.
Dióssi Csaba polgármester a nemzeti
színű szalag átvágásával átadta a Meseház Óvodát Póczik Miklósné óvodavezetőnek és a 150 kis óvodásnak, akik kitörő
örömmel vették birtokba azt.
Vetési Imre

A birtokbavétel
örömteli
pillanatai
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FEJLESZTÉSEK

a Szakorvosi Rendelőintézetben

A

fentieket Dr. Pál Miklós,
a rendelőintézet igazgatója mondta lapunknak, amikor arról érdeklődtünk, hogy mit jelentenek
azok az intézkedések, amelyek az
újabb korszerűsítéseket lehetővé
teszik a lakosság színvonalasabb
kiszolgálása érdekében.
– A múlt év során megvalósult a röntgen és ultrahang gépek beszerzése, így a képalkotó
diagnosztikánk teljesen korszerű – folytatta az igazgató. – Az intézmény nagyszámú igénybevétele miatt azonban újabb segítségre van szükség. Személyesen
is tapasztalta a betegek gyakori
nagyszámú sorban állását, a hos�szú várakozási időt Dióssi Csaba
polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester. Támogatásukkal lehetővé tettük, hogy szeptember

– Az elmúlt két év során sikerült a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodását nullszaldóssá tenni, így az intézmény működési támogatást nem igényelt, ellentétben más önkormányzati tulajdonú szakrendelőkkel. Nálunk erre
nincs szükség s erre mi nagyon büszkék vagyunk. Az államosításkor városunk
Önkormányzata megtartotta az intézményt, ami sokban javítja a mi gazdasági
pozícióinkat, azáltal is, hogy a szükséges fejlesztéseket biztosítja számunkra.”
közepétől délutáni rendelés is legyen a fül-orr-gégészeten. A pontos ideje olvasható lesz a honlapunkon. Vásároltunk a szemészet
részére egy látótérmérő műszert,
amit eddig bérelni kellett és havonta egyszer sikerült elhozni, de
most már állandó jelleggel rendelkezésre áll.
A kardiológia műszerezettségén
is javítunk egy új ergométer beszerzésével, amire már nagy szükség van, mert sajnos hazánkban a
különféle kardiológiai problémák
már népbetegségnek számítanak.
Mindig gondok voltak a rendelő elérhetőségével, az előjegyzésekkel, sorban állással. Most viszont elvégzünk egy informatikai
fejlesztést, amely magában foglalja
az elektronikus előjegyzés lehetőségét, ezen kívül helyben, a rendelőben sorszám alapján hívják majd

Egészségnap
Dunakeszi alsón

2014. szeptember 27-én 9.00 – 13.00
Közösségi Ház Muskátli u. 2.
A Dunakeszi Alsóért Egyesület szeretettel vár minden helyben
lakót az immár második alkalommal megrendezésre kerülő
Egészségnap programjára!
Ingyenes tanácsadások és szűrővizsgálatok
Vércukor-,vérnyomás- és koleszterin mérés
Újraélesztés elméletben és gyakorlatban
Szemvizsgálat optikussal, Magneterápiás kezelés
Japán frissítő masszázs, Talpmasszázs
Egészségpénztár ismertető, Meridián diagnosztika
Kedvezményes térítéses szűrővizsgálatok
Bőrgyógyászati és nőgyógyászati vizsgálat
Ultrahang diagnosztika, Biofotonikus scanner
DAE tagoknak további 5% kedvezmény!
A rendezvény támogatói
Dr. Guba Ágnes, Móczáné Mónika védőnő, Sarki Pereces,
Magyarovits Mariann, Csató Enikő, Thuránszky Balázs, Ritecz
Katalin, Gombásné Ács Zsuzsanna,
Ilka optika - Káposztásmegyer, Magyar Vöröskereszt
További információ: http://dunakeszialso.hu,
http://www.facebook.com/dunakeszialso
A rendező a programváltozás jogát fenntartja!
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be a betegeket, ami lehetővé teszi,
hogy kiszámíthatóan történjen a
betegellátás és ne kelljen az állampolgárnak itt ülni reggeltől estig,
hogy be tudjon kerülni valamelyik
rendelésre.
Reményeink szerint a hónap végére megvalósul az új betegbehívó rendszer és az előjegyzés, beleértve az informatikai rendszert is.
Mindezek összességében 20 millió forintos fejlesztést jelentenek,
amit az Önkormányzat biztosít részünkre.
A továbbiakban elmondta az
igazgató, hogy most van folyamatban a szakrendelő teljes felújításának a tervezése. Remélhetőleg
a következő önkormányzati ciklusban megvalósul a korszerűsítés, ami a negyven éves épület teljes körű felújítását is jelenti. A régóta esedékes harminc éves kazán

cseréjére még az idén sor kerül. A
tervek szerint kicserélik a víztagokat, ahol szükséges, rendelőnként sor kerül burkolási munkákra, s feltétlen el kell végezni a külső hőszigetelést és rendbe kell hozni a tetőt.
– Minden szempontból igyekszünk korszerűvé tenni az intézményt, hogy minél inkább megvalósuljon a definitív (befejezett) betegellátás és ne kelljen Vácra vagy
egyéb helyekre küldeni a gyógyításra szorulókat. Városvezetőink ismerik az igényeket, megkaptuk a szükséges forrásokat és
igyekszünk a fejlesztéseket gyorsan megvalósítani, hogy a minket felkereső gyógyításra, ellátásra szorulók elégedettségét elnyerjük – mondta befejezésül Dr. Pál
Miklós.
Katona M. István

EGÉSZSÉGTUDATOS
SPORT- ÉS CSALÁDI NAP
2014. szeptember 20. 9-13 óra között
MAGYI pálya Dunakeszi, Fő út 145.
“Éljünk tudatosan a családban”
rendezvénysorozatunk első programja

Ingyenes programok:
Egészséges életmód-sátrak
Dunakeszi Kinizsi USE szakosztályainak bemutatói Kispályás családi focibajnokság
Kreatív kézműves foglalkozások
Játékos, ügyességi családi vetélkedők, csapatjátékok
Helyi sportolási lehetőségek kipróbálása
Színpadi műsor
“Szeretettel vár minden kis- és nagycsaládot
a Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete”
http://noe.dunakeszi.hu

A program a Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő támogatásával az
„ÉLJÜNK TUDATOSAN A CSALÁDBAN”
(Nemzeti Együttműködési Alap - NEATF-14-SZ-0621) pályázat keretében
valósul meg.A programváltoztatás jogát
fenntartjuk.

Energia és pénz megtakarítás
megújuló energiával!
Az idei nyárnak a végére értünk és itt az ideje, hogy felkészülten fogadjuk a fűtési szezont. A 12 éve működő Wagner Solar Hungária Kft. 2014. szeptember 20-án (szombat) 9 órától nyílt napot szervez. Azokat a
lakosokat várják Dunakeszi bemutatótermükben, akik megújuló energiával szeretnék csökkenteni háztartásuk költségeit. Az ingyenes tanácsadás mellett szó lesz még arról is, hogy a lakástakarék-pénztárak 30%-os állami támogatásával hogyan lehet pénzt és energiát megtakarítani.

A

megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések
számos megoldást
kínálnak azok számára, akik
költségtakarékosan, környezettudatosan és egészséges
környezetben kívánnak élni. A
nyílt napon a dunakeszi székhelyű Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezetője, Beleznai
Nándor részletesen bemutatja, hogy miként csökkenthetőek a háztartások energiaköltségei megújuló energiaforrások hasznosításával, illetve jelen pillanatban milyen állami
támogatások érhetők el. A napkollektor, napelem, hőszivat�tyú, illetve fa- és pellet tüzelésű kazánok működésének és
előnyeinek bemutatása során
megismerhetik a Solon napelemeket, a Gorenje hőszivat�tyúkat, a Panasonic levegős
hőszivattyúkat és az Astra faelgázosító kazánokat is, melyek a bemutatóteremben mű-

ni a rezsiszámlákat, hogy mire
mennyit is költenek havonta.
A szakemberek azt tanácsolják,
hogy hozzák magukkal a legutóbbi energiaszámlákat, hogy
a pontos adatok ismeretében
már a nyílt napon elvégezhessenek néhány számítást, hiszen
a költségek vagy fogyasztási
adatok alapján a cég munkatársai már könnyebben tudnak
tanácsot adni.

Miért érdemes részt venni?
Beleznai Nándor, a Wagner Solar
Hungária Kft. ügyvezetője

ködés közben megtekinthetők.
A délelőtt folyamán az érdeklődők személyes konzultáción
vehetnek részt, ahol ingyenes
tanácsadásban részesülhetnek
és feltehetik kérdéseiket.

Ön hol tudna lefaragni
háztartása költségeiből?

A legnagyobb megtakarítás elérése végett érdemes végignéz-

2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel
a régió legnagyobb példányszámú és
legolvasottabb színes közéleti lapját,
a Dunakanyar Régiót!

A szeptember 20.-ai nyílt napra
ellátogatókat a cég kedvezményes ajánlatokkal várja. Csak,
hogy egy kis ízelítő adjunk
azoknak, akik részt kívánnak
venni az eseményen:
A napelemes rendszerekre a
szombati napon ellátogatóknak ingyenes engedélyeztetést
biztosítanak, az október 31.-ig
megrendelt rendszerekre. (Értéke: bruttó 101.600 Ft)
Azoknak, akik hőszivattyús
rendszer telepítésében gondol-

koznak, ingyenes beüzemelést kínálnak az október 31.-ig
megrendelt rendszerekre (Érétke: bruttó 127.000 Ft)
Megtudhatja, hogy hogyan
kaphat Ön is 30%-os vissza
nem térítendő állami támogatást a lakástakarék-pénztár segítségével.
Amennyiben Ön nem szeretne az „LTP” lehetőségeivel
élni, érdemes előre felkészülni
az EU-s állami támogatásra. A
Nyílt napon részletes információkat nyújtanak arról, hogy
mit kell ahhoz tenni, hogy garantáltan elnyerje a megpályázott összeget.
A Wagner Solar Hungária
Kft. bemutatóterme Dunakeszin, a Fóti út 92. szám alatt
található. Bővebb információért kérjük, látogassa meg a
www.wagnersolar.hu oldalt,
vagy hívja a (27) 548 440-es
telefonszámot!

Megjelenik kéthetente,

31 000 példányban.

Őszi nagytakarítás még tavalyi árakon!

Dunakeszi Polgár 25

Amilyen fárasztó, annyira sikeres nyarat hagytak maguk mögött ifjú kosarasaink

Tóth Tímea: „Ez az életem”
Amikor június elején nekivágott Tóth Tímea a magyar női utánpótlás kosárlabda-válogatott tagja a nyárnak, maximum a legszebb álmaiban gondolt arra, hogy mire eljön a szeptember, három világversenyen
is a legjobb négy közé jut a csapatával. Az Európa-bajnokságon arany, a korosztályos vb-n bronzérmesek
lettek, míg az ifjúsági olimpián épphogy lemaradtak a dobogóról.

Akcióban
a spanyolok
ellen

Ú

gy tűnik, a női kosárlabda – legalábbis utánpótlás szinten – már eljutott
a világ élvonalába, és ha
a mostani csapat játékosainak fejlődése töretlen marad, bizony a felnőttek között is képesek lesznek hasonló szereplésre.
Pedig egyáltalán nem vezetett
könnyű út az érmekig, ám a rengeteg
munka ezúttal is meghozta az eredményét. A Dunakeszin élő Tóth Tímea június elején edzőtáborba vonult, és egy-két nap kivételével végigdolgozta a nyarat. Ám megérte a rengeteg palánk alatt töltött óra,
ugyanis sosem látott magasságokba
emelkedett a magyar női utánpótlás
válogatott.
Az Európa-bajnokságon aranyérmesek lettek, míg a korosztályos
vb-n, melyen Tímea egy sajnálatos
egészségügyi probléma miatt csak
négy napot lehetett a többiekkel, a
bronzérem jutott a mieinknek, meg
az a dicsőség, hogy ez a csapat jutott
ki először világbajnokságra.
„Eredményekben gazdag nyár
van mögöttem, hiszen ilyen remek eredményeket csak a legtitkosabb álmainkban vártunk ma-
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Ismerkedés a kínai konyhaművészettel

gunktól” – jelentette ki Tímea.
Nos, a csinos fiatal hölgy pályafutása első olimpiáján, a kínai Nankingban rendezett ifjúsági ötkarikás játékokon is kis híján érmesként tért
haza, ám előbb az elődöntőben az
amerikaiaktól, majd a bronzmec�csen a spanyoloktól – ez a két válogatott előzte meg a magyarokat a vb-n
is – is szoros meccsen kikaptak, így
negyedikek lettek.
„Szünet nélkül csináltuk végig ezt
a menetelést, és amellett, hogy a negyedik hely csodálatos egy olimpián,
a spanyolok ellen annyira, de annyira közel voltunk az éremhez, ám végül egy ponttal, 12-11-re kikaptunk.
Itt nem a hagyományos játék zajlott,
öt ember helyett csak hárman voltunk a pályán, ami megterhelő volt,
de mi bírtuk erővel is” – fogalmazott
az ifjú tehetség.
Tímea nagy vágya, hogy külföldre
mehessen egy olyan csapatba, amely
az Euroligában játszik. Ezért bőven
tesz is, hiszen ahogy hazaért az olimpiáról, ahelyett, hogy az edzőktől kapott kéthetes szünetben elment volna nyaralni, már a harmadik napon
elment futni.
„Ez az életem!” – tette hozzá.

Egy biztos, jó úton halad afelé,
hogy komoly karriert fusson be szeretett sportága berkein belül.
- molnár-

Koncentrálás a büntetődobás előtt

Széles körű összefogás
a fiatalok sportolásáért
A város első osztályos tanulói teniszoktatáson vehetnek részt
Sokkal eredményesebb és célravezetőbb az a munka, melynek sikere érdekében többen fognak
össze – mondta a minap Dióssi Csaba polgármester, amikor Dunakeszi Város Önkormányzata a
helyi teniszklubbal, több vállalkozóval, és a Magyar Tenisz Szövetséggel egy éves együttműködési megállapodást írt alá.

A

Akik összefogtak a város első osztályos tanulóinak teniszoktatása, sportolása érdekében

gyerekek teniszoktatását
segítő összefogást rendkívül fontosnak tartja a
polgármester, aki szerint elindíthatják őket a sportolás,
az egészséges életmód megszerettetése irányába. Reményét fejezte
ki, hogy az első osztályos tanulók
és szüleik körében egyaránt kedvező visszhangra talál a széles körű
összefogással létrejött teniszoktatás. Dióssi Csaba polgármester az
önkormányzat nevében köszönetét
és elismerését fejezte ki az együttműködés valamennyi résztvevőjének. Külön köszönetet mondott
a Nexon Kft.-nek és a Decathlon
Áruháznak az elmúlt években rendezett városi sportversenyekhez
nyújtott támogatásokért.
Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke méltatta azt a több
éves együttműködést, melynek köszönhetően Bogyó Lászlóval közösen sikeresen rakták le a megújuló
tenisz szövetség szakmai alapjait.
Örömét fejezte ki, hogy Dunakeszi
vezetői az egykori Vasutas Sporttelepet kizárólag a sport céljára hasznosítják, fejlesztik. Elismeréssel

szólt a Magyarság Sporttelepen található teniszpályák kiváló minőségéről, mely nagyban köszönhető
a klubot támogató, névadó szponzornak, a Nexon Kft-nek. Azt pedig kifejezetten örömtelinek tartja, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központban ilyen kiemelt odafigyelést kap az általános
iskolások mindennapi testnevelése, teniszoktatása, akikre a jövőben nagy szüksége lesz magyar teniszsportnak. A megállapodás remekül illeszkedik abba az „elképzelés csomagba”, amit a teniszsport
felvirágoztatásáért állítottunk ös�sze – mondta a Magyar Tenisz Szövetség elnöke.
Bogyó Tamás, a Nexon Tenisz
Klub képviseletében az összefogás
jelentőségét emelte ki. Mint mondta: a mindennapos testnevelés keretében az országban elsőként Dunakeszin indul el közel ötszáz első
osztályos tanuló teniszoktatása,
akik a legjobb szakemberek segítségével ismerhetik meg a sportág
alapjait.
Dunakeszi valamennyi első osztályos tanulója kéthetente vesz

részt teniszoktatásban – ismertette a megállapodás részleteit
Seltenreich József, a Polgármesteri
Hivatal Sportigazgatóság igazgatója. – A gyerekek kiváló szakemberek segítségével ismertetik meg ezt
a szép játékot, amely jó alapot és
lehetőséget teremt más sportágak
eredményes műveléséhez és az intenzívebb, versenyszerű teniszezéshez egyaránt – tette hozzá.
Mint megtudtuk az együttműködésben az önkormányzat a gyerekek utaztatásához szükséges autóbuszt biztosítja, míg a Nexon Tenisz Klub a szakmai stábot adja. A
Decathlon Áruház és a Nexon Kft.
anyagi támogatással és sportfelszerelések felajánlásával segíti a sikeres együttműködést. A Magyar Tenisz Szövetség a szakmai hátteret
garantálja – mondta Seltenreich
József, aki szerint a legfontosabb
szakmai feladat Bogyó Lászlóra, a
Nexon Tenisz Klub elnökére, és fiára, Bogyó Tamásra hárul, hogy élmény teli oktatással szerettessék
meg a fiatalokkal a teniszezést, a
sportolást.
Vetési Imre
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Kézilabda

65 éves a férfi kézilabda szakosztály
Dunakeszin a férfi kézilabda 1949. óta működik, idén ünnepli 65. születésnapját. Mogyorósi Mihállyal, a Dunakeszi Kinizsi technikai vezetőjével beszélgetek, aki 1989. óta tagja
a csapatnak.
- Az 2013-2014-ben a Pest megyei bajnokságban indultunk, szerettük volna visszakerülni az NB II-be, de
a végére a csapat „elfogyott” (sérülések…). A csapat gólkirálya 131 góllal Volentics Erik. Az idei 2014- 2015. évi
Pest megyei bajnokságban 24 csapat indul, mi az A csoportban nyertünk besorolást. Célunk a dobogó, annak ellenére, hogy az NB II-ből visszajött Mogyoród,
és Hatvan is a mi csoportunkban van. Fiatalítás folytatódik a csapatunknál. Április óta Csepeti Péter a csapatunk edzője, továbbra is ő irányítja az edzéseket. A hazai mérkőzéseket a Sportcsarnokban játszuk – mondta
a technikai vezető.

HAZAI MÉRKŐZÉSEK:
Szeptember 6. 16.30 (junior 18.30)Dunakeszi K.-Tököl II
Szeptember 13. 18.15 (16.30)  Dunakeszi K – Ráckeve
Szeptember 21. 18.00 (16.00) Dunakeszi K. – Hatvan
Szeptember 27. 18.00 (16.00) Dunakeszi K. – Albertirsa
Október 11. 18.00 (16.00)
Dunakeszi- Mogyoród
Október 18. 18.00 (16.00)
Dunakeszi K - Üllő
Október 25. 18.00 (16.00)
Dunakeszi K – Vác II
Sok sikert a csapatnak a bajnokságban!


(Solymosi)

Labdarúgás

Cél: a dobogó
A Kinizsi felnőtt labdarúgó csapata a Pest megyei II osztály nyugati csoportjában
nyert besorolást. A csapathoz új edző került, a 36 éves Zalaegerszegi Tamás.
- Milyen labdarúgó múlttal rendelkezel és mik a
terveid? – kérdeztem a fiatal trénertől.
- Gödön kezdtem a labdarúgást, több egyesületben
is szerepeltem pályafutásom alatt. Hatvanban voltam NB II-es játékos. A labdarúgó pályafutásomat az
idén Kisnémedi csapatában fejeztem be. Csomádon
és Kisnémedin tartottam már felnőtteknek edzést.
Hat éve kezdtem el az edzői pályát fiatal csapatok
edzésével, ez az első alkalom, hogy felnőtt labdarúgó csapat edzését irányítom. A Kinizsinél az együttes
magja együtt maradt, ami jóérzés. Egyedül egy játékos, Szombati Attila jött át Csomádról. A fiúk lelke-

sen edzenek és készülnek az újabb sikerekre. Edzéseket kedd – csütörtök, péntek 18.30-tól tartjuk. A csapat 4-2-3, és egy előretolt ékkel játszik.
- Hogy sikerült a rajt?
- A csapat eddigi szereplése jónak mondható, most
is a dobogó megszerzése a cél. Az első mérkőzésen,
Budakalászon 3-1-re kaptak ki, az első hazai mérkőzésen Szigetgyöngye csapatát fogadták, megszületett
az első győzelem 5-4-re nyertek (Szabó G 3, Erdélyi,
Veres). Sikeres volt az új edző hazai bemutatkozása.


(Solymosi)

100 éves Dunakeszi Kinizsi (jogelődje Alagi SC)
1914. március 1- 2014. március 1 (VI. rész)

A

z 1923-24-es évben a
KÖLASZ többcsoportos
II. osztályban a bajnokok győztesei küzdöttek,
a Közép-Magyarországi II. osztályú
címért. A váci csoportban első lett
az Alagi SC. A körmérkőzést is megnyerték és kerületi bajnokok lettek,
így feljutottak az első osztályba (ez
a mai NB II-nek felel meg). 1924-25ben az I. osztályban ezüstérmes lett
a csapat. A következő bajnoki évben, 1925-26-ban érték el a csúcsot,
amikor megnyerték az I. osztályú
bajnokságot, ez nagyon szép eredmény volt egy kis községi csapattól! A KÖLASZ négy osztályba tar-
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tozott, ezekben az első osztályban
szerepeltek olyan csapatok is, akik
NB I-ben is játszottak, a közelmúltban pl.: Dorog. A legjobb négy csapat vetélkedett. Alagiak a Szolnoki MÁV csapatával játszottak. Szolnokon 4-1, itthon 1-0-ra kaptak ki, s
így kiestek. Az „Aranycsapat” névsora: Kirchner János, Bakos Géza,
Utsek Géza, Szoó Béla, Halász Ferenc, Győrffy László, Szakáll Ferenc,
Jurasek Béla, Utsek Károly, Machuld
Béla, Kiss János. A felsorolt játékosokat a közgyűlés, az egyesület örökös tagjaivá választotta.
Három családból 12 labdarúgó
szerepelt a csapatban. Szakáll Fe-

renc, József és László. Szakáll Ferenc jobbszélsőt hívta az FTC, de ő
itt maradt, labdarúgó pályafutását
1933-ban fejezte be. Tíz alkalommal
szerepelt 1926-1932 között a középmagyar válogatottban. László 19371950-ig József az 1922-23-ig szerepelt
a csapatban. Utsek családból, Károly,
Vilmos, Géza, Lajos. Károly, Géza,
Lajos 1930-tól, öt éven át együtt játszottak a csapatban. Szviatovszki
család, Béla, Imre, János, András,
Gyula játszott még az Alagi SC csapatában
Solymosi László
sporttörténész

LABDARÚGÁS

Rajtolt a Kinizsi
Dunakeszi egyetlen felnőtt labdarúgó csapata a
2014-2015. évi Pest megyei bajnokságban, a II. osztály nyugati csoportjában nyert beosztást, rajt
augusztus 16-án volt. A Dunakeszi Kinizsi hazai
mérkőzései:
Augusztus 30.16.30
Szeptember 13. 16.00
Szeptember 27. 16.00
Október 11. 15.00
Október 25. 13.30
November 8. 13.30
November 22. 13.00

Dunakeszi K- Szigetgyöngye SE
Dunakeszi K- Gödi SE
Dunakeszi K – Péceli SE
Dunakeszi K – Piliscsaba SE
Dunakeszi K – Csomádi KSK
Dunakeszi K- PILE- Szántó
Dunakeszi K- Perbál SC

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
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MÁTHÉ ESZTER SIKEREI
Sikeres a Sárkányhajós fiatal lány
A 17 éves dunakeszi Máthé Eszter a váci Sellye János harmadik osztályos tanulója, már gazdag sárkányhajós eredményekkel büszkélkedhet. A tanulás, versenyzés mellett szorgalmasan dolgozik is.
- Hogyan kezdődött a sporttal való találkozásod?
- Korán kezdtem a sportot,
először baltózással, úszással és focival – meséli Eszter. - Aztán egyszer az egyik
osztálytársam 2011 telén, lehívott a váci sárkányhajósokhoz és az óta nagyon jól érzem itt
magam.
- Milyen sikerekről
tudsz beszámolni az
olvasóknak?
- Az első siker
2011-ben, amikor Ukrajnában
a klub EB-n, az
U 23 évesek
kategóriában
2000 méteren, aranyérmesek
lettünk.
Következő

évben Angliában, az U 18
mix kategóriában, 2000
méteren aranyérmesek
lettünk. Mix az azt jelenti, hogy fiúk és lányok ülnek a hajóban,
minimum nyolc lánynak kell lenni a 20 fős
hajóban. Tavaly Szegeden, VB-n U 18 mix 2000
méteren ismét aranyérmesek lettünk,
ezen a versenyen
tizenkét ország
vett részt. Az
idén Csehországban U 18
kategóriában
értük el legnagyobb sikert, elsők lettünk 200, 500
és 2000 méteren.

- Hogyan zajlik le egy ilyen verseny?
- A 2000 méteres távon egyesével indítják el a hajókat, és az idő adja meg a
sorrendet. A 200 és 500 méteren egymás mellet indulnak a hajók, például a 2014 –es versenyen, 200 méteren
három futamot rendeztek, itt mi 2. 1.
1 helyet értünk el, a helyezés mellett
az idő is nagyon fontos. Minden versenyen a beérkezés sorrendje és az idő
összessége adja meg a végső helyezést.
- Hogyan készültök fel a versenyekre?
- Heti hat edzés van 16-18 és 18- 20 óra
között, ezeken az edzéseken Vác-Sződliget, vagy Vác-Kismaros felé megyünk.
- További terveid?
- Jövőre Budapesten lesz az EB és
itt az U 23 évesek között indulunk,
szeretném folytatni a jó sorozatot.
- Sok sikert Eszter a tanulásban,
és sportban egyaránt!
Kép és szöveg: Solymosi

Női kézilabda
A Dunakeszi Kinizsi női kézilabda csapata a Pest
megyei Junior bajnokságban indul. A haza mérkőzéseit a Sportcsarnokban játssza. Edző: Temesvári István

Ingyenes borkóstolási lehetőség
Több mint 100 féle
folyó- és palackozott bor
minőség garanciával!
2120 Dunakeszi,
Barátság útja 1. (Pavilon sor)
E-mail:
dunakeszi@borhalo.com
www.borhalo.com/dunakeszi

A nyitva tartás H-P 11-19-ig Sz 9-13-ig
Tel.: 06-20-2200-972
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HAZAI MÉRKŐZÉSEK:
Szeptember 7. 17.30
Szeptember 16. 17.30
Szeptember 27. 14.00
Október 11. 10.00
Október 21. 17.30
November 22. 10.00

Dunakeszi K- Albertirsa
Dunakeszi FSZSE
Dunakeszi K- Sülysáp
Dunakeszi K- Kóka
Dunakeszi K.- Csepel
Dunakeszi K.-Százhalombatta

Sok sikert a csapatnak a bajnokságban!

(S. L.)

Kiss György nyolc év
alatt hétszer nyert
A 78 éves Kiss György maratoni futó az elmúlt
nyolc év alatt 11 dobogós helyezést szerzett.
- Először a korosztályos versenyen, 2006-ban indultam,
akkor Nike félmaratonon
győztem, október 6-án pedig
a maratont is megnyertem.
2009. szeptember 6-án Nike
fél maratonin, majd 25-én, a
Spar versenyen is az első helyen értem célba – sorolja a
tiszteletre méltó eredményeket Dunakeszi büszkesége. 2012. szeptember 9-én Nike
fél maratonin, október 7-én,
Spar maratonin - 76. születésnapomon - sikerült nyernem.
Az idén július 18.-án először
indultam a szenior magyar
bajnokságon, 5000 méteren,
a 75-80 évesek kategóriájában
és 27 perc 23 m. perces idővel, aranyérmes lettem. Ezen
kívül, három második és egy
harmadik helyet szereztem,
az elmúlt nyolc év alatt maratoni távon. És még egy ne-

vezetes dátum, napjainkban
ünnepeltük 55. házassági évfordulónkat! – mondta Kiss
György.
Gratulálunk! További sikereket kívánunk!
(Solymosi)
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