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Közel 84 milliót költenek
az intézmények nyári felújítására
Dióssi Csaba polgármester:
A ciklus végére európai színvonalú lesz valamennyi intézményünk
A Radnóti Miklós Gimnáziumban, az öt általános iskolában, a nevelési tanácsadóban, a művészeti iskolában, két bölcsődében, a nyolc óvodában, a városi könyvtárban, valamint az orvosi rendelőkben, ezekben a napokban kezdődnek meg a nyári felújítási és karbantartási munkálatok, melyre
több mint 83 millió forintot fordít a város – tudtuk meg Dióssi Csaba polgármestertől.
- A város intézményeiben igyekszünk
minden nyáron minél több felújítást, karbantartást elvégezni a műszaki szakemberek és az intézményvezetők által javasolt, ám az önkormányzat
által elfogadott terv alapján. A biztonságot és a halaszthatatlan állagmegóvást szolgáló felújítások, fejlesztések
elsőbbséget élveznek a rangsorban –
húzta alá a polgármester.
Dióssi Csaba elmondta: a sürgős
feladatok megoldása után következő felújítások sorrendjében igyekeznek egyensúlyt tartani az intézmények között. – Költségvetési keretünkhöz mérten tudjuk kielégíteni az intézmények igényeit, ám előfordulhat,
hogy az alapvető beruházások, felújítások mellett lesznek olyan munkálatok, melyek elvégzése nem tűr halasztást. Ezt a problémát plusz források átcsoportosításával igyekszünk orvosolni – tette hozzá a városvezető.
Mint megtudtuk; az intézmények-

Dióssi Csaba polgármester
ben mutatkozó valamennyi igény kielégítése 194 millió forint felújítási
munkát foglalna magába, de ezt nem
tudja egyszerre felvállalni az önkormányzat. – A munkálatok költségigényeit látva, azt tudom garantálni, hogy
az önkormányzati ciklus végére meg-

oldjuk ezeket a feladatokat, ami egyúttal azt is jelenti majd, hogy minden intézményük európai színvonalú lesz –
jelentette ki a polgármester.
A nyári fejújításokat sorolva Dióssi
Csaba példaként elmondta, hogy az
óvodákban 29 millió forint értékű
munkát végeznek el, melynek részeként felújítják a Piros Óvodában a teljes csatorna-hálózatot, a Forfa épületben a vizesblokkokat. Az iskolákra
29,5 millió forint jut, az orvosi rendelők többsége is megújul, Dunakeszi-alsói és a Fóti úti rendelőben pl. nyílászáró cserére és hőszigetelésre kerül sor.
– Dunakeszi infrastruktúra- és úthálózatának teljes körű kiépítése után a
jövőben arra koncentrálunk, hogy az
országos átlagnál jóval nívósabb szolgáltatásokat és kulturáltabb környezetet biztosítsuk a város polgárainak
– emelte ki Dióssi Csaba polgármester.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Megújul a szakorvosi rendelő
A Dunakeszi Városi Önkormányzat régóta szerette volna felújítani a betegellátásban kiemelt szerepet betöltő Szakorvosi Rendelő Intézet épületét, melyre most nyílik lehetőség önkormányzati és
mintegy 150 millió forint pályázati forrásból.

A

z előző önkormányzati ciklusban már benyújtotta pályázatát a város az SZTK és
a Radnóti Miklós Gimnázium épületének felújítását biztosító 450 millió forintos állami támogatás elnyerésére, ám akkor ez nem járt sikerrel – tudtuk meg a város polgármesterétől. Dióssi Csaba a Dunakeszi
Polgárnak és Telekeszi TV-nek adott
nterjúban elmondta, hogy a szakorvosi rendelő felújítására való törekvésük sikeres volt, így most lehetőség
nyílt arra, hogy egy sikeres pályázat
esetén 150 millió forint támogatást
kapjon a város.
A kifejezetten a Dunakeszi Szak-
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orvosi Rendelőintézet felújítására kiírt pályázat már megjelent a Magyar
Közlönyben is. A kormány által kiírt pályázaton 150 millió forint uniós forrást nyert Dunakeszi, melyből
- az önrésszel kiegészítve – elvégzik
az épület külső hőszigetelését, a teljes
nyílászáró cserét. Bár a pályázatban
nem szerepel, de az önkormányzat
saját forrásból elvégzi az épület korszerűtlen, nem környezetbarát, palával borított tető héjazatának cseréjét is. – Nagyon feszített határidővel
írták ki a nyertes pályázatban előírt
felújítások megvalósítását, de biztos
vagyok benne, hogy sikeresen ves�szük ezt az „akadályt” és egy meg-

szépült, megújult szakorvosi rendelő fogadja hamarosan a betegeket a
Fő út mellett – mondta optimistán
Dióssi Csaba.
A polgármester hozzátette: a támogatott felújítások mellett saját
erőből korszerűsítik a rendelő kazánházát, a zsúfoltság csökkentése
érdekében beépítik a tetőtér egy részét. A szakmai ellátás koncentrálása
és hatékonysága céljából a Liget utcából átköltöztetik a tüdőgondozót az
SZTK-ba, melynek helyére a mentőállomás és az éjszakai orvosi ügyelet
kerül.
Vetési Imre

Új helyi buszjárat 2016 januárjától
Tovább bővül a szolgáltatás területe

Az elmúlt három évben a helyi tömegközlekedést - bevonva az Auchan-járatot és a Volánbusz helyközi járatait is - úgy sikerült megszervezni, hogy nagyobb futásteljesítményt értünk el, ám a korábbiaknál alacsonyabb költséggel – nyilatkozta lapunknak Dunakeszi polgármestere.

D

ióssi Csaba fontosnak tartotta azt is megjegyezni, hogy
ezzel párhuzamosan a helyi lakosok ingyen vehetik igénybe a helyi járatokat. Azonban volt
egy gyenge pontja ennek a rendszernek: az Auchan járatokon kívül a város egyetlen busszal igyekezett megoldani a feladatot, amely száz százalékos kihasználtságot és terhelést
jelentett. Emiatt azonban annyira
rugalmatlan volt a rendszer, hogy
abba más módosítás, változtatás nem
fért bele. Ugyanakkor, ha a város két
busszal oldotta volna meg a feladatot, akkor az növelte volna a fenntartási költségeket, fejtegette Dunakeszi polgármestere. Emiatt fordulhatott elő, hogy egy-egy csúszás hos�-

szú ideig felborította a menetrendet.
Az elmúlt időben számtalan lakossági jelzést, számos ésszerű javaslatot kapott az Önkormányzat, többek
között a Nyugdíjas Klubtól, melyben
kérték a menetrend átszervezését.
-Az eltelt három év működési tapasztalatai alapján változtatni szeretnénk
a helyi tömegközlekedés rendszerén.
Tárgyalásokat folytatunk a Tescóval
annak érdekében, hogy az együttműködés révén a második buszt is
működésbe állíthassuk úgy, hogy ne
nőjenek a város költségei – mondja
Dióssi Csaba. Mint megtudtuk: ezzel együtt új városrészeket is szeretnének bekapcsolni a helyi tömegközlekedésbe, példaként elmondta, hogy
az észak-nyugati városrész jobb ki-

szolgálása érdekében a Horányi rév
is bekerül majd a helyi járat menetrendjébe. A helyi közlekedést érintő koncepció kidolgozására a városi
képviselő-testület Thoma Csabát tanácsnoki jogkörrel ruházta fel, akinek augusztus végéig kell letenni az
átfogó javaslatot az önkormányzat
asztalára.
Dióssi Csaba elmondta, hogy július végéig várják a lakossági észrevételeket, javaslatokat. – Célunk, hogy
a 2016 januárjában induló megújult
helyi autóbusz járat még nagyobb területet hálózzon be a város területén a lakosság közmegelégedésére –
hangsúlyozta a polgármester.
(B. Szentmártoni)

Felújítás miatt lezárják a gyártelepi vasúti aluljárót
Dunakeszi északi területén a Sólyom úti aluljáró biztosítja az átjárást

Július 15-én várhatóan augusztus 15-ig lezárják Dunakeszin a gyártelepi vasúti aluljárót felújítási
munkálatok miatt – tudta meg lapunk Manhalder Zoltánnétól. A város aljegyzője elmondta, közel
három éve problémát jelent, hogy folyamatosan kátyú keletkezik az átjáróban, miközben naponta
közel ezer autó halad át rajta. Ezen igénybevétel mellett a felújítás elodázhatatlanná vált. A beruházás összege körülbelül 8 millió forint, melyet teljes egészében az önkormányzat finanszíroz.

A

lezárásnál figyelembe vették
az iskolaszünetet és azt, hogy
a nyári szabadságolások miatt várhatóan kisebb lesz gépjárműforgalom ebben az időszakban.
Manhalder Zoltánné felhívta a lakosság figyelmét, hogy az alagi felüljáró mellett van egy kevésbé ismert,
harmadik átjárási lehetőség is, a
gyártelepi aluljáró közelében, a Magyarság Sportpálya mellett, amely a
Tesco csomópontnál csatlakozik a 2.
sz. főútra. Így a vasút két oldalán elterülő északi városrészek mindkét
irányban megközelíthetőek lesznek
a felújítás időszakában is.
Ezt az átjárót a Madách utca irányából lehet megközelíteni – tette
hozzá Frankáné Molnár Judit, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály műszaki munkatársa, aki még elmondta: A rendőrség
közlekedési és közbiztonsági osztályának szakértői véleménye alapján
a beruházás teljes lezárást igényel. A

rács melletti burkolat tartósságának
biztosítása miatt 1-1 méteres szakasz
bazaltbetonnal kerül kiépítésre. A
bazaltbeton tulajdonsága, hogy sokkal nagyobb a teherbírása, mint az
aszfalté, ám legalább két hét a szilárdulási ideje. Ezért a lezárás nem oldható fel. Így lesz olyan időszak, amikor bár tényleges munkát nem végeznek, mégsem lehet a forgalmat átengedni az aluljárón. Ezt támasztja
alá a rendőrség közlekedési és közbiztonsági osztályának szakértői véleménye is.
- Ez a rács várhatóan tíz évig semmilyen problémát nem okoz majd.
Ezen túlmenően az aluljáró közvetlen
környezetében az aszfalt felmarása is
meg fog történni, amelyre 5 centiméteres aszfaltburkolat kerül - mondta
Frankáné Molnár Judit, aki hozzátette: Egy esetleges csapadékos időjárás
hátráltathatja a munkákat, de legkésőbb augusztus 15-én az aluljárót biztosan átadják a forgalomnak.

Dunakeszi Önkormányzata kéri a
lakosság türelmét és megértését, hiszen a munkálatok az itt élők érdekében történnek.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress
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Akár idén ősszel elkezdődhet
a tanuszoda építése a Fazekas Iskola mellett
A kormány döntése értelmében 22 településen állami és önkormányzati közös beruházásban tanuszodák épülnek,
s ezek egyikének helyszíne éppen Dunakeszi lesz. Nagy öröm volt olvasni a Magyar Közlönyben azt a kormánydöntést, melynek értelmében városunkban is megépülhet végre a tanuszoda – jelentette be az örömhírt Erdész Zoltán
alpolgármester.

Erdész Zoltán: Dunakeszi földrajzi
középpontjában épül a tanuszoda
- Már 1990 óta, ciklusról ciklusra az önkormányzat képviselő-testületei ígérték és törekedtek is arra, hogy uszoda épülhessen Dunakeszin - emlékezik vissza a város alpolgármestere. Mint azt Erdész Zoltán elmondta,
a kormányzati szándékot ismerve arra törekedtek, hogy ebbe a programba belekerüljön
Dunakeszi. S ennek érdekében dr. Tuzson
Bence országgyűlési képviselő és Dióssi Csaba polgármester minden követ meg is mozgatott.
A város alpolgármestere a Dunakeszi Polgárnak nyilatkozva elmondta, hogy két terület merült fel a beruházás lehetséges helyszíneként. Az egyik az újonnan épülő 22 tantermes iskola a Repülőtéri útnál, a másik pedig
a Fazekas Mihály Általános Iskola melletti üres terület. Tekintettel arra, hogy a tanuszodában a város iskolásainak úszásoktatást szeretnék elsősorban megoldani és csak

ezt követően lesz megnyitva az itt élők számára, azon helyszín mellett döntött az önkormányzat, amely minden iskolától elérhető távolságban van. A választás a Fazekas Iskola melletti területre esett, amely egyébként
kerékpárral is könnyen megközelíthető Dunakeszi bármely részéről, szinte a város földrajzi középpontjában van. Így a Sportközpont lehetősége is megmarad azon a városrészen. Mint Erdész Zoltántól megtudtuk,
jelenleg a szabályozási tervet már az uszoda épületéhez igazította az önkormányzat,
s felvették a kapcsolatot a beruházó Nemzeti Sportközponttal, annak reményében, hogy
már az első ütemben megépülhet a tanuszoda Dunakeszin. A szervezést a város fogja bonyolítani, de a működtetés az állam feladata lesz, a használatra vonatkozóan megkötésre kerül majd egy szerződés az önkormányzattal. – Ez nagyon nagy lehetőség és
támogatás a város számára – húzta alá.
A tanuszoda műszaki tartalmát már ismertették az önkormányzattal, s a város vezetése úgy értékelte, hogy ez egy szép, gazdaságosan működtető terv, hangsúlyozta az
alpolgármester, aki hozzátette: Az oldalfalak nyáron elbonthatók, ezáltal biztosított a
páramentesítés is a létesítményben. Erdész
Zoltán a tanuszoda paramétereiről szólva elmondta; a medence 25 méter hosszú és 2 méter mély lesz, s mellette kialakításra kerül egy
kis tanmedence is. – Dr. Kemény Dénes szakmai tanácsai alapján tervezett medence alkalmas lesz vízilabdautánpótlás-nevelésre is
– mondta.
A város vezetése tudatában van annak,

hogy a tanuszoda majdani új épülete változást jelent a Radnóti és Sződi utcában
élők számára, de igyekeznek minden döntést alaposan megfontolni, hogy a legkevesebb gondot okozza az ott lakók számára, ígéri Erdész Zoltán. Példaként említette a forgalomszervezést, a parkolóhelyek és
gondozott park kialakítását, mert azt szeretnék, hogy ne sérüljön komfortérzetük, és
ők is örülnének a város gyarapodásának. A
település alpolgármestere fontosnak tartotta ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy az
ott lakók változásoktól való aggodalma teljesen érthető, azonban amellett nem lehet
szó nélkül elmenni, hogy egy pár fős politikai ellenzéki csoport ráült erre a hullámra, és minden sikert megpróbál rossz színben feltüntetni, pedig az mindannyiunk sikere. S azok, akik álinformációkkal, 30 és
90 centiméteres mélységű uszodával riogatnak, évek múltán maguk is be fogják látni,
hogy kár volt, politikai vakság volt, mert ez
az ő sikerük is. Ezért nagy hiba közös sikereinket elrontani – nyilatkozta Erdész Zoltán, aki hozzátette: az ott élőket a képviselő-testület ülésén is tájékoztatták, s a jövőben is folyamatos lesz a kapcsolat, kéréseiket emberi kompromisszummal kezelik.
Mint lapunk megtudta, az országos tanuszoda építési program első üteme idén ős�szel kezdődhet. Dunakeszi mindent megtesz
annak érdekében, hogy a város már az első
ütemben benne legyen, s idén elindulhasson
a beruházás.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Nívódíjas dicséretben részesült Dunakeszi Főtere
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület által közösen alapított díj,
a Köztérmegújítási Nívódíj 2015. évben 8 pályamunkát fogadott be.

A

beérkezett pályázatokat az idén
megújított Bíráló Bizottság bírálta
el. A díjat két kategóriában ítélték
oda a településeknek: Lakókörnyezet közterei és a Településközpont, főtér kategóriában.
A pályázat célja többek között az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesülésének és az új értékek teremtésének a
hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése. Emellett a kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználása
a települések történetiségének megőrzésével, és az új környezetbe való hiteles integ6 Dunakeszi Polgár

rálás is hangsúlyos, illetve a település helyi
karakterének megőrzése és megmutatása a
megújuló közterületen.
A Bíráló Bizottság döntése alapján Településközpont kategóriában két település részesült dicséretben: Dunakeszi (Dunakeszi főtér funkcióbővítő rehabilitációja) és Eger (Dobó tér és környéke építészeti rehabilitációja).
Az elismerések átadására 2015. augusztus 27-én a diósgyőri várban kerül sor –
tájékoztatta a Dunakeszi Polgárt Berényi
Éva, a Polgármesteri Hivatal pályázati referense.

TESZTÜZEMMÓDBAN

a városi kamerarendszer
Huszonnyolc kamera üzembe helyezésével megkezdődött a városi térfigyelő kamerarendszer első ütemének
tesztelése. Dunakeszi közbiztonságának, a személyi és
tárgyi vagyonvédelmének biztosítása érdekében újabb
jelentős fejlesztést hajtottunk végre – mondta elégedetten Erdész Zoltán alpolgármester, aki Dióssi Csaba
polgármester és Tóth Csaba városi rendőrkapitány társaságában tekintette meg a teszt üzemmód beindítását.
Huszonnyolc kamerával indult a tesztüzem

A nap 24 órájában működnek a kamerák
- Nagyon elégedett vagyok az első
képek láttán, ami azt vetíti előre,
hogy Dunakeszi még biztonságosabb lesz, hiszen a most felszerelt
28 kamera már jelentősen lefedi a
város területét. Rögzíti a városba érkező autók rendszámait, a
baleseteket, egy szóval mindent,
ami a rendőrség és a polgárőrség
munkáját segíti, akik a látottak
alapján azonnal tudnak reagálni
– jelentette ki az alpolgármester.
Erdész Zoltán elmondta, hogy az

első ütemben 28 kamerát helyeztek el -, melyek tesztelése megkezdődött -, amiket várhatóan még
ebben az esztendőben újabb 40
telepítése követ.
Mint megtudtuk a rendőrség
szakmai tanácsa alapján a legfrekventáltabb helyeket, a bevezető utakat, a fontosabb közlekedési csomópontokat, játszótereinket, intézményeinket pásztázzák
majd a jelenleg még tesztüzem
módban működő kamerák.

Erdész Zoltán elmondta; a város polgárai mellett a településünkre érkezőket reklámtáblákon
tájékoztatják, hogy kamerával védett település Dunakeszi. – Évről évre csökken a bűncselekmények száma Dunakeszin. Reményeink szerint a kamerarendszernek köszönhetően ez a statisztika
tovább javul. Egyébként jó érzéssel mondom, hogy a rendőrség, a
polgárőrség, a lakosság és az önkormányzat összefogása, együttműködése ezt nagyban segíti. A
rendszert 24 millió forintért vásároltuk, amelyet idővel bővítünk,
amikor teljessé válik, akkor 104
helyszín eseményeit rögzíti majd
– jelentette be Erdész Zoltán alpolgármester, aki azt is elmondta,
hogy akkor vált „élesre” a rendszer, amikor ehhez teljes mértékben adottak lesznek a személyiség
jogi feltételek.
A nap 24 órájában folyamatosan működő 28 kamerás IP rendszer minőségi felbontású, éjjeli üzemmódban is működő fel-

vételekre képes – tudtuk meg
Kecsmár Andrástól, a fejlesztést
kivitelező Casystem Facility Kft.
ügyvezető igazgatójától.
A központban több monitoron követik az eseményeket, melyek rögzítésre kerülnek, bűncselekmények esetén a törvény által
előírt feltételekkel archiválják. –
A rendszert csak a rendőrség és
a közterület felügyelet kezelheti.
Adatkezelési szempontból megfelel minden elvárásnak, és törvényi
kötelezettségnek – hangsúlyozta a szakember. A rendszer bemutatásakor Kecsmár András elmondta, hogy a bevezető utakon
külön rendszámfelismerő rendszer került kiépítésre. - Ez a rendszámok felismerésére és archiválására szolgál. E mellett külön áttekintő kamerák is elhelyezésre
kerültek, melyek adott esetben bizonyítási eljárásban is felhasználhatóak, alkalmasak mindenféle
felderítésre – tette hozzá.
V. I.
Fotó: KesziPress

150 milliót nyert a város a Magyarság épületeinek
energetikai korszerűsítésére
Az év végén véget érő uniós pénzügyi ciklus zárásaként energetikai fejlesztésekre, felújításokra önkormányzati pályázatokat írt az állam – tudtuk meg Dióssi Csaba polgármestertől, aki örömmel mondta, hogy az SZTK-ban és a Magyarság Sporttelepen sorra kerülő energetikai korszerűsítésekre egyaránt 150-150 millió forintot nyert Dunakeszi.
- A nagyon rövid megvalósítási határidőre
kiírt pályázati forrás kizárólag nyílászáró
cserére, külső hőszigetelésre, illetve a lapos
tetővel rendelkező épületek hő- és vízszigetelésére fordítható. (SZTK-ban elvégzendő feladatokról külön írásban. A szerk.) A
Magyarság sporttelep épülete közel száz
éves, melyben már régóta időszerűvé vált a
nyílászárók cseréje, és a külső hőszigetelés
– hallhattuk a városvezetőtől.
A főépület belső helyiségeit az önkormányzat saját forrásból alakítja át – tet-

te hozzá. - Mint közismert, tavasszal - a
nemzetközi ifjúsági tenisztorna megrendezése előtt – négy öltözőt felújítottunk,
kicseréltük a vizesblokkot, kifestettük a
helyiségeket és a folyosót. Ebben a korszerűsítési ütem a mai kor követelményeinek és igényeinek megfelelően tágas, nyitott helyiségekké alakítjuk át a múlt század
húszas, harmincas éveiben épített szobákat. A munkálatokat 2016 tavaszára szeretnénk befejezni. Dunakeszi egyik büszkesége a sporttelepén lévő futófolyosó –

amivel kevesen rendelkeznek az országban
-, melynek sajnos nagyon jelentős a fűtési költsége. Korszerűtlen szigetelése miatt
szinte nem is tudják kifűteni, melyet orvosol majd az épület nyílászáró cseréje és hőszigetelése – osztotta meg az önkormányzat terveit Dióssi Csaba.
A polgármester úgy ítéli meg, hogy a pályázati forrásból remélhetőleg sikerül felújítani az atléták öltözőjét is.
V. I.
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körzeti képvi
Tisztelt Lakótelepi Polgárok!
Nagyon szépen köszönöm a
sok beérkezett véleményt és javaslatot, melyet Lukácsi Bálint
Együtt-PM által delegált listás
képviselő, /Fillér utca 34./, által
javasolt parkolási rend módosítással kapcsolatban kaptam.
Ezek megerősítették azt a véleményemet, hogy nem lenne
szerencsés ez a változtatás, s a
véleményt alkotók szinte egyhangúan elutasítják, és rossz ötletnek tartják ezt a javaslatot.
Fontos volt tehát, hogy mielőtt
döntene a bizottság, kérdezzük meg az ott érintett lakók véleményét, hogy megalapozott
döntés születhessen! A jövőben
is ahogy eddig, kikérem a véleményüket a hasonló esetekben,
mert ez segíti a képviselői mun-

A Lakótelep Szíve

kámat! Emellett sok egyéb jó javaslatot is kaptam ezen véleménykérés kapcsán, amelyeket
természetesen, ha megvalósít-

hatók az illetékesek felé továbbítok!
Megkezdődtek a nyári felújítási munkálatok, melyekről a

következő képviselői beszámolóban bővebben is hírt adok, de
már tapasztalhatóak az iskolában és óvodáinkban is.
Sajnos a nagy meleg, több
olyan gondot is okoz, melyre jobban oda kell figyelni, kérek ezért
mindenkit, hogy fokozottan
ügyeljenek az autósok, vakációzó
gyermekeinkre és az idősekre is!
Természetesen továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a Seltenreich.j@
dunakeszi.hu címen, telefonon
a 0627 542-805 számon, levélben a Garas utca 4. szám alatt,
s természetesen személyesen is!
Seltenreich József
4 . számú választókörzet
képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Több körzetben lakó is jelezte felém,
hogy a katonadombi parkot köztéri padok
és szemétgyűjtők kihelyezésével kellene
tovább fejleszteni. A Közüzemi Kft. szakembereivel egyeztetve június hónapban kihelyezésre került tíz pad és tíz szemetes, amelyet láthatóan használatba is vett a lakosság.
Szintén lakossági bejelentés érkezett abban az ügyben, hogy a Kiscsurgó utcánál
lévő kis játszóteret indokolt lenne bekeríteni, mivel a gyerekeket a játszótérre kivivő anyukák és nagymamák folyamatosan
aggódtak amiatt, hogy a kis hely miatt a játékok és az úttest nagyon közel helyezkednek el egymáshoz. A kérésnek eleget téve
fakerítéssel láttuk el a játszótér út felöli oldalát, így már biztonságosabb a játszótér használata. Az önkormányzat tavasszal
két új játékot is telepített a játszótérre, de
pad még nincs a kis játszóhelyen, amelyet
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a közeljövőben pótolni fogunk.
A Duna-partot a nyári meleg miatt nagyon sokan látogatják, ezért két mobil
wc került kihelyezésre a part közelében.
Az egyik a Katonadombon, a másik a Kiscsurgó utcában került felállításra. A szezon végéig maradnak heti kétszeri ürítéssel és takarítással. A Duna-part szemetesei
a nagyobb leterheltség miatt is heti két alkalommal (péntek-hétfő) vannak a szezonban ürítve.
Júniusban elkészült az ovifoci pálya a
Játszóház óvodában az odajáró gyerekek
nagy örömére. Ezzel már három olyan ovi
van a városban, ahol a gyerekek szép pályán labdázhatnak.
A június 8-ai héten a Malomárokban a
terület tulajdonosa elkezdte a közvilágítási lámpák telepítését. Remélhetőleg ezzel
az egész terület elindul a rendezettség irányába.
Június 10-én elkezdődött a szúnyog-gyérítés a városban. A gyérítés javarészt a körzet Duna-parti övezetében zajlott.
Folyamatosan zajlanak a körzetben az útburkolati jelek felújításai. Ennek keretében
a június 12-ei héten a Liget utcai fekvőrendőr láthatósági jelzéseit újították meg, de folyamatos az utcákban is a stop- és elsőbbségadás kötelező tábláknál lévő útburkolati jelek festése.
Június 19-én került sor a Dunakeszi Diák
Sport és Kajak Klub új vízisporttelepének

az ünnepélyes átadására. A Magyar KajakKenu szövetséggel összefogásban megvalósult fejlesztéssel a klubban edző diákok
végre megfelelő körülmények között űzhetik a sportágat.
Április végén, május elején a DMRV több
olyan javítást végzett a körzetben, amely
az útburkolat bontásával járt. A vízszolgáltató alvállalkozója június 26-án elvégezte
az útjavítási munkálatokat a Fő út 134 előtt
és az Elemér utcában.
Értesítést kaptam, hogy a Pest Megyei
Közgyűlés Megyei Értéktár Bizottsága a
megyei értékek közé vette fel a körzetünkben lévő Késő-római kikötőerődöt. Gratulálok a múzeum tulajdonosának és az azt segítő alapítvány tagjainak!
Ebben a hónapban is tovább folytatódott az újszülött babacsomagok kiszállítása. Diána, Baranka, Zsófia, Boglárka és Boldizsár kapott csomagot. Isten éltesse őket!
Észrevételeit, javaslatait várom a csoma.
attila.kepviselo@gmail.com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Választókörzeti Lakosok!
Május és június hónapban több,
a választókörzetünket érintő fontos fejlesztés fejeződött be és
számos beruházás most kezdődik, illetve már folyamatban van.
Megépült a gyártelepi vasútállomás Tábor utca - P+R parkoló járdaszakasza mentén a teljes
védőkerítés, így megszűnt a vasútállomás szabálytalan megközelítésének balesetveszélyes lehetőségével együtt a vasúti töltés rongálása és a töltés köveinek
az új kerékpárútra történő felhordása is. Sajnálatos, hogy az új kerítést az aluljáró felőli végénél valaki már megrongálta.
A befejezéséhez közeledik a
Fazekas Mihály Általános iskola
hat tantermes bővítése, és a szünidő alatt megtörténik az iskola „B”
épületében található mosdók fel-

újítása, valamint három tanterem
padlóburkolatának felújítása és
az „A” épület tetőjavítása.
A Piros Óvodában a nyári időszakban kerül sor az udvaron keresztül vezető szennyvízcsatorna
cseréjére, továbbá a „Forfa” épület vizesblokkjainak, valamint a
főépület felnőtt mosdóinak felújítására.
A gyártelepi aluljárót 2015. július 15. napjától előre láthatóan
egy hónapra lezárják a gépjárműforgalom elől, mivel az útburkolat
olyan mértékben elhasználódott,
hogy annak további javítgatása értelmetlen, ezért a teljes aszfaltburkolat cseréjét határozta el
a város vezetése. Javítani szükséges továbbá a csapadékvíz elvezető csatorna megsüllyedt rácsozatát is, amelyet nagy teherbírá-

Kedves Lakótársaim!
Megújul
a Jézus Szíve templom
Szépen halad a gyártelepi Jézus
Szíve Templom felújítása. Hos�szas előkészítést követően elkezdődött és látványosan haladnak a munkálatok. Felállványozták a templom harangtornyát és
a homlokzatot. A templomi közösség szervezésében és finanszírozásával, az Önkormányzat
anyagi támogatásával megújul
a templom külső homlokzata, a
harangtorony fémborítása, valamint a tetőszerkezet. A felújítási munkák közben sok olyan,
előre nem látható probléma is
felmerül, melyet nem lehet egy
későbbi időpontban elvégezni,
csak most. Ezért előfordulhatnak
időbeli csúszások. Információim szerint, ennek ellenére a kivitelező tartani tudja a kitűzött határidőt.
Megújult a Vasút utcai épület
Az előző hírlevelemben a Vasút
utcai épület felújításáról adott
írásomban nem emeltem ki kellő képen a támogatás mikéntjét. A birkózóknak és az asztaliteniszezőknek otthont adó épület felújítása pályázat útján a Ma-

gyar Asztalitenisz Szövetség és
az Önkormányzat közösen járult
hozzá a megszépült épület kivitelezéséhez. A felújítás során az
épület nyílászáróit cserélték ki,
valamint a homlokzat hőszigetelést is kapott. Ezáltal a sportolók
komfortosabb körülmények között sportolhatnak.
Béke utcai aluljáró felújítása
Gyártelepi aluljáró vízelvezető
rácsa régóta problémát jelent az
arra közlekedőknek. A vízelvezető rács olyan mértékben elhasználódott, hogy javítása már nem
lehetséges ezért a cseréje szükséges. Az egy nap alatt elkészülő, ugyanakkor egyáltalán nem
tartós aszfalt javítások sorozata után, a burkolat felső rétegének marása és újra szőnyegezése vált szükségessé, amely egy
sokkal tartósabb megoldást fog
eredményezni. A rács melletti
burkolat tartósságának biztosítása miatt 1-1 m-es szakasz bazalt
betonnal lesz kiépítve. A bazaltbeton tulajdonsága, hogy a szilárdulási ideje jóval több, mint
az aszfalté, viszont sokkal nagyobb teherbírású, így tartósabb
is. A rács beépítésére vonatkozó

sú, de hosszú kötési idejű bazaltbeton felhasználásával végeznek
el a szakemberek. Többek között
ez is indokolja az aluljáró hos�szabb idejű lezárását, amely – a
rendőrségi szakmai vélemény ismeretében – csak teljes útlezárással valósítható meg biztonságosan.
Reményeim szerint még a nyár
folyamán sor kerülhet a gyártelepi P+R parkolóban kialakított virágágyások beültetésére, valamint a hiányzó közvilágítás kiépítésére a Klapka utcában
Kosztolányi Dezső utca vonaláig. A választókörzet közútjain a
lakosság kérésére számos szakaszon sebességkorlátozás bevezetésére teszek javaslatot,
amelynek részleteiről a vonatkozó képviselő-testületi döntést
munkavégzés után, a bazalt beton esetében még további két
hét a szilárdulási idő, ezért a lezárás nem oldható fel. Így lesz
olyan időszak, amikor bár tényleges munka nem zajlik, mégsem lehet a forgalmat átengedni
az érintett szakaszon. A rendőrség közlekedési és közbiztonsági osztályának szakértői véleménye alapján a beruházás teljes lezárást igényel. A Lakosságszolgálati Osztály a buszközlekedést
is ennek megfelelően szervezi
át, az autósoknak pedig azt tanácsolja, hogy a vasúti felüljáró mellett az északi városrészen
lévő Sólyom utcai átjárót is vegyék igénybe.
A városvezetés tisztában van
azzal, hogy ez a felújítás a város
közlekedését jelentősen akadályozza, ugyanakkor a szakmai
észrevételeken túl a lakossági
panaszok is azt mutatják, hogy
szükséges egy tartós, stabil megoldást találni. A beruházás 2015.
július 15 – 2015. augusztus 15. közötti időszakra lett meghatározva, hogy a tanítási szünet, illetve
szabadságok idejének végére elkészüljön.
Ezúton is kérem és előre is köszönöm az arra járók és a környéken lakók, megértését és türelmét.

követően fogok beszámolni.
Észrevételeiket, javaslataikat várom a következő elérhetőségeken:
E-mail:
drkovats.kepviselo@
gmail.com
Levélcím: 2120 Dunakeszi,
Kosztolányi D. u. 9/a.
Tel: 06-20/802-5452
Dr. Kováts Sebestyén
5. számú választókörzet
képviselője

Intézményi felújítások
A körzetünkben rengeteg
óvoda, iskola található, amelyek
nagy részében zajlik, vagy hamarosan megkezdődik a nyári intézményi felújítás.
Ezekről bővebben az augusztusi számban fogok beszámolni, de néhány példát említenék: Eszterlánc Óvodában festések, belső ajtócserék, János utcai
óvodában festés, mosdók javítása, Szent István iskolában ereszcsatorna javítás, szertár rendbetétele, Bárdos Iskola (Iskola sétány) padlójavítások, játszóudvar
kialakítása, sportpálya felújítás,
valamint az iskola Fő út 143. alatti épületében is szép játszóudvar lesz. De lesznek felújítások a
gimnáziumban és a szociális ellátást biztosító intézményekben
is, ezekről, mint említettem, a következő számban fogok számot
adni.
Észrevételeiket az alábbi címre küldjék!
E-mail: joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Tartalmas időszak van mögöttünk
Júniusi beszámolóm óta örömmel tapasztaltam, hogy a Játszóház Óvodában a műfüves
labdarúgó pálya a korábban
tervezett határidő előtt már elkészült a gyermekek nagy örömére. Gyorsan és jó minőségben adták az építők az óvoda
legújabb fejlesztését, aminek
mindannyian örülünk.
A
Szent
István
Park
játszóeszközparkja egy új mászókával gazdagodott a kézilabda pálya mellett, melyet a
nagyobb gyerekek élvezettel
hódítanak meg, másznak fel a
„hegycsúcsra”. Azt érzékelem,
a fiatalokhoz hasonlóan a szülők is jónéven vették, hogy a
park újabb hasznos eszközzel
gyarapodott. A körzet képviselőjeként jó érzéssel tapasztalom, hogy az itt élő lakóközösség tagjai a Szent István
Parkot kulturált és biztonságos közösségi térnek tekintik,
ahol örömmel töltik szabadidejüket.
A városi piac jövőjét érintő kérdéssel jómagam is sokat
foglalkoztam az utóbbi időben, mert az önkormányzat
vezetőihez hasonlóan azt szeretném, hogy Dunakeszi rangjához méltó, a város polgárainak igényeit kielégítő piacunk
legyen. Az már bizonyossá
vált, hogy a Jézus Szíve templom környezetében tervezett termelői piac nem valósul
meg, ami azt is jelenti, hogy a
Barátság úti piac sorsát mielőbb rendezni kell. Én két alternatívát látok: a piac jelenlegi
tulajdonosai elfogadják az önkormányzat rendkívül kedvező ajánlatát, melynek létrejötte érdekében dr. Kováts Sebestyén képviselőtársam mindent
elkövet. Amennyiben ez az elképzelés nem talál támogatásra, akkor az önkormányzat a
Szent István Park déli részen, a
jelenlegi piac mellett – a kereskedők igényeinek függvényében - több ütemben felépített
egy új vásárcsarnokot.
E lap hasábjain is megerősí-
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A 9. számú választókerület hírei

tem, hogy a Fő út dunai oldalán – a Kegyeleti Parktól a város
déli határánál lévő körforgalmi csomópontig – viacolorral
burkolt új járda épül még ebben az évben.
Képviselői tevékenységem
meghatározó része a város
nemzetközi
kapcsolatainak
szervezése, irányítása is, melynek keretében az elmúlt időszakban is számos nagy sikerű programot valósítottunk
meg. Legfrissebb élményünket örömmel osztom meg olvasóinkkal, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Iskolában működő néptánc csoport tagjai és
a Radnóti Gimnázium Rokka
néptánc csoportját alkotó fiatalok két autóbusszal utaztak erdélyi testvérvárosunkba,
Székelykeresztúrra, ahol nagy
sikerrel szerepeltek a több évtizedes hagyományokkal rendelkező Sóskúti néptánc fesztiválon.
Több mint félévtizedes
együttműködést ápol a Radnóti Gimnázium angol nyelvi
tagozata lengyel testvérvárosunk, Stary Sacz iskoláinak tanulóival, akik családjainál júniusban öt napot töltöttek el
diákjaink. A közös nyelv ezúttal is az angol volt, amit jól beszélnek tanulóink. Viszonzásként ősszel mi látjuk vendégül
a lengyel és székelykeresztúri
barátainkat programjainkon.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
Remélem, örömmel fedezték fel
a Toldi-Dombliget lakóparkban
élő nyugdíjas és nem nyugdíjas lakótársaim, hogy június utolsó és július első napjaiban a télen
eltűnt pad helyére, az árnyékot
adó nagy fa alá nem egy, hanem
két pad került, s közéjük egy szemétgyűjtő is. Az előző pad a kutyaürülék gyűjtő mellett volt, ami
kellemetlen szagot árasztott. A
két új pad ettől messzebb került.
Ezen a helyen gyakran találkoztak, beszélgettek, saját készítésű
süteménnyel kínálták meg egymást nagymamák és kismamák.
Amióta eltűnt a pad, nem tudtak
leülni, s ez akadálya lett a beszélgetéseknek. Most már két pad
van, s lesz egy asztal is, ami még
barátságosabbá teszi ezeket a
„összejöveteleket”. A fű eléggé
kikopott azon a területen, fogom
kezdeményezni, hogy pótolják a
foghijakat.

A Zerkovitz Béla és a IV. Béla
utca lakói évek óta folyamatosan jelzik, hogy nagy az átmenő
forgalom, ráadásul a gépkocsik a
megengedettnél jóval nagyobb
sebességgel haladnak ezen az
útszakaszon. Hiába helyezett ki
az Önkormányzat először fadézsákat, melyeket később beton
kútgyűrűkre cserélt, a forgalom
csillapítása céljából, az intézkedés nem hozta meg a várt eredményt. Az elmúlt hetekben egy
alkalommal a rendőrség egyik
képviselőjével magunk is meggyőződhettünk a panasz jogosságáról. Olyan megoldást keresünk, amely nem azt fogja ered-

ményezni, hogy más utcákra terelődik át a forgalom.
A Huszka Jenő utca elején, az
újonnan felépült házak lakói panaszkodnak, hogy nagy a por a
környékükön. Azt tanácsoltam,
hogy fűmaggal vessék be a területet. Szilárd burkolatot semmiképpen sem javaslok, mert
az esővíz nem tud elszivárogni. Azon a területen tavaly éppen eleget szenvedtek a lakók a
felgyúlt esővíz miatt. Egyébként
közterületen bármilyen munkálatot csak az Önkormányzat engedélyével és az általuk engedélyezett tervek alapján lehet végezni. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy a közterületet érintő
tervekkel forduljanak az önkormányzathoz.
Ugyancsak örömmel nyugtázták a Szent Margit-Huszka
Jenő utca sarkán, a Toldi csemege bolttal szemben lakók, hogy
az évek alatt elgazosodott, tönkre ment árok helyén új szikkasztót alakított ki az Önkormányzat, mely a korábbival szemben
az esővíz elnyelését jobban meg
tudja oldani. Az új árok szép, esztétikus és jóval nagyobb, mint az
előző volt. Bízunk benne, hogy a
funkcióját tekintve is tökéletesen
fog működni.
Ezúttal is köszönöm a szóbeli
és írásbeli jelzéseket, észrevételeket. Kérem, hogy ezután is keressenek meg minden, közösségünket érintő kérdéssel


Bocsák Istvánné
9. számú választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Júniusban történtekről
- A Gyártelepi aluljáró rekonstrukciója során a vízelvezető rács cseréje és a mellette lévő burkolat marása, majd szőnyegezése 07.15-08.15-e között fog lezajlani. A
technológiai eljárásról bővebben a XIII.
évf. 72 sz. hírlevél mellékletében olvashattak.
- Az új temető főbb útvonalai le vannak aszfaltozva, de a mellék útvonalakat homok s föld fedi. Egy kiadós esőzés
után még másnap is sár van. Az előzőek
megszüntetése érdekében 2 előterjesztést nyújtottam be, melyben az elképzelésem, hogy a mellékútvonalakat is szilárdburkolattal lássuk el. A 07.30-i Pénzügyi, Jogi Bizottság ülésére kértem a beterjesztést.

retta csikket, az üres sörös dobozokat,
pálinkás üvegeket. Sőt, az egyik édesanya egy fotót is készített, amit e-mailben átküldött (a homokozóban egy óvszer volt látható). A térfigyelő kamerákat
rendszeresen visszanézik. Nem a kamaszok személyén, hanem azon van a hangsúly, hogy előre lehet tudni mely időpontban várhatók újra a téren. Gyakoribb
ellenőrzést kértem a rendőrség és a polgárőrség részéről, figyelmeztessék a fiatalokat, próbáljanak kulturáltabban, normálisabban viselkedni.

Fontos szerepe van a kamerának

Számos mellékút van, ami aszfaltozásra vár

- Anno a Közbeszerzési Bizottság tagjaként is jó gondolatnak tartottam a térfigyelő kamerák kihelyezését. Jelentős
mértékben visszaszorítja a bűncselekményeket, lakásbetörés, gépkocsi lopás, erőszakos bűncselekményeket. A jelenlegi
megkeresésem a kisgyermekek érdekében történt. Egy példával élve a Béke úti
játszótérre gondolva, ahol esténként ös�szegyűlnek a fiatalok. Próbálják jól érezni magukat, amivel nincs is semmi gond,
addig a pillanatig míg el nem hagyják a
játszóteret. A gond az, hogy maguk után
hagyják és a homokozóba dobják a ciga-

RENDELETEK

- Áprilisban 15 folyamatban lévő ügyben érdeklődtem, melyből az eltelt idő
alatt 2 esetben (forgalombiztonsági tükör, szemétgyűjtők kihelyezése) megoldás született. A fennálló 13 probléma
megoldása végett ismét benyújtottam
egy kérvényt (részletesen a hírlevélben
tájékoztattam a körzet lakóit).
- Ismételten benyújtottam kérelmet 4
csapadékvíz elvezetéses ügyben.
- A Klapka u. 45. ingatlan tulajdonosa
jelezte, hogy háza előtt a tavalyi aszfaltozás felpúposodott a meleg hatására, melyet a helyszínen látottak igazoltak. A garanciális munkálatok helyreállítását kértem írásban.
- Több árok takarítását a Közüzemisek
elvégeztek időközben.

- KRESZ tábla helyreállítását a Rákóczi
út 74. előtt a kérés másnapján elvégezte
a Közüzemi dolgozója.
- Csapadékvíz elvezetés problémáját
jelezte a Batthyány u 12. számú ingatlan
tulajdonosa. Megoldásként a 2013-as elképzelésemet fenntartom; kizárólag abban az esetben szűnhet meg az ingatlan
előtti csapadékvíz elvezetésének gondja,
ha a Kossuth L. u. csatorna rendszerének
kialakítása megtörténik.
- Megsüllyedt az aszfalt a Rákóczi út 21.
előtt, ahol ősszel 2 db szikkasztókút építése történt. A garanciális munkálat elvégzését kértem az osztályon. Pár nappal
később a helyszín beszakadt, melynek
helyreállítását 72 órán belül elvégezték.
- Az elmúlt évekhez hasonlóan kértem
intézkedést a MÁV felé a gaz levágásával
kapcsolatban a Klapka u. elejétől (zsákutca) a Gyártelepi aluljáróig.
- A csatornarendszer tisztítását a Dugonics u.-ban a Csatornázási Üzem dolgozói
elvégezték.
- Kutyapiszok tárolók kihelyezése szükséges a Klapka-Zalán-Bródy u. találkozásánál, melyek érdekében írásban fordultam az osztályvezető asszonyhoz.
- Szintén írásban érdeklődtem 5 folyamatban lévő ügyben: - 2 esetben csapadékvíz elvezetés - járdaépítési hozzájárulás időpontja - 5 címen KRESZ táblák helyreállítása - 6 helyen utca névtáblák pótlása.
- Hunyadi u. 55-57. előtt megsüllyedt az
út, melynek helyreállítását kértem
- Forgalombiztonsági tükör kihelyezésének (a múlt havi bizottsági ülésen megszavaztak), és a viacolor kiszállításának
időpontjáról kérdeztem Manhalder Zoltánnét. Utóbbi érdekében a szükséges
paramétereket továbbítottam a Közüzemi vezetősége felé.
Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Az új rendelet címe: Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (VII.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
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körzeti
képviselőink jelentik
Hírek a 7. számú körzetből
Az alábbiakban Dunakeszi 7-es
számú választókörzetében a közelmúlt említésre érdemes eseményeiről kívánok beszámolni a Dunakeszi Polgár olvasóinak.
Változatlanul örömmel tapasztalható a tavaly év végén elkészült D. Ordass Lajos park élénk
látogatottsága, többféle funkciójának aktív kihasználtsága. Az elmúlt hetekben a Dunakeszi Közüzemi Kft.-nek köszönhetően a
park Sport utca felőli bejáratától
nem messze kihelyezték azokat a
mobil mellékhelyiségeket, amelyeket lakossági igényként továbbítottam pár hónapja az illetékesek felé. Mire ezen sorok napvilágot látnak, talán már meg is kezdődött a sportpálya talajának
szükségszerű – részben garanciális, korábban beharangozott –
felújítása, amely várhatóan egykét hetet vesz majd igénybe.
A Fóti út 43. szám alatti tiszti lakótelepen élők közül néhány lakóval, a társasház közös képviselőjével való beszélgetéseim, no
és helyszíni tapasztalataim alapján alakult ki a jogos igény a játszótér és a Karinthy Frigyes utca
menti járda felújítására. A járda
renoválását az ezen ciklust érintő városi infrastrukturális fejlesztési célok között már tavaly év
vége – az új testület megalakulása – óta szerepeltetjük. Lévén az
ott lakók számára a minél korábbi megvalósulás – ki nincs így ezzel? – lenne az ideális, megkezdtem az ezt célzó egyeztetéseket
az arra illetékesekkel. A helyszín
műszaki felmérését július közepére kértem a Lakosságszolgálati Osztálytól.
Alsón apró-cseprő pozitívumok történtek a helyiek által
megfogalmazott és/vagy általam észleltek folyamatos igényei
alapján. Így cserélték ki a megrongálódott reteszt a játszótér
kapuján, s javították ki a bejárat
előtti, rendkívül balesetveszélyes
aknafedőt. A Muskátli utca elején, annak is a Zsófia utcáig tartó
jobb oldali szakaszán még a ta-
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vasz végére sikerült elérnem a terület megtisztítását előbb az ott
szabálytalanul felhalmozott gumiköpenyektől, majd a gaztól.
Ezen az útszakaszon zúzott kő
leterítését, és két pad, valamint
szemétgyűjtő telepítését kezde-

ciót láthasson majd el a jövőben, hosszú távon. Szintén a terület rendezése iránti érthető
helyi igényünk alapján történt
hatósági intézkedés június végén az alsói vasútállomás melletti, hajdanán autómosónak

Radnóti Henrik (balról) képviselőtársamtól eltérően ítélem meg
az éjjeli menedékhely létesítésének szükségességét

ményeztem. A klubház – jelenleg csak a védőnői szolgálat által használt, augusztustól pedig
már az eredeti terveknek megfelelően a Dunakeszi Alsói Polgárőr Egyesülettel közösen igénybe
vett – emeleti irodájába két zárható szekrény beszerzését kezdeményeztem, amelyben mindkét
szervezet biztonságban tudhatja
értékes és védett használati tárgyait. A kisebb-nagyobb hangulatjavító intézkedéseket ezúton
is köszönöm az azokat szolgáltatóknak!
Nagyon régóta várt, általam
közel két évvel ezelőtt kezdeményezett, sajnos természeténél fogva hosszadalmasnak
ígérkező jogi lépésről döntött a
kö-zelmúltban a képviselő-testület: a Muskátli utca és a Karolina utca kereszteződésében lévő
régi közért épülete sorsának
rendezésére indított jogi eljárást a tulajdonviszonyok rendezésére az önkormányzat. A cél,
hogy a településrész központjában található terület a helyi közösség érdekeit kiszolgáló funk-

tervezett két épülettel kapcsolatosan.
Megtiszteltetve tettem eleget Chikán Katalin evangélikus
lelkésznő meghívásának június
utolsó péntek délutánján: a gödi
és a dunakeszi evangélikus gyülekezet játszott egymással kispályás futballmérkőzést a D. Ordass
Lajos evangélikus püspökről elevezett park sportpályáján, amelyen – véleményem szerint elfogulatlan, igazságos – játékvezetésem mellett a „vendég” gödiek
egy kifejezetten jó színvonalú, izgalmas mérkőzésen 1–0-ra nyertek. A találkozó után az MLSZ Pest
megyei igazgatójaként egy-egy
focilabdát ajándékoztam a csapatoknak, akik láthatóan örültek
a játékszernek.
A júniusi ülésen Radnóti Henrik képviselőtársam nevéhez fűződő előterjesztés került a képviselő-testület elé. A javaslat éjjeli
menedékhely létesítését szorgalmazza a Kincsem utca elején lévő
vöröskeresztes épületben. Mivel
a témával külön, kellő terjedelemben is foglalkozik a Dunakeszi

Polgár ezen kiadása, ezért e helyütt csak annyit: az elképzelésről feltétlenül meg kell kérdezni
a környéken lakók véleményét, az
ezzel kapcsolatos munkálatokat
megkezdtem. Sokat elárul, hogy
noha még alig jutott el információ a közvéleményhez a baloldali frakció által benyújtott ezen ötletről, máris rengeteg lakótársam
keresett fel kétségbeesetten, a javasolt hajléktalanszállót elutasító
meggyőződésével.
Ami a közeljövőt illeti: szeptember 19-én, szombaton délután immár a 3. Dunakeszi
Alcsófesztivál, alsói lecsófőző versenyre kerül sor Alsón. Segítőimmel megkezdtük a szervezési előkészületeket – idén is mindent elkövetünk a színes, közösség-ös�szekovácsoló programok, a jó
hangulat megvalósításáért.
Lakótársaim megtisztelő javaslatait, észrevételeit változatlanul
folyamatosan várom ismert elérhetőségeimen: benko.tamas.dunakeszi@gmail.com; +36 20 41 91
533.
Benkő Tamás, a 7. számú
körzet képviselője

Dr. Guba Ágnes,
Dunakeszi alsó
háziorvosa 2015. 07. 15-től
üzemorvosként is dolgozik.
Rendelő: 2120 Dunakeszi,
Muskátli u. 2.,
Tel.: 27/342-890, 70/251-95-47.
Cégeknek igény szerinti helyszínen.
"Vidéki" árak.

Apróhirdetés
• Szőnyegtisztítás 5 m2 felett háztól házig
1000 FT/m2. Tel.: 06-30-296-1771

KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN
Oly korban élünk, amikor nagyrészt a pénzről, a bankról szól az életünk. Oda érkezik a fizetés, a nyugdíj, minden
egyéb járandóság. Leginkább kártyával jutunk hozzá a szükséges összeghez, sok esetben ezzel is fizetünk. Ha elvész,
nagy gond, ha hamis kártyával „lenyúlják” a pénzünket, ez tragédia is lehet. Szóval: pénz, pénz, pénz!
„Vigyázz, Kész, Pénz!” Ez pedig már egy
játékos vetélkedősorozat mottója, melyet
a K&H Bank immár ötödik éve rendezett
meg általános iskolás tanulók részére abból
a célból, hogy négy kategóriában, az elsőstől a nyolcadikosig, korcsoportoknak megfelelően, megismerkedhessenek a gyerekek a pénz világával. A mostani versenyre a
Dunakeszi Szent István Általános Iskola is
benevezett első-második osztályos kategóriában kilenc 3-3- fős csapattal. S számukra
nem várt siker született.
– Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, s ennek keretében igyekszünk
különböző versenyeken elindítani tanulóinkat – mondta Laczkovich Krisztina igazgató asszony. – Felfigyeltünk erre az érdekesnek és izgalmasnak ígérkező banki játékra, és nem csalódtunk. Múlt év októberében internetes feladatok megoldásával
kezdődött. A honlapjukon látható volt egy
vidám kis rajzfilm pénzügyi ismeretekről,
ehhez is kapcsolódtak feladatok. A sikeres
csapatoknak idén tavasszal regionális döntőket, majd középdöntőt rendeztek. A mi
régiónkból az egyik csapatunk ezt megnyerte, túljutottak a középdöntőn is, így jogot szereztek az országos döntőn való szereplésre.
–Az osztályomból öt csapattal neveztem

Takács Zsófia, Kadosa Zsombor,
Palkóné Pekár Erika oszt. főnök, Békési Blanka

be, a kolléganőm néggyel – folytatta Palkóné Pekár Erika, a II. b. osztályfőnöke. – Nagyon izgalmas és érdekes volt az egész folyamat. A gyerekek megismerkedtek a pénz
világával, meglátogattuk a dunakeszi bankfiókot, ahol a vezető megmutatta a technikai eszközöket, elmondta a mindennapi
munkát és még a széfbe is benézhettünk.
Azt már menet közben tudtuk meg, hogy
az országból 1667 csapat, összesen 6800
diák nevezett be, a mi kategóriánkban 216
csapat indult el. A regionális győzelem után
már nagy volt az izgalom az áprilisi közép-

döntőn, ahonnan nagy örömünkre bejutottunk a június nyolcadiki döntőbe, ahol korosztályonként nyolc-nyolc csapat állt, pontosabban ült a rajthoz. Itt már nehezebb, de
nem megoldhatatlan feladatok voltak, hiszen a tét sem volt kicsi. S az eredményhirdetésnél nagy örömünkre és büszkeségünkre a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel csapatunk.
És akkor áruljuk el a kis versenyzők neveit: Takács Zsófia, akinek kedvenc tantárgya a
történelem, és anyukája is segített a felkészülésben. Békési Blanka, ő a matematikát kedveli, szabadidejében Vácra jár egy modern
tánc stúdióba. Kadosa Zsombor a testnevelést részesíti előnyben, az önvédelmi harcművészet híve, a dzsiu dzsicu fogásaival ismerkedik egy káposztásmegyeri egyesületben, de úszni is szeret. S ami nagyon lényeges: mindhárman kitűnő tanulók. Nagy
élmény volt számukra ez a különleges kalandozás a pénz világában, s ezentúl már más
szemmel néznek egy bankkártyára.
Mi volt a nyeremény? Az oklevél mellé
kaptak egy-egy szuper rollert, díjat kapott a
tanítónő s az iskolának nyertek 250 000 forintos könyvutalványt, amit természetesen
könyvtárfejlesztésre költenek majd el.
Katona M. István
A szerző felvétele

A MINDENNAPI EBÉD
Városunkban évek óta nagy figyelmet fordít az Önkormányzat a nehéz körülmények között élő gyermekes
családok életminőségének javítására. Ennek egyik örvendetes példája, hogy az idei szünidőben 170 gyerek napi
egyszeri meleg ételhez juthat hozzá.

A

korábbi években is lehetőség nyílt arra, hogy
nyaranta ebédet kapjanak a rászoruló gyerekek. Két
éve 48, a múlt évben 65 kiskorú részesült ebben a szolgáltatásban, tudtuk meg Molnár
Petrától, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztálya
szociális csoportjának vezetőjétől. – A kormány, mint köztudott, kiemelt figyelmet fordít a gyermekszegénység enyhítésére. Előzetes testületi döntés
született arról, hogy az Önkormányzatnak szándékában áll a
gyermekétkeztetés lebonyolítása és a pályázat benyújtása az
Emberi Erőforrások Minisztériumának. Ez megtörtént és a
miniszter döntött arról, hogy
országosan mely település milyen összegben kap támogatást.

Ennek köszönhető, hogy a pályázatunk eredményeként június 8-án megkaptuk a korábbinál jóval nagyobb, 170-es keretszámra a támogatást. A gyors
munka eredményeként június
16-án elindulhatott az étkeztetés, amely augusztus 28-ig tart.
Azt fontos tudni, hogy ez kizárólag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket érinti, ők jutnak hozzá a
napi meleg ebédhez.
Az étkeztetés előkészítése,
gyakorlati lebonyolítása a Humán Szolgáltató Központ Gyer-

mekjóléti Központjának a feladata – mondta kérdésünkre
Papp Krisztina szakmai vezető.
– A gyerekek ugyanazt a változatos menüt kapják, amit tanítási időben az iskolákban. Az
alapanyagot a SODEXO MAGYARORSZÁG KFT. biztosítja. Júniusban a Radnóti Miklós
Gimnáziumban főzték az ebédet s ott is lehetett átvenni egyegy családgondozó munkatársunk jelenlétében. Júliusban a
Bárdos Lajos Általános Iskola
konyhája a soros, augusztusban
ismét a gimnáziumban készül
az ebéd. A 170 gyermek kiválasztása a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban meglévő
nyilvántartás alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek köréből történt. Munkatársaink ezekkel

Molnár Petra csoportvezető

a családokkal napi szintű kapcsolatban állnak, élethelyzetüket mi ismerjük a legjobban.
Nagyon örülünk, hogy ilyen
sok gyermeknek tudjuk biztosítani a mindennapi ebédet. Ezzel a kerettel le tudjuk fedni az
igényeket – tájékoztatta lapunkat a szakmai vezető.
Katona M. István
A szerző felvételei
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ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK
az éjjeli menedékhely építéséről
A Képviselő-testület 2015. január 29-i ülésen azzal bízta meg Radnóti Henrik és dr. Kováts Sebestyén önkormányzati
képviselőket, hogy a társszerveket és a helyi közintézményeket bevonva mérjék fel a Dunakeszin élő hajléktalan
személyek helyzetét. A városatyák munkájukról, a felmérés tapasztalatairól a képviselő-testület június 26-ai ülésén
számoltak be. A dokumentumban eredetileg javaslatként szerepelt, hogy a város szabad területein élő mintegy 40
hajléktalan életkörülményeinek javítása érdekében létesítsen éjjeli menedékhelyet a Verseny utca 12. szám alatt
lévő Vöröskeresztes nappali melegedő bővítéseként az önkormányzat. A testületi ülésen azonban Kováts Sebestyén
jelezte, hogy a döntés előtt szükséges ezt a kérdést körültekintőbben megvizsgálni.

A hajléktalanok ellátásáról
jogszabályi kötelezettségének
eleget téve gondoskodik
a Városi Önkormányzat
- Szakemberek és társszervek bevonásával
végzett vizsgálódásaink során arra a megállapításra jutottunk, hogy 40-45 hajléktalan él Dunakeszin, akik ellátásáról törvényi kötelezettségének eleget téve gondoskodik a Városi Önkormányzat. A Verseny utca 12. szám alatt biztosítja
a nappali melegedőt és egy fővárosi egyesülettel
kötött szerződés alapján az éjjeli menedékhelyet
– tájékoztatott Radnóti Henrik, akivel a nappali melegedő mellett elterülő ligetes parkban beszélgettünk. - Itt a melegedőben reggel nyolctól
délután négyig tartózkodhatnak a hajléktalanok,
akik számára biztosított a fürdési és mosási lehetőség, reggelit és ebédet kapnak – mutat a Vöröskereszt felügyelete alatt működő épületre.
- Jómagam is megerősítem azt a tényt – amire Radnóti Henrik képviselőtársam is utalt -,
hogy Dunakeszi Város Önkormányzata jelenleg is maximálisan eleget tesz a hajléktalan
sorsú emberek ellátásával kapcsolatos törvényi
kötelezettségeinek. Ebből következik, hogy jelen pillanatban nincsen olyan feladat, amelynek az ellátására megoldást kellene találnunk –
jelentette ki határozottan Benkő Tamás, a körzet képviselője, aki türelmesen hallgatta képviselőtársa érveléseit.
Beszélgetésünk során és a Telekeszi TVnek adott interjúban is megerősítette Radnóti Henrik, hogy a város évek óta fizet a buda-
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pesti éjjeli menedékhelyért, melyet a képviselő és a szolgáltatást biztosító egyesület közlése
szerint nem minden hajléktalan vesz igénybe.
– A gondot az jelenti, hogy nem Dunakeszin,
hanem Budapesten van az éjjeli menedékhely.
Az oda-vissza út problémás egy utcán élő embernek. De tény, hogy a szerződés egy pontja
azt határozta meg, hogy az egyesület kijön ide
minden nap, és ezeket az embereket be is viszi, majd visszahozza. A szakemberek véleménye szerint, akkor lenne hatékony a megoldás,
ha a városon belül működne az éjjeli menedékhely. Ezzel lehetne motiválni a szabadban élőket - fejtette ki véleményét Radnóti Henrik, aki
– többek között – ezért javasolja, hogy a Verseny utcai nappali melegedőt bővítse ki éjjeli
menedékhellyel a város.
A képviselő úgy ítéli meg, hogy az épület
részleges funkcióváltásával -, melynek egy harmadában a nappali melegedő, kétharmadában
pedig a városi könyvtár raktárbázisa működik
– ki lehetne alakítani egy éjjeli menedékhelyet,
melyet az előterjesztésben is javasolnak: „Az eddigi raktárhelyiség funkciójának megváltoztatásával - csekély beruházással - mintegy 120
nm-es több, különálló, szállásra, tisztálkodásra, mosásra, és étkezésre is alkalmas helyiség.”
Bár a képviselő csekély beruházásról beszél, némi utánajárással kiderítettük, hogy
komoly előírások vonatkoznak egy éjjeli menedékhely kialakítására. Szükség van pl.
akadálymentesítésre, külön helyiségekre:
az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre
szolgáló helyiségeket, személyenként 4 m2et számolva. Molnár Petra, a Polgármesteri
Hivatal szociális csoportvezetője elmondta,
hogy a környékbeli városban dolgozó kollégák beszámoltak arról, hogy az éjjeli menedékhely Dunakeszin történő beindításához
szükséges – jogszabály szerinti – minimumfeltételek (tárgyi és személyi) költségei biztosítása mellett egyéb járulékos kiadásokkal is számolni kell, valamint a tervezett
épület alkalmassá tétele a feladat ellátására egyéb költségeket is generálhat pl.: tűzjelző-rendszer kiépítése, az épület akadálymentessé tétele. Az éjjeli menedékhely lakói
nem rendeltetésének megfelelően használják
az épületet, a berendezési tárgyakat, gyakran előfordul rongálás, valamint konfliktus az ellátottak között, és jellemzőek a fo-

lyamatos higiéniai problémák. Az éjjeli menedékhelyre sajátos funkciót betöltő szerepe
miatt (nehéz munkakörülmények) rendkívül
nehéz munkavállalót találni. A csoportvezető megerősítette azt a tényt, hogy a hajléktalanok számára az éjjeli menedékhely szociális szolgáltatás ellátási szerződés alapján
évek óta biztosított 20 fő számára. Hozzátette: nagyon fontos elmondani, hogy minden szociális szolgáltatás kizárólag csak önkéntes alapon vehető igénybe, kényszeríteni
az ellátás igénybevételére senkit nem lehet.

Az ellátás biztosítása
nem köthető lakcímkártyához
Radnóti Henrik szerint azonban mégis
szükséges itt, Dunakeszin egy éjjeli menedékhely kialakítása. - Ez lenne a logikus, hiszen
egy helyen lenne minden, ráadásul az épület
mögött van munkaképességűeket foglalkoztató kert, ahol munkát is lehetne biztosítani
a hajléktalanoknak. Utcáról a munka világába program keretében a Belügyminisztérium
kiemelten kezeli a közfoglalkoztatás tervezése folyamatában a hátrányos helyzetű munkavállalók minél nagyobb számban történő bevonását, így a hajléktalanokat is. (A Közüzemi
Nonprofit Kft. már évek óta foglalkoztat olyan
hajléktalanokat, akik képesek együttműködni.
a szerk.) Egyébként van egy költségtakarékossági érv is amellett, hogy ne máshol, hanem a
Verseny utcai épületben hozzuk létre a menedékhelyet. Ugyanis ha egy épületen belül működik a nappali és az éjjeli menedékhely, kevesebb alkalmazottal működtethető – jelentette ki Radnóti Henrik, aki az előterjesztésben
úgy prognosztizálja, hogy 20 férőhelyes nappali melegedő és 25 férőhelyes éjjeli menedékhely működtetése 16 millió 655 ezer forint normatív bevételt, a működési költségek várhatóan 32,5 millió forintot jelentenének.
Arra a felvetésünkre, nem tartanak attól a
veszélytől, hogy az éjjeli menedékhely megnyitásával a Budapestről kiszoruló hajléktalanok lépnék el Dunakeszit, így reagált Radnóti
Henrik: - A dunakeszi éjjeli menedékhely csak
a Dunakeszi települési kártyával rendelkező
hajléktalanokat fogadhatná.
A jogszabályban azonban az alábbi hivatkozás található: „ezen ellátások igénybevételekor
feltételként nem köthető ki lakcím vagy utolsó
lakcím szerinti területi illetékesség."

Benkő Tamást a körzet lakói a hír hallatán
azonnal felkeresték, akik félelmüket fejezték
ki, leginkább a Dunakeszire érkező várható
hajléktalanszám növekedéssel kapcsolatban.
A vasútállomás közelsége szinte evidenssé teszi, hogy a fővárosban tapasztalható helyhiány, és az érintett személyek közötti gyakori
„háborúk” miatt Budapestről is jó néhány hajléktalan érkezne Dunakeszire.

A tervezett éjjeli menedékhelytől
kőhajításnyira van az új bölcsőde
Benkő Tamás képviselő még hozzátette: Radnóti Henrik képviselő úr személyéhez kötődő előterjesztés megvalósításával kapcsolatban – amely szerint a Verseny utca 12. szám
alatti ingatlanban alakítson ki a város éjjeli
menedékhelyet a hajlék nélküli dunakeszi személyek számára – az a határozott álláspontom,
hogy az elképzelésről meg kell kérdezni a környéken lakókat. Radnóti úr által javasolt épületrésztől alig egy kőhajításnyira van a közelmúltban épült új bölcsőde, annak szomszédságában pedig egy óvoda, míg a közelben egy
alsó tagozatos általános iskola működik – mutatta be a környezetet Benkő Tamás.

Benkő Tamás: Ki kell kérnünk
a környéken élő emberek
véleményét
A körzet képviselője külön hangsúlyozta: az
ott élők – köztük a kisgyermekes szülők, valamint a város más területeiről gyermeküket ezekbe az intézményekbe járató édesanyák, édesapák
– véleményét figyelembe kell venni a kérdés eldöntéséhez. - Az elmúlt napokban több lakótársam fejtette ki azon aggályát, hogy - a jelenleg is
működő nappali menedék után - az éjjeli menedékhely megvalósításával immár 24 órás, folyamatos szolgáltatást nyújtana az épület. Ez pedig
azt jelentené, hogy sok hajléktalan itt és a közeli
D. Ordass Lajos parkban ütné fel tanyáját, amely
nagyon közkedvelt a dunakesziek körében –
emelte ki Benkó Tamás, aki érveit rémisztő budapesti példákkal támasztotta alá. – Az itt élők érthetően félnek attól, ha a Verseny utca 12-ben állandósul, éjjel-nappalivá válik a hajléktalanok ellátása, akkor fennáll majd a veszélye annak, hogy
hajléktalanok lepik el a szép új, sok-sok kisgyermekes családok által látogatott parkot.
Benkő Tamás nagy nyomatékkal hangsúlyozta: - Az önkormányzat szolidáris a nehéz körülmények között élő emberekkel, de
azt mindenkinek be kell látnia, hogy a városban sehol nem építhetünk úgy éjjeli menedékhelyet, hogy előtte ne kérnénk ki a környéken
élők véleményét.
A két képviselő abban egyetértett; az elkövetkező hetek feladata lesz, hogy egy széles
körű, tényekre épülő, a valós helyzetet bemutató tájékoztatás keretében megismerjék a lakosság véleménye mellett a rendőrség, a helyi
polgárőrség tapasztalatait.
Vetési Imre

Dunakeszin módosult
az előkertekre vonatkozó előírás
Senki ne kényszerüljön elektromos vezeték
védőtávolságába építkezni

Egy építtető kálváriájának következményeként Dunakeszin ez év márciusában úgy módosították az építési szabályzatot, hogy az előkert méretére
kötelezően előírt öt métertől el lehet térni abban az esetben, ha az ingatlan nagyfeszültségű vezeték védősávjába kerülne vagy a telek terepviszonyai alapján ez indokolt.

A

konkrét esetet, mely arra indította
a város önkormányzatát, hogy módosítson a szabályzaton, Passa Gábor ismertette a Dunakeszi Polgárral. Mint
azt a város főépítészétől megtudtuk, még az
elmúlt évben építési engedélyi kérelem érkezett a Pozsony utcából, ahol egy nagyfeszültségű vezeték halad át. A rendezési tervben az ELMÜ kérésére a védősáv feltüntetése szerepelt, viszont szintén a rendezési terv
5 méteres előkertet írt elő az adott építési
övezetben. Így ellentmondás állt fenn, mert
a védősáv az érintett ingatlan előrészéből
13 méteres szakaszt érintett, s a tulajdonos
kénytelen lett volna ide építeni a lakóépületét, betartva az 5 méteres előkertre vonatkozó előírásokat. Egészségügyi okokra és a
tervező javaslatára hivatkozva azonban nem
volt hajlandó a védőtávolságon belülre építeni a lakóingatlant, az ELMÜ viszont kérésük ellenére sem adott részükre olyan nyilatkozatot, hogy lakóépületet nem lehet ide
építeni. Az építtető ekkor fordult az önkormányzathoz, hogy segítsen a kialakult helyzetben. Ezt követően az előkertek kérdését a
város vezetése felülvizsgálta, s úgy módosították, hogy figyelembe lehet venni az adott
ingatlan környezethez viszonyított adottságait, az 5 méteres előkerttől indokolt esetben el lehet térni, így az érintett ingatlannál
is tekintetbe lehet venni az elektromos hálózat miatti védőtávolságot.
A módosított szabályozás nemcsak az
érintett ingatlanra vonatkozik, hanem egy
generális szabályozás. Így ha valaki építési engedélykérelemmel fordul a városban olyan területről, amely védőtávolsággal érintett, figyelembe lehet venni a kérését, nem szeretne az önkormányzat senkit
jogszabályokra hivatkozva arra kényszeríteni, hogy védőtávolságon belül lakóingatlant
építsen. Ezzel együtt azonban a hátsó kertre vonatkozóan is vannak előírások, amelyeket figyelembe kell venni: ennek mérete
továbbra is kötött, ami minimum 6, maximum 15 méter lehet, így a hátsó szomszéd
épületéhez nem kerülhet túl közel egy új lakóépület.
A város főépítésze hangsúlyozta, hogy a
képviselő-testület a rendezési terv felülvizsgálata során figyelembe vette a lakossági igényeket is, azokat márciusban el is fogadták,

így hatályba lépett. A jelen módosítás egyik
mozgatórugója a vezetékjog figyelembe vétele az engedélyezés során, de azon ingatlanok tekintetében, ahol annak formája, a telek
adottságai miatt nehézségbe ütközik az előkert mértének betartása, ott is lehetőség legyen esetleges eltérésre, betartva természetesen a jogszabályi előírásokat és az illeszkedés
szabályait.
A Pozsonyi utcai ingatlan tulajdonosa lapunknak úgy nyilatkozott, hogy anno
az építési engedélyüket a Pest Megyei Kormányhivatal azzal utasította el, hogy nem
tartották be a helyi építési szabályzatban
előírt 5 méteres előkertet, holott 13 méter
vezetékjog a tulajdoni lapra is rá van vezetve. Mint mondta, a hátsó kertre előírt 6
méteres távolság betartásra került. A Kormányhivatal a beadott fellebbezésüket azzal fogadta el, hogy az előkertre vonatkozó
5 métert mindenképp be kell tartani (magasabb szintű, ezt felülíró jogsazbály hiányában). Ekkor már nem nyújtottak be további fellebbezést, hanem elálltak az építkezéstől és jelezték a problémát az önkormányzat felé, az építési szabályzatot módosítsák
annak érdekében, hogy senki más ne járjon
úgy, ahogyan ők. Ezzel sokaknak segítettek,
bár ők már elálltak az építkezéstől. S hogy
akkor ezt mégis miért tették? – Mert jónak
lenni jó – hangsúlyozta a Pozsonyi utcai telek tulajdonosa.
(Vetési)
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Múzeumok éjszakája - a DunArtban
A Dunakeszin élő képzőművészek többségét alkotóközösségében tudó DunArt Képzőművészeti Egyesület az idei
Múzeumok éjszakája országos – s egyben városi – rendezvény sorozat előestéjén, június 19-én két kiváló festőművész, Palásti Renáta és Dusza Tibor képeiből rendezett kiállításának, Huszárik Zoltán, Elégia című filmjének
megtekintésére majd kerekasztal beszélgetésre invitálta az érdeklődőket.
kísérleteztünk, s nem is a táj hű vis�szaadása, sokkal inkább lelkünk állapotának, élményünknek megjelenítése volt látható ezeken a festményeken – avatott be az alkotás „vívódó” folyamatába.
Halász Géza szerint az „értékválságban és értékváltásban szenvedő korunkban a művészek egy része
avantgard, forradalmár, új utakat keres, megoldásokat a kor problémáira,
kritizál, meghökkent vagy pukkaszt.
Más részük oldani akarja életünk
napi küzdelmeit, fáradságait, lakhatóbbá, szebbé tenni, díszíteni környezetünket, lakásunkat. Ezt akarja Renáta is, és Tibi is.” – emelte ki
a művész, aki megnyitó beszédét így
zárta: - Találkozni kell néha a széppel, a jóval! Haza is lehet vinni, hiszen a lakásunk dísze lehet egy-egy
szép (és igazán megfizethető) kép.”

A

Fő úti Galéria fogadótePeti Sándor
egyesületi elnök
rét és ikertermeit megtölnyitotta meg
tötték a művészet barátai,
a tartalmas
akiket Peti Sándor egyeprogramok sorát sületi elnök, a jó házigazda kedves-

ségével és szellemességével köszöntött az éjszakába nyúló programok
felvezetésekor. A nagy érdeklődéssel kísért rendezvény Babják Annamária és Vincze József előadóművészek igényesen összeállított és magas
színvonalon tolmácsolt verses-zenés
műsorával indult el „hódító útjára”,
amely a művészetek gazdagságával
és elgondolkodtató élményével ajándékozta meg a résztvevőket.

Két közkedvelt
Palásti Renáta és Dusza Tibor időművész, Babják szaki kiállítását a számos nemzetközi
Annamária és díjjal büszkélkedő Halász Géza kariVincze József katurista, a MÚOSZ karikatúra szak-

osztály elnöke, a DunArt tagja nyitot-
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ta meg, aki hosszú évek óta kíváncsi
érdeklődéssel követi a két alkotótárs
művészetének kiteljesedését.
- A kiállítást nem karikaturistaként, hanem művésztársként, a
DunArt Egyesület egyik tagjaként
nyitom meg, mellőzve a karikatúráimból ismert fanyar humort – kezdte megnyitóját. - Palásti Renátát és
Dusza Tibort régen ismerem. Olyan
régen, amikor még elképzelni sem
tudtam, hogy valaha Dunakeszin fogok élni, együtt alkotni a DunArtban, sőt az akkor éppen nyíregyházi főiskolás Palásti Renáta sem tudta,
hogy egyszer éppen ebben a városban tanít majd gyerekeket rajzolnifesteni. Mindkettejükkel Mártélyon,
a Hódmezővásárhely melletti kis
falu Holt-Tisza parti képzőművész
táborában ismerkedtem meg. Abban a táborban engem is festőnek ismertek, nem karikaturistának... Abban a csodálatos természeti környezetben mindenki sokkal gyorsabban
válik művésszé. A színek és formák
adják magukat, csak oda kell tenni a
vászonra. Így tettünk mindannyian:
a természetfestő Renáta, a városi festő Tibi, és én is, aki máskor fekete-fehér karikatúrákat rajzolok, és mind a
többiek. Bár csak oda kellett tenni a
vászonra, valamennyien másképpen
tettük oda, ugyanaz a táj mindenkinek másképp hagyott lenyomatot az
agyában és a vásznon. Mindannyian

A tárlat megnyitója után vetítették le Huszárik Zoltán Elégia című,
1965-ben készült, számos hazai és
nemzetközi díjjal jutalmazott filmjét, melynek látványa, képkockákba
tömörített társadalmi kritikája mély
érzelmi hatást váltott ki a bemutatót
követő kerekasztal beszélgetés résztvevőiben…
Az „érzelmi hullámvasúton utazók” csak hosszú szünet után tudtak
„átszállni” egy könnyedebb, jó hangulatú programra, a padlástérfotózásra, melyet Patyus Ferenc fotóművész vezetett.
Az óra mutatói már majdnem ös�szeölelkeztek éjfélkor, amikor a Múzeumok éjszakája előestjének programjai véget értek a DunArt Galériában.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Emlékek, pillanatok, hangulatok
- Vikker Zsuzsi fotóin
Már Harangozó Katalin üdvözlő szavai is azt engedték sejtetni – aki jó éjszakát kívánva köszöntötte a nagyérdeműt -, hogy különleges élmény vár azokra, akik június 20-án este ellátogattak a
József Attila Művelődési Központba. A program egyedisége, és annak varázsa, hogy megismételhetetlen, évente csak egyszer élvezheti a közönség, sokak számára hatott csábítóan.

A

művelődési
intézmény
a Múzeumok éjszakája küldetéséhez méltóan
rangos és rendkívül színvonalas programmal rukkolt ki. A
zsúfolásig telt terem a nyári melegtől és a Dunakeszi Jazz Club négy
kiváló zenészészének vérpezsdítő
játékától pillanatok alatt felforrósodott.
A „tubadúrok” örömzenéje után
dr. Kováts Sebestyén, a körzet önkormányzati képviselője meghatódottan szólt arról, hogy városatyaként első alkalommal nyithat
meg egy olyan nívós tárlatot, mint
Vikker Zsuzsi fotográfus kiállítása. Elismeréssel beszélt a város zenei, művészeti, kulturális életéről,
amely – mint mondta - nagy örömöt
jelent az önkormányzat számára. –
A képviselő-testület lehetőségei szerint igyekszik minden támogatást
megadni Dunakeszi kulturális életének kiteljesedéséhez – hangoztatta a képviselő, aki jó érzéssel látja,

hogy egyre több tehetséges lakója
van a városnak.
Dr. Kováts Sebestyén Vikker Zsuzsi fotóiról és a képpé merevített témák feldolgozásáról elmondta: Nagyon sok közel áll a szívemhez.
Különösen a szőlő, a bor, a Balaton
és környezete, ahol gyermekkoromat töltöttem. Nekünk is volt szőlőnk, mondhatni a szőlőtőkék között nőttem fel, ezért nagyon megható látni ezeket a gyönyörű képeket – mondta elérzékenyülve a
képviselő, aki szeretettel gratulált
Vikker Zsuzsi alkotói tevékenységéhez, a kiállított fotókhoz.
A „tubadúrok” – mint Harangozó Katalin fogalmazott – mámorító játékát követően a fotográfus

Vikker Zsuzsi még méltatása közben is "dolgozott"

régi kedves barátja, Bradács Tibor,
a Fosters Klub vezetője zenész barátjával, Horváth Attilával közösen,
kedves hangulatú mondatok közreadásával köszöntötte a kiállító művésznőt. Bradács Tibor barátsága a
nyolcvanas évek elején kezdődött
az építész házaspárral – Vikker Attilával és feleségével, Zsuzsival -,
amikor friss diplomával a zsebükben Dunakeszin kezdték el szakmai
karrierjüket.
– Az építész házaspár annyira komolyan vette hivatását, hogy azzal
két gyermekét is „megfertőzte”, akik
ma már szüleik nyomdokaiba léptek – mondta elismerően barátairól
Bradács Tibor, aki mint fogalmazott:
a kiállítást nem szakemberként, hanem több évtizedes barátként nyitja
meg, amely nagy megtiszteltetés és
öröm számára. – Azt viszont bátran
állítom, hogy az a sok millió színes
pontocska, amiket te ezekre a papírlapokra álmodtál: azok az örömöt és
a szépségét jelentik nekem – jelentette ki Bradács Tibor.
– Emlékeket, pillanatokat, hangulatokat örökítesz meg és adod
át mások örömére, szórakozására,
búslakodására – attól függően, hogy
milyen hangulatban nézik őket -

fordult a fotográfus felé Horváth
Attila. - Ahogyan egy dal is mást jelent, ha szomorú vagy örömteli hangulatban hallgatják. A te művészetednek is ugyanaz a lényege: valamit próbáljunk tovább adni abból,
amit láttunk, átéreztünk. És ezt te
nagyon szépen műveled! – mondta
a népszerű zenész.
A program - a kiállítás megnyitása után - a Fosters Udvar teraszán
folytatódott, ahol először a Dunakeszi Jazz Zenekar zenélt az érdeklődő közönségnek, majd a 4 th Street
Band játszott Szent Iván éjszakáján.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Az élet "nagy
pillanatait"
megörökítő
képek vonzották
az érdeklődőket
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Ha nyár, akkor tábor
Ismét hangos gyerekkacagás, vidám zsivaj töltötte meg június 29-től a Dunakeszi Gyermeküdülő területét. Kezdetét vette az immár tízedik évébe lépő, augusztus 14-ig tartó „Ép testben ép lélekkel” mottójú szabadidős tábor, melyhez a feltételeket idén is a Dunakeszi Önkormányzat biztosította.

A

szünidőt sokféleképpen lehet
Tartalmas
programokkal
eltölteni. Családi környezettelik a diákok
ben üdüléssel, léha semmitnyári vakációja tevéssel, de az a 162 gyerek, aki első

nap érkezett, s várhatóan hasonló
létszámban érkezik a nyolc turnus
ideje alatt, tartalmas élmények sokaságával lesz gazdagabb.
Az idei szezonra is sokféle programot állított össze Roska Péter, a gyerekek kedvelt Péter bácsija. Nagy tapasztalattal bír, hiszen kezdettől ő
felügyeli a táboréletet, sokak régi ismerőseként, s az újonnan érkezetteknek rövid idő alatt kedvelt tanár
bácsijaként.
Alapvetően a vidám kikapcsolódást, rengeteg játékot, sportolást jelenti az ittlét, ami már önmagában nagyszerű időtöltés. Ám a tábor munkáját nagymértékben segítő
tíz pedagógus – akik a város iskoláiból érkeztek – nagyon sok közösségi elfoglaltságot tervezett. Kézműves
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foglalkozások, csoportos vetélkedők,
hétvégi Ki Mit Tud? megmérettetések teszik tartalmassá a mindennapokat.
Mindezeken túl érdekes kirándulásokat terveznek. A célállomások között szerepel a tabajdi Mezítlábas park, a nőtincsi Seholsziget, a
katalinpusztai Kirándulóközpont, a
szentendrei Napórásház és még sorolhatnánk a fakultatív lehetőséget.
A helyben szórakozni vágyókat
a népszerű lovas kocsikázás mellett Huzella Péter, a Görömbő Kompánia Horti Zoltán vezetésével, a
Cakkumpakk Színház előadásai
mulattatják majd. Ezek mellett végignézhettek kelta és római kori hagyományőrző harci bemutatót, meglátogatják a szomszédos Római Kikötői Erődmúzeumot, és várhatóan
lehetőség lesz sárkányhajózásra is.
Meglepetésként pedig megtanulhatják az érdeklődők a legújabb világdivatot, a Zumba táncot.
Már javában szólt a tábori disc
jockey műsora, amikor megérkezett
Dióssi Csaba polgármester és Szabóné Ónodi Valéria, a Humán Szolgáltató Központnak önkormányzati
biztosként a vezetője, aki – szeretettel köszöntve a gyerekeket – megnyitottnak nyilvánította a szabadidős
tábort. A polgármester elégedetten szólt arról, hogy idén is változatos programkínálat teszi gazdaggá
az itt töltött napokat. Kérdésünkre
elmondta, hogy tapasztalatai szerint
ez a szünidei tábor jóval tartalmasabb, mint sok hasonló nyári foglal-

koztató. S külön köszönetet mondott
a tartalmas időtöltést biztosító pedagógusoknak.
Végezetül néhány közhasznú információ. A táborba menet közben
is be lehet iratkozni. Előzetes információt a táborvezetőtől lehet kapni
a roskapeter@gmail.com e-mailcímen, vagy a 06-20-911-8365-ös telefonszámon. A tábor eszközhasználati díja heti 3000 Ft, a kedvezményben részesülők számára ugyanez
1500 Ft. A háromszori étkezés – melyet a SODEXO MAGYARORSZÁG
KFT. biztosít – napi 615 Ft-ba kerül,
ez a kedvezmény mértékében csökkenhet. Fontos kérése a táborvezetőnek, hogy azok a szülők, akik előzetesen jelentkeztek, ám mégis valamilyen oknál fogva mégsem küldik
gyermeküket a táborba, ezt a tényt
feltétlen jelezzék!
A tábor reggeli elérhetőségét illetve a délutáni hazautazást a városi ingyenes buszjárattal biztosítják.
Katona M. István
A szerző felvételei

A régi ikonokkal együtt lép fel
a Királydombon a legendás rockoperában

FEKE PÁL: Istvánból Koppány
Ahogy azt eddig is megszokhattuk, Feke Pál ezen a nyáron sem a pihenést helyezi előtérbe. Már
javában próbál az idei szabadtéri szezon legnagyobb dobására, az augusztus 18-án és 19-én ismét a Királydombon bemutatandó István a királyra. A színész-énekes ezúttal a lázadó Koppány
bőrébe bújik.

N

oha a pihenés sem lenne ellenére – a rengeteg munka miatt rá is férne egy hos�szabb szabadság – Feke Pál a mostani nyarat is munkával tölti. Ráadásul a szabadtéri előadások
mellett ezúttal a zenekarával is járja az országot. A népszerű színész-énekes azonban idén
egy nagy dobásra készül: augusztus 18-án és
19-én ismét a Királydombon mutatják be
az István a király rockoperát, amely
1983-as, napra 32 évvel ezelőtti
premier után visszatér a „bölcsőjébe”.
„Számomra ez az előadás lesz
a nyár csúcspontja, hiszen az ősbemutató helyszínén, a régi legendák, ikonok társaságában visszük
színpadra a művet. Istvánt immár
sokadszorra alakítja Varga Miklós,
Tordát, a táltost ismét Deák Bill Gyula tolmácsolásában hallhatja majd a
közönség, és Nagy Feró énekli ismét
Laborc szerepét. Persze mellettük ott
lesznek a mai korosztály képviselői
is, mint például Keresztes Ildikó, Simon Boglárka, Radics Gigi vagy éppen jómagam” – fogalmazott Feke
Pál.
Adott a kérdés, ha István szerepét Varga Miklós „visszavette”, akkor a korábban mindig az államalapítót játszó színész-énekes most kinek a
bőrébe bújik bele.

„Ezúttal Koppányt alakítom majd, ami szintén nagyon izgalmas színészi és énekesi feladat lesz a számomra” – árulta el.
A próbák már zajlanak, és mire eljön az augusztusi két előadás, bizony kéthónapos kemény munka lesz már a szereplők háta mögött.
„A mostani Istvánt Novák Péter állítja színpadra,
amely egy színházi előadás és egy koncert élményét adja majd a közönségnek, mert annak ellenére, hogy ismét a Királydombon lesz az előadás,
az eredeti, 1983-as bemutatót nem lehet reprodukálni” – tette hozzá Feke Pál.
Ám a mindennapjaiban Koppány
mellett a már említett koncertek, valamint a jövő májusában, a Papp
László Sportarénában bemutatandó Shrek musical is egyre többet
van jelen.
„Rövidesen megkezdődnek az
előkészületi munkálatok, a musical
lemezfelvétele. Izgatottan várom ezt a feladatot is, hiszen a főhőst, Shreket alakítom
majd a darabban” – ecsetelte a színész-énekes.
A fentiek ismeretében nem csoda, hogy
megint szeptemberben vagy esetleg októberben tud majd elmenni egy hosszabb
pihenésre. Bár ahogy elárulta, ez sem
lesz egyszerű, mert akkor már kezdődik
a kőszínházi szezon, ahol szokás szerint
számtalan szerepben láthatjuk majd
viszont Feke Pált.
- molnár -
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Dunakeszit hódoltatná János vitéz
Ú

jfent nagy fába vágják a fejszéjüket a Farkas Ferenc
Művészeti iskola Et-Vie Danse
moderntánc együttesének növendékei. A tavaly Dunakeszin
augusztus 20-án nagy sikert arató István a király után ezúttal a
János vitézt viszik színre a Sziget

Színház művészeivel közösen. A
látványos előadásban mindenki biztos lehet, ugyanis az Et-Vie
Danse Formation tagjai remekül szerepeltek a június 25-28.
között Balatonfüreden megrendezett VI. Látványtánc Európa
Bajnokságon.
„Ha táncolunk – szavak nélkül
a test, a lélek, az érzékek nyelvén
beszélünk, szabadon, együtt lélegezve és egymásban bízva.”
Nem véletlenül állítják magukról mindezt a Farkas Ferenc
Művészeti iskola Et-Vie Danse
moderntánc együttesének növendékei. Dunakeszi lakossága tavaly augusztus 20-án, az
új Fő tér átadásakor rendezett
programsorozat keretein belül nagy sikert aratott az István
a király rockopera bemutatójával. A június 25-28. között Balatonfüreden megrendezett VI.
Látványtánc Európa Bajnokságon 891 produkcióból 8 az EtVie Danse Táncegyüttesé volt,
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és modern balett csoport kategóriában aranyérmet szerzett, a
2007-es Eurovíziós dalfesztivál
győztes dala ihlette Destiny koreográfiájával. A „B” kategóriában a kisebbek ezüstöt szereztek Winter című koreográfiájukkal és 5. helyezést a Múzsákkal,
művészi látványtánc formációban, míg „A”kategóriában a „nagyok” szintén másodikok lettek
a Vihar és a Masquarade című
produkciójukkal egyaránt, formációban és csoportban.
- Egyéniben két érmet szereztek a tanítványaim. Hodossy
Petra a második, Kónya Tímea
a harmadik, míg Vándor Eszter
szóló koreográfiájával a 6. helyen végzett a kontinensviadalon. Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, hiszen valamen�nyien megjelenítették azt a fényt
és érzést, ami bennük él, ami
ott van minden jóban és minden olyan különlegesen szép és
megismételhetetlen
pillanatban, mint az a nap – jelentette ki
Nagyné Szöllösi Márta művészeti vezető.
Mindenesetre augusztus 20án ismét élőben gyönyörködhet
tánctudásukban Dunakeszi lakossága, ugyanis a tavalyi István
a király sikere után ezúttal a János vitéz kerül bemutatásra.
- Őszintén reméljük, hogy augusztus 20-án a Fő téren előadásra kerülő János vitéz produkcióban megint sikerül ismét
felejthetetlen élményt és örömöt
szerezni a közönségnek. Tavaly
nyolcezren látták az István a királyt, és bízom abban, idén sem
lesznek kevesebben – mondta a
művészeti vezető.
Nem titok, a városban egyre

több sikeres dologból szeretnének hagyományt teremteni, így
kerül sor a Sziget Színházzal közös produkció bemutatására.
- A János vitézt már játs�sza a színház, és a lányok a szigetszentmiklósi két fellépés al-

lás is felmerült, ám Dióssi Csaba polgármester úrral közösen
született a döntés a János vitézről, ugyanis úgy vélik, ez a mű is
alkalmas arra, hogy magasztos
gondolatokat közvetítsen az emberek számára.

Újabb nagy siker kapujában az ifjú hölgyek

kalmából már szerepeltek is a
darabban. Ők tizenhatan a falu
népének néptáncát, a francia királyi udvar modern táncát, valamint a Tündérország balettjét
adták elő, és a Dunakeszin tartandó előadáson a legkisebb csoportunk is színpadra lép, és a kis
alsósaink Kukorica Jancsi báránykáit alakítják majd – nyilatkozta Nagyné Szöllösi Márta.
Nem titok, az idei bemutatóval kapcsolatban a Honfogla-

- Egy nagyon érdekes reklámot eszeltünk ki a bemutatóval kapcsolatban, ugyanis augusztus 15-én minden nagyobb
bevásárlóközpontnál
táncos
flashmobot tartunk a francia
királylány dalával, hogy minél
több embert kíváncsivá tegyünk
– árulta el a Farkas Ferenc Művészeti iskola Et-Vie Danse moderntánc együttesének művészeti vezetője.
- molnár -

ISKOLAKEZDŐ

adománygyűjtő akció
Az adventi adománydoboz akció mintájára tavaly útjára indult az iskolakezdő csomag gyűjtése, szétosztása.

A

tavalyi akció rendkívül sikeres volt, több
száz iskolatáskát tudtunk szétosztani, a családok visszajelzéseiből pedig
azt láttuk, jó helyre kerültek
az adományok. Nem véletlen,
hiszen a karácsonyi ünnepek
mellett, az iskolakezdés szintén megterhelő időszak a családok számára. Fontosnak tartom, hogy a rászoruló családok ne csak évente egyszer kapjanak segítséget, hanem más
időszakban is gondoljunk rájuk.
Bízom benne, hogy az adományokkal most is nagy örömet fogunk szerezni a szülőknek és
gyerekeknek egyaránt.

Elsősorban füzeteket, írószereket, tolltartókat, iskolatáskákat,
tornazsákokat és minden egyéb
olyan eszközt várunk, amelyekre az iskolában szükségük
lehet a diákoknak.
Kérem, hogy adományát augusztus 7-ig juttassa el a Dunakeszi Programirodába (Polgármesteri Hivatal, Dunakeszi,
Fő út 25.), vagy a június 14-ig a
Humán Szolgáltató Központba (Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u 32.)
Köszönöm, hogy Ön is csatlakozik az akcióhoz!
Szabó József
Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok

Ajándék az ajándékozásért A Duna „összefűz”

A

z egész kis történet a
Dunakeszi Civilek Baráti Köre által szervezett
jótékonysági esttel kezdődött,
ahová Skripeczky István meghívta Vidnyánszky Attilát is, a
Nemzeti Színház igazgatóját. A
dunakesziek szolidaritása a nehéz helyzetben lévő kárpátaljaiak iránt arra késztette az igazgató urat, hogy valamiképpen ő is
megköszönje a szervezők munkáját. Ezért ajánlott föl 80 színházjegyet a Nemzeti Színház
Körhinta című előadására.
Skripeczky tanár úr ebből 40
jegyet a gimnázium tanulóinak
ajánlott fel, és még azt is megszervezte, hogy a városi busszal,
teljesen ingyen utazhassunk be
a színházba. (Köszönjük ezt a
lehetőséget Dióssi Csaba polgármester úrnak, nagyon megkönnyítette ezzel a kísérő tanárok dolgát.)
Az érdeklődő tanulókat, elsősorban a magyar fakultációsokat hívtuk az előadásra. Másnap saját tanítványaimmal meg

is beszéltük, kinek hogy tetszett
a produkció. Az egyértelműen
pozitív összbenyomást is érzékeltetve helyettem szóljon a továbbiakban Bán Tamás 9. osztályos tanuló néhány gondolata: „Számomra a Nemzeti Színház Körhinta című előadása
nagyon különleges élmény volt.
Én nem láttam a filmet, így ez
volt az első találkozásom a művel. Nagyon tetszett a sok népdal, népi játék feldolgozása, ahogyan azok az előadásban szerepeltek, hiszen sokat segítettek a
nézőnek abban, hogy minél inkább tudjon azonosulni a korral, amelyben a történet játszódik, és természetesen az egyes
szereplők hangulatával, érzéseivel.”
Köszönjük az élményt, köszönjük az ajándékba kapott
színházjegyeket, köszönjük a
Dunakeszi Civilek Baráti Körének a szervezést!
Bereczné Csillag Mária,
a gimnázium tanára

A

januárban
alakult
„DUNA ÖSSZEFŰZ”
Dunakeszi Nemzetiségi
Klub 2015. június 13-án tartotta
félévzáró rendezvényét. A Családi Napon a tikkasztó meleg
ellenére is jól éreztük magunkat. A rendezvényen képviseltette magát a bolgár és örmény
nemzetiség is. Az ebédfőzés is
jó hangulatban zajlott, - bográcsos krumplipaprikás – majd az
azt követő römipartiban próbált „harcolni” mindenki az elsőségért. A strandröplabdát és
a strandfocit már nem szorgalmazták sokan, hiszen a 32 fokban a tűző napon nemigen volt
senkinek sem kedve mozog-

ni. Helyette az árnyékban elfogyasztott hűsítők játszottak fontos szerepet a szombat hasznos
időtöltésében.
A Klub következő, nyári szünet utáni első összejövetele szeptemberben, a DUNAKESZI FESZT keretein belül lesz, ahol sátrunkban várunk minden kedves tagot és
érdeklődőt. Bővebb, friss információt mindenki megtalál a
dunakesziklub.uw.hu oldalon.
Sikeres nyaralást és ehhez jó
időt kívánunk.
Éberling József, szervező
A Duna Összefűz
Nemzetiség Klub

N yári sz ü net
Kedves Látogatóink!

A VOKE József Attila Művelődési Központ július 27. és augusztus 21. között zárva tart.
Ez idő alatt a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. sz. fiókkönyvtára
sem fogad látogatókat.
Ebben az időszakban az egyetlen nyilvános programunk az augusztus 19-én 19 órakor
nyíló Dunakeszi Művészek XVIII. Nyári Tárlata,
amelyre szeretettel várunk mindenkit! VOKE JAMK
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„Játsszunk színházat” - Az idén is fergeteges
előadással zárult a Babják Színjátszó tábor
A Babják Színjátszó Stúdió, melynek neve feltehetően minden színjátszás iránt érdeklődő gyerek és
felnőtt számára ismerősen cseng Dunakeszin, a hagyományoknak megfelelően, az idei tanévet is színjátszó táborral zárta. A József Attila Művelődési Központ égisze alatt működő Stúdió 2001 őszén kezdte meg működését Babják Annamária színművésznő vezetésével.

A

táborra az idén június 29. és július 3. között került sor, és a korábbi évekhez hasonlóan, ezúttal is a művelődési központ színháztermében megrendezett, sikeres vizsgaelőadással zárult. A színészpalánták
ezúttal Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő c. örökzöld mesejátékát
vitték színre. A Kossuth-díjas író gyönyörű gyermekregényének öt kis epizódját az elfogadásról és a szeretet erejéről.
Babják Annamária színművésznővel beszélgettünk.
- Beszélgetésünk elején említette,
hogy a színjátszó és a kézműves tábor párhuzamosan tartotta foglalkozásait, sőt a kézműveskedő gyerekek
maguk is a színjáték részesei lettek…
- A színjátszó táborhoz most már
harmadik éve csatlakozott a kézműves tábor, Ceglédi Gabriella vezetésével, és a foglalkozások között spontán alakult ki az „átjárás”. A gyerekek egy része ugyanis szeretett volna bekapcsolódni a színjátszásba, a
színjátszósok pedig örömmel rajzoltak, segédkeztek a díszletek elkészítésében. A mostani záró előadás „élő
díszletei” is a kézműves gyerekek közül kerültek ki, de nekik köszönhetjük a csodálatos papír fák és virágok
megalkotását is.
- Hogyan épült fel a tábor program-terve?
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- Hétfőn csapatépítő játékokkal
kezdtünk, hogy megismerjük egymást, és igazi csapattá kovácsolódjunk, hiszen a közösségi élmény az
egyik legfontosabb szépsége a színjátszásnak. Aztán felolvastam a kiválasztott epizódokat, majd kiosztottam a szerepeket. A gyerekek
másnapra szinte meg is tanulták a
maguk szerepeit, így elkezdődhetett
a színpadi játék, a darab színrevitele, amit a csütörtöki, majd a pénteki jelmezes főpróba követett. A tanulás és a „kemény munka” szüneteiben igyekeztem sok vidám játékkal
levezetni a fáradtságukat. A gyerekek ezúttal is nagyon komolyan vették a játékot, és hatalmas odaadással készültek - a rekkenő hőség ellenére is - a péntek délutáni fellépésre.
Ennek a munkának egy fantasztikus

előadás lett a gyümölcse, de azt hiszem, a produktum mellett, legalább
ennyire fontos volt a játékosság, az az
élmény, amit a közös alkotás öröme
adott.
A siker kapcsán természetesen
nem hagyhatjuk ki a művelődési
központ munkatársait sem, akik nélkül nem álmodhattuk volna színre a
Négyszögletű Kerek Erdőt. Ezért szeretnék köszönetet mondani Csoma
Attila igazgató úrnak, valamint Ceglédi Gabriellának, Mangol Tamásnak
és Vörös Istvánnak, akik gondoskodtak a színpadi élményhez elengedhetetlen látvány, fény és hangtechnikáról. Külön köszönöm a szülők segítségét a jelmezek elkészítésében.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Babják Stúdió

Határok nélküli kóborlás a Felvidéken
Thököly és Rákóczi nyomában

A kuruc mozgalom és Rákóczi Habsburg ellenes szabadságharca a XVII. század végi és a XVIII. század eleji magyar történelem fájdalmasan szép időszaka. A végül kudarcba fulladó két nagy történelmi vállalkozás kiinduló
pontja a történelmi Magyarország Felvidéknek nevezett területe, irányítóik családjainak származási helye volt.

I

de látogatott el a dunakeszi Széchenyi István
Általános Iskola ötven hetedik osztályos diákja, hogy kísérő tanáraikkal és szállásadóidegenvezetőjük szakavatott és felkészült irányításával bejárja a két fejedelem életútjának néhány jelentős állomását. Jártunk természetesen
Késmárkon, Borsiban és Kassán, vagyis Thököly és Rákóczi születési és nyughelyén. Felemelő
érzés volt, amikor a Himnusz eléneklésével és
az itthonról hozott koszorúk elhelyezésével róhattuk le tiszteletünket sírjaiknál és emléktábláiknál.
De a történeti emlékhelyek felkeresésén túl
a térség természeti szépségeire is rácsodálkoztunk. Hegyi túrával próbáltuk bevenni Murány
várát, dideregtünk és ámuldoztunk a Dobsinai
jégbarlangban, s - kissé ázottan - végül kitaláltunk a Szádelői völgyből is. Szepes vára pedig a
várlátogatások közül marad különösen emlékezetes számunkra.
Az ötnapos kirándulás során a bázisunk egy
teljesen magyar nyelvű kis faluban Jabloncán
volt. Itt nemcsak a sűrű napi programok okozta

fáradtságot pihenhettük ki, hanem házigazdáink még bográcsban és kemencében készült finom vacsorával is vártak bennünket.
Mindenhol roppant kedves és előzékeny fogadtatásban volt részünk. Lelkesen, türelmesen,
sőt olykor humorosan kalauzoltak végig magyar
nyelvű vezetőink a különböző kiállításokon. De
a kedvünkért nyitották ki a betléri kastély lezárt
földszintjét, vagy a késmárki templomot, ahová
épp ebédidőben érkeztünk. S barátságos kiszolgálásban volt részünk azokon az elárusító helyeken is, ahol nem beszéltek magyarul.
Jól éreztük magunkat, erről tanúskodnak a
napi programokról készült naplóbejegyzések,
amelyek persze minden alkalommal a lényeget
ragadták meg az adott nap eseményeiből: „Rozsnyón közös fotót készítettünk Kossuth Lajossal”,
vagy „Lőcsén együtt ebédeltünk a főtéren a galambokkal”. Az utolsó estén pedig egy tréfás vetélkedőn mértük le, hogy ki, mit őrzött meg az
emlékezetében.
Elutaztunk Podolinba is, Németh Kálmán fóti
fafaragó mester szülőhelyére. Ezzel a látogatás-

sal próbáltunk jelképesen hidat húzni saját jelenlegi szűkebb lakóhelyünk és egy a térben és
időben egyaránt távoli világ közé, hogy mindannyian megéljük és megértsük: a határok lebonthatók.
Hiszen ezt a felejthetetlen kirándulást is egy
olyan pályázatnak köszönhettük, melynek címe:
Határtalanul.
Tószegi Attila,
kísérő tanár
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Példaértékű összefogás egy sportemberért
Közel 2 millió forint adománnyal segítik Ordina Tibor gyógyulását
Megható pillanatok, szívszorító ölelkezések, optimizmussal telített mondatok, erőt közvetítő baráti kézfogások sokaságának lehettünk tanúi június 27-én a Magyarság sporttelepén. Egykori versenyzőtársak, segítő jobbot nyújtó sportbarátok, ismert és népszerű sportkiválóságok mellett Kossuth-díjas színésznő, közkedvelt műsorvezető jött el, hogy aktív közreműködésével hozzájáruljon az egykori kiváló hármas- és távolugró atléta,
Ordina Tibor operáció utáni felépülését támogató jótékonysági családi sportnap sikeréhez. A eseményen, amelyet az Önkormányzat és a Dunakeszi Teniszklub szervezett, több százan vettek részt, valamint rengetek cég,
magánszemély támogatta.

Tibi családja, Szűcs Lajos és Pécsi Ildikó társaságában

N

égy éven belül kétszer műtötték meg a
29-szeres magyar bajnok, az atlantai olimpián szereplő, az 1997-es fedett pályás
párizsi világbajnokságon 8. helyen végzett sportembert, aki a
legsúlyosabb kórral vívja gigászi küzdelmét. Tibor aktív versenyzői pályafutása után edzőként a fiataloknak igyekszik átadni tudását, a sport, a nemes
versengés iránti hallatlan alázatát. Hosszú évek óta a Dunakeszi Tenisz Klubban oktatja a felnövekvő fiatalok százait,
akik szüleikkel, barátaikkal, ismert, egykori élversenyzőkkel,
válogatott játékosokkal együtt
sportoltak, hogy az „élményért
felajánlott adományaikkal” segítsék Tibor rehabilitációjának
költségeit.
Délelőtt 10 órakor Miló Viki
vezényelte a közös bemelegítést,
hogy kicsik és nagyok együtt
hangolódjanak rá a kora délutánig tartó sportprogramokra, melyek nem mindennapi élményt jelentettek sokak számára. Öröm volt látni, hogy a profi
világbajnok ökölvívó Erdei Zsolt
milyen szeretettel és odaadással „kesztyűzött” a felcseperedő
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3-4 éves kis csöppségekkel, aki
szívmelengetőnek nevezte, hogy
az emberek összefognak Ordina
Tiborért. A honi tenisz egykori
kiválóságai, Sávolt Attila és Kuti
Kis Rita mellett a közkedvelt
műsorvezető, Sebestyén Balázs
és a Magyar Atlétikai Szövetség
elnöke, Gyulai Miklós órákon át
fogadta „ellenfeleit” a vörös salakon, akik sorban álltak, hogy
elmondhassák, legalább egy játék időtartamáig teniszezhettek valamelyik neves személyiséggel.
Természetesen az atlétika jeles egyéniségei is ott voltak a
Magyarság pályáján Vaszi Tündével az élen, de órákon át pattogott a labda az asztaliteniszezők sátrában, ahol a 17-szeres
magyar bajnok Lindner Ádámtól és Fazekas Pétertől leshették el a finomságokat, a pörgetés vagy nyesés trükkjeit. Az
egész napos programot színesítette Őry Klári aerobic bemutatója, és a Gergely Kata nevével
fémjelzett lovaglás is.
A műfüves labdarúgó pályát
ellepték a sportág ifjú szerelmesei, akik együtt játszhattak
és mérhették össze 11-es rugó
tehetségüket – többek között -

Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott
a példaértékű összefogásért

a hosszú évekig Spanyolországban idegenlégióskodó Vaducz
Krisztiánnal. De sokan voltak,
akik a magyar labdarúgás két
legendájától, az olimpiai bajnok Szűcs Lajostól, és a másik fradistától, Nyilasi Tibortól kérhettek értékes autogramokat. Szűcs Lajos feleségével,
a Kossuth-díjas Pécsi Ildikóval
töltött el több órát Dunakeszin,
hogy személyes jelenlétükkel és
bíztató szavaikkal járuljanak
hozzá Tibi felépüléséhez.
– Természetesnek tartom –

noha egy másik sportágban bizonyított -, hogy a nehéz helyzetbe került egykori sportolót támogatjuk a felépüléshez
vezető úton. Sportbarátok vagyunk! – jelentette ki lapunknak Szűcs Lajos, aki elmondta; amikor ő aktív játékos volt,
egymás versenyeire, mérkőzéseire elmentek, drukkoltak
sportolótársuk sikeréért. – Nekem az a fantasztikus dolog -,
hiszen, ha az ember elmegy valahová, ajándékot ad – hogy furamód, most én kaptam – osz-

Erdei Zsolt a sportoló hölgyek "védelmében"

Sebestyén Balázs az első hívó
szóra önzetlenül vállalta
a jótékony célú sportolást

totta meg örömét Pécsi Ildikó.
– Végignéztem a Tibiről készített filmet, és most döbbentem rá, hogy milyen fantasztikus ember. Válogatott korában
„futtából” ismertem, hiszen
belenéztem egy-egy versenyébe, de ilyen koncentráltan
még soha láttam az ő pályafutását. Nagyon boldog vagyok,
hogy itt lehetek, és bízom benne, a Jóisten minden angyalával mellette áll! – adott han-

Temesvári István,
Penyák Erika, Erdei Zsolt

got reményének a Kossuth-díjas színművésznő.
A város évszázados egyesülete, a Dunakeszi Kinizsi közössége egy emberként fogott
össze, hogy segítsen egy kiváló sportemberen. A szponzorok nagyvonalúságának köszönhetően az adományként
felkínált szedvicsek, üdítőitalok, ásványvizek és gyümölcs
értékesítéséből származó bevételekkel járultak hozzá az akció
sikeréhez. – Emellett sátrakkal,
padokkal, asztalokkal segítettük a szervezők munkáját –
mondta Temesvári István egyesületi elnök, aki külön hangsúlyozta a sportolók összefogásá-

nak jelentőségét, a bajbajutott
társuk anyagi és erkölcsi támogatásának fontosságát.
- Boldog vagyok, hogy ilyen
sokan, ennyi régi jó barátom
eljött. Itt vannak velem, segítenek elindulni a gyógyuláshoz vezető úton – fogalmazott
Tibor, akit családja óvó szeretettel vett körül. – Sajnos még
nem értem el az út közepéig
sem, de remélem, szeptemberben már a teniszpályán lehetek – jelentette ki a nagyszerű
sportember, akit májusban immár másodszor műtötték meg
a 2004-ben diagnosztizált agydaganattal.
Ebben bízik Kovács Kokó István, Béres Alexandra, Balzsai
Károly, Zsiga Imre is, akik
videoüzenetben kívántak mielőbbi felépülést Tibornak.
Mielőtt a város polgármestere
bejelentette volna, hogy mennyi
pénz gyűlt össze, előtte, a jótékonysági sportnap egyik főszervezője, és ötletgazdája Bogyó Tamás, a Dunakeszi Tenisz
Klub vezetőedzője, és felesége,
Oláh Anita meglepetésként átadták Tibornak a Chelsea vezetőedzője, José Mourinho által dedikált fényképalbumot, és
John Terry levelét.
Bogyó Tamás köszönetet
mondott a résztvevőknek, illetve a városi önkormányzatnak a
rendezvényhez nyújtott támogatásért, majd Dióssi Csaba elismerő szavai közepette jelentette be, hogy a jótékonysági
sportnap résztvevői 1.857.000
forint adománnyal támogatták Ordina Tibor gyógykezelését. – Azt hiszem, a pénznél is
többet jelent, hogy ennyien itt
vannak, kifejezik szeretetüket,
ami lelkiekben nagyon sokat
jelent Tibornak. Az ő nevében
is köszönöm az összefogást, a
szervezők munkáját – mondta a város polgármestere, aki jó
egészséget kívánva átadta a közel kétmillió forintot Dunakeszi kitüntetett sportolójának.
Ordina Tibor elcsukló hangon fejezte ki köszönetét a
sportnap résztvevőinek, a szervezésben kiemelt szerepet vállaló sógornőjének, Penyák Erikának, és a Bogyó házaspárnak.
– Köszönöm mindenkinek, és
azt remélem ennek jövőre nem
lesz aktualitása – mondta a nap
főszereplője, akit körbeölelt az
emberek szeretete.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Felavatták a kajak klub új csónakházát
50 milliós fejlesztés az önkormányzat és a szövetség összefogása révén
A honi kajak utánpótlás-nevelés egyik fellegvára, a számtalan korosztályos világ- és Európa bajnoki címmel és
egyéb rangos eredményekkel büszkélkedő Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Club versenyzői a városi önkormányzat és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség összefogásának köszönhetően június végétől egy rendkívül modern
csónakházba tehették át főhadiszállásukat. Az 50 millió forintból megvalósított új létesítmény a Duna-partra
tervezett önkormányzati fejlesztések első ütemében épült fel – jelentette be az ünnepélyes avatón Dióssi Csaba
polgármester.

Dióssi Csaba, Schmidt Gábor, Rasztotzky János
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- Öröm számunkra, hogy egy nagy
álom, egy szép terv első szakasza valóra vált, hiszen vízparti városként
évek óta azt dédelgetjük, hogy nyissunk a Duna felé – mondta a polgármester. – Az álomból másfél éve lett
megvalósítható terv, melynek kiteljesedését nagyban elősegítette dr. Ábrahám Attila, a szövetség akkori főtitkára. A szövetség és az önkormányzat
összefogásának eredményeként – melyet megalapoztak a klubban sportoló fiatalok kimagasló eredményei és
az edzők szakmai munkája – sikerült felépítenünk ezt a modern csónakházat, amely az utánpótlás-nevelés bázisaként szolgálja a klub versenyzőit – hallhattuk Dióssi Csabától.
A polgármester bejelentette; a fejlesztés következő ütemében a lakossági
igények alapján a tömegsport keretében evező-kajakozó dunakesziek és a
sárkányhajózás művelői számára egy
parkosított, kulturált környezettel
övezett csónakházat építenek.
- De az igazán nagy álmunk, hogy
a vízi sporttelep mellett a Duna magyarországi szakaszának legjobb
strandját alakítsuk ki – vázolta fel
a jövő nagy feladatát Dióssi Csaba, aki nem hagyott kétséget a felől, hogy sikerrel veszik ezt az akadályt is. Befejezésül köszönetet mondott a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek a beruházáshoz nyújtott 25
millió forintos támogatásért, a lelkes
sportrajongónknak, akik saját munkájukkal, javaslataikkal vették ki részüket a csónakház felépítéséből. A
versenyzőknek, az edzőknek további sok sikert kívánt.
Schmidt Gábor, a Magyar KajakKenu Szövetség főtitkára arról beszélt, hogy az összefogásnak köszönhetően méltó helyen folytathatják felkészülésüket a sikeres klub
versenyzői, edzői. A pénzügyi forrás biztosítása annak is köszönhető,
hogy a kormány 2013-ban a kiemelt
sportágak közé emelte a kajak-kenu sportágat is – mondta a főtitkár,
aki szerint példaértékű az olimpiai sportágban Dunakeszin megvalósított fejlesztés, melyet reményeik szerint számos település követ or-

szágszerte. – Az utóbbi időben jelentősen gyarapodott a sportág, ma
már 143 tagszervezete van a szövetségnek, köztük az önök eredményes
klubja - emelte ki Schmidt Gábor. –
A sportágban végzett munka színvonalát nagyszerűen példázza a Bakuban rendezett Európai Játékokon
aratott újabb magyar kajak-kenu diadal. Mi lettünk a legeredményesebb
nemzet, hiszen az olimpiai versenyszámokban kilenc érmet, köztük öt
aranyérmet nyertek sportolóink –
mondta reményteljes büszkeséggel.
A főtitkár köszönetet mondott
az önkormányzatnak közös tervük
megvalósításához nyújtott támogatásért, s egyben gratulált a dunakeszi sportolók sikereihez. A sportvezető ígéretet tett arra, hogy a kormány által elindított – 2020-ig tartó
– infrastruktúra fejlesztési programban segítik az önkormányzat további
terveinek megvalósítását is.
Rasztotzky János klubelnök személyes élményét megosztva elmondta: „A győzelem íze belengte a lelkemet! Mert győzelem ez a javából!” –
utalt a szövetség, az önkormányzat
és a szülők a példás összefogására.
– A klubban hetven-nyolcvan fiatal
sportol, akik közül naponta legalább
ötven megfordul ebben a csodálatos
létesítményben. Csoda történt velünk! Köszönjük! – mondta a kiváló sportember.
A beszédek után a nemzeti szalag
átvágásával Schmidt Gábor, Dióssi
Csaba, Rasztotzky János felavatta a
Duna-parti új csónakházat, melyet
örömmel vettek birtokba a város ifjú
sportolói.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Quelindo nyerte a 93. Magyar Derbyt
Az Álmodó istálló szürkéje, Quelindo (Jaroslav Línek) őrizte meg a veretlenségét, miután megnyerte a 93. Magyar
Derbyt. Megkapó (Jirí Palík) és Miss Turpan (Danny Brock) lettek a helyezettek.

Ó

riási érdeklődés övezte a 93. Magyar Galopp Derbyt, melynek futamára zsúfolásig megtelt a hatalmas lelátó a szurkolók ezreivel. A 2400 méteres távon nagyon lassan indult a futam.
Dall'Armi nehezen állt be a startgépbe. A
14 millió összdíjazású versenyen a lelátóval szemközti oldalon már tisztán vezetett Dall'Armi és elment a többiektől, csak
Sonrisa próbált a nyomába eredni. Mögöttük Báthory hozta a többi lovat. Az utolsó
kanyarra érve még nagyobb lett Dall'Armi
előnye, de Quelindo elkezdte a zárkózást és
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a célegyenesre érve már a nyakában volt.
Megkapó és Miss Turpan is közeledtek. A
célhoz érve már könnyen vezetet Quelindo
és szép győzelmet aratott. Második helyért
nagy küzdelem alakult ki, amiből Megkapó jött ki nyertesként, míg harmadik Miss
Turpan lett.
A nap egyik leglátványosabb futama, a
HORZE - FEGENTRI-NŐI AMATŐRVERSENY HENDIKEP versenye volt,
melynek főtámogatója a Dunakeszin működő Horze Áruház.
Győzelmet a Telivér Farm Istálló hódította el az Alagon tréningezett Botrányhős kiváló futásának és a nyergében nagyszerűen versenyző amerikai Joséphine
Chininek köszönhetően. A győztes páros
trénere, Tormási Gyula volt.
A díjakat Kalkó József, az áruház igazgatója és Vonczem Gabriella, az Alagon élő
kiváló szakújságíró, jó nevű amatőr lovas,
a Magyar Galopp Amatőrlovasok Egyesülete jeles személyisége adta át.
A nemzetközi mezőny hölgy tagjai látványos küzdelem döntötték el a végső sorrendet: Aptitude sokáig elől volt, mögötte először Sasheverő, majd Cassioneia, Sariyah

A Horze Hendikep győztes triója (balról)
mellett Vonczem Gabriella és Kalkó József

és Botrányhős helyezkedtek. Botrányhős a
célhoz közeledve átvette a vezetést és kitartott végig. Aptitude elfáradt, a célban Just
Mambo és Sariyah küzdött a második helyért, amiből előbbi volt jobb. Qmisz negyedik, Aptitude ötödik lett.
V. I.
Fotó: KesziPress

Vitorlázás:
Rozner Tamás kettős sikere
Dánia, Svájc, Svédország, Lengyelország, Szlovénia,
Ukrajna és hazánk részvételével május végén Balatonfüreden rendezték meg első alkalommal, az ORC
Európa-bajnokságot – tudtuk meg Rozner Tamástól, aki
társaival a jolle 25-ös kategóriában a 2. helyen futott
be. A csapat tagjai: Rozner Tamás kormányos, Rozner Nikoletta, Farkas Ferenc, Simon Benjamin Ruben.
- Az ötnapos napos versenyen
erős szél uralkodott, a táv pedig, amit teljesíteni kellett: Balatonfüred – Siófok – Tihany
- Balatonfüred – Siófok- Balatonfüreden volt. Az abszolút
kategóriában, huszonkilencen
indultak és itt mi a 9. helyen futottunk be – újságolta a Dunakeszin élő sportember.
- Az Európa-bajnokság után
egy hónappal, június 27-én rajtolt el a Fehér Szalag vitorlázó verseny 150 indulóval, melyen a klasszikus 25-ös osztályban sikerült megszereznem az
aranyérmet – mondta büszkén
Rozner Tamás, aki Balatonfüred – Balatonkenese – Siófok

2015. június hónapban

házasságot kötöttek

2015. június 1.
2015. június 13.
2015. június 13.
2015. június 13.
– Tihany – Balatonfüred versenytávon valamennyi riválisát megelőzve elsőként halad át
a képzeletbeli célszalagon.
Kép és szöveg:
Solymosi László

Benedek András – Szikora Eszter
Horváth Péter – Tóth Szilvia Katalin
Maszlik Norbert – Fórián Zsanett
Ujvári Krisztián Gábor – Vörös Alexandra

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk,
örömteli életet kívánunk!
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ASZTALITENISZ

ATLÉTIKA

A férfiak bajnokságot
nyertek, a nők befejezték

Arany: Rády,
ezüst: Szilvás, bronz: Eszes

Dunakeszi asztaliteniszezői évek óta kitűnő eredményeket érnek el, melyekről Bartinai Péter szakosztályvezetővel beszélgetek.

A Dunakeszi Vasutas atlétái sorra szállítják a jobbnál jobb eredményeket. A fiatal versenyzők az elmúlt
hónapban is sikeresen szerepeltek.

A

- Férfi csapatunk első alkalommal indult a Pest megyei felnőtt
B csoport bajnokságában és remek eredménnyel aranyérmes
lett – tájékoztatott a szakosztályvezető. - A női csapat 20122013. évi bajnokságban az NB
I/B-ben szerepelt, a következő
bajnokságban a Szuper ligában
indult. A 2014-2015. évi bajnokságban az Extra Ligájában
játszottak a lányok. Ősszel jól
kezdtek, az első három fordulóban győztek, de sajnos a tavaszi szereplés rosszabbul sikerült, de így is a 6. helyen végzett
csapatunk. A legeredménye-

sebb versenyzőnk Dr. Fest Ágnes volt. A 2015-2016. évi bajnokságban nem indítunk női
csapatot, a férfiak viszont ős�szel indulnak a bajnokságban –
mondta Bartinai Péter, aki aktualitásként arról tájékoztatott,
hogy nagyon népszerű a nyári tábor: - Az idén is egy hónapos táborunkban közel hatvan versenyző vesz részt, Lindner Ádám vezetőedző irányításával, akinek a munkáját olyan
kiváló edzők segítik, mint Dr.
Fest Ágnes, Farkas Péter, Wagner Viktor.

S. L.

19 éves Rády Zoltán
(képünkön) az első
Magyar bajnoki aranyérmet serdülőként, 2010ben nyerte 300 méteres gátfutásban.
Most május 27-én,
Miskolcon az U 23
aluliak Országos
Bajnokságán 110
méteres gátfutásban
lett aranyérmes, de
milyen körülmények
között.
- A bemelegítésnél
az egyik atléta elém
lépett és én repültem négy métert, így
ráestem a futópályára – mondta Zoltán. - Medencecsontomütöttem meg, harminc percre rá kellett indulni a 110 méteres gátfutásban. Nagyon szoros küzdelemben, hat századdal
előztem meg a kecskeméti Mohácsi Somát, akivel már többször találkoztam ezen a távon.
Öröm volt számomra, amikor
az edzőm, Maracskó Pál adta át
az aranyérmet. U 23 éves korosztályban ez volt az első országos bajnoki címem. A 400 méteren és 400 méter gáton nem
tudtam elindulni a baleset miatt – mondta a fiatal tehetség.
A 19 éves Szilvás Bence nem
régen nyerte meg korosztályában a diákolimpia országos
döntőjét, távolugrásban, aki az

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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Országos junior bajnokság miskolci döntőjében
ezüstérmet nyert hármasugrásban. - Másnap a távolugrás bemelegítésénél sérülést szenvedtem, ezért nem
tudtam elindulni,
ami nagyon bántott, mert az eredményeket látva, biztosan
meg tudtam volna
nyerni, mivel a győztes csak 6.72-öt ugrott
és ennél én többet tudok – kesergett Bence.
A 16 éves Eszes Dániel május 20-án, Zalaegerszegen az Ifjúsági Országos
bajnokságon 110 méteres gátfutásban bronzérmes lett.
- Az első magyar bajnoki címet 2012-ben serdülőként nyertem négy próbában - meséli Dániel. - Most a 110 méteres gátfutásban idősebbek között indultam és végig meg tudtam tartani
a harmadik helyemet. Kiváló időt
futottam, hiszen 14.47-es egyéni csúccsal értem célba. Érdekesség volt, hogy a nyolcas döntőben a másik dunakeszi versenyző Lovistyék Bálint is indult és 7.
helyen ért végzett. Jövőre is ebben a korosztályban indulhatok
és remélem eredményemmel előre léphetek - bizakodott.
Fotó, szöveg:
Solymosi László

FITTEN, EGÉSZSÉGESEN

Bemelegítés fontossága 1. rész
Az összes sportolást bemelegítéssel kellene kezdeni, sokan tudják
a bemelegítés fontosságát, azonban nem fordítanak rá kellő hangsúlyt, pedig érdemes. A havonta megjelenő cikksorozat az egészséges életmód és a sport alapjaival foglalkozik.
Felkészíteni a szervezetet a sportolásra
A biztonságos edzéshez bemelegítés kell,
ugyanis ez készíti fel a szervezetet a terhelésre, miközben azt nem fárasztja el túlságosan. Ráadásul a bemelegítéssel előkészített izom nehezebben sérül és jobb lesz a
teljesítménye is.
A szervezet nyugalmi állapotban a teljesítőképesség csak közel egyharmadát használja ki, értelemszerűen a szív ilyenkor ritkábban húzódik össze, a vérkeringés is kismértékű, az izmok, ízületek csak csekély
mozgás kiterjedésűek, merevek. A fentiekből tehát az vonható le hogy ebben az állapotban a szervezetet nem lehet nagyon
megedzeni károsodás nélkül.

Következmények
Szélsőséges esetben a kimaradt bemelegítés után szalagok, izomrostok szakadhatnak vagy húzódások jöhetnek létre. Más
esetben oldalszúrás, légző görcsök alakulhatnak ki.
Mi történik bemelegítés közben
A bemelegítés közben a szervezet energiafelhasználása fokozatosan nő, kialakul az
izmok „üzemfok” hőmérséklete, kitágulnak a hajszálerek, légzés, szívműködés fokozódik. Növekszik a szervezet oxigén felvétele, szállítása valamint megkezdődik
az ízületek folyadéktermelése, ami lecsökkenti a sérülések nagy részének esélyét. To-

ELMENT OVERDOSE!
Sajtóértesülés szerint a nemzetközi hírű telivér, a német sajtó
által magyar csodalónak is nevezett Overdose július 1-jén, szerda délután háromnegyed hatkor, 10 éves korában egy németországi tenyésztelepen súlyos betegség következtében elpusztult.

Overdose pályája csúcsán 2009-ben Alagon
az akkori trénerével, Ribárszki Sándorral
2009-ben Overdose saját korábbi pályacsúcsát megdöntve nyerte
Christophe Soumillon-nal a nyergében a budapesti Kincsem Parkban megrendezett hétmillió forintos OTP-Hungária Nagydíjat.
Az 52,6 mp-es lefutási idő a nyeretlen kétévesként, mi több, élete
első versenyében futott 58,0 mp-es
pályacsúcsot búcsúztatta. A helyszínen 16 millió Ft feletti értékben
kötöttek fogadásokat a versenyre -

adta hírül a pannoniaoverdose.hu
OVERDOSE-t Alagon fogják eltemetni, mellyel kapcsolatban bővebb információval lapunk nyomdába adásáig (július 10.) a tréningtelep vezetője sem tudott szolgálni, mivel a szervezők ez idáig őt
sem tájékoztatták. Az eseményről
hírt adunk az augusztusi lapszámunkban.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

vábbá a test hőszabályozása és hűtése a verejtékezés megindul, ilyenkor pedig helyreáll a hőegyensúly.
A bemelegítés célja:
• Sérülések elkerülése
• Oldalszúrás elkerülése
• Ízületek folyadéktartalmának növelése
• Testhőmérséklet „üzemfokra” emelése
• Pszichés ráhangolódás
Juhász Ádám,
Fitness Akadémiát végző
Sportoktató (Testépítés-Fitness)

Csapatbajnokságok eredménycsokra
A 2014-2015. évi csapatbajnokság során két arany, két
ezüst és egy bronzhelyezés született.
Asztalitenisz:
Felnőtt női extra liga: 6.
Pest megyei B csoportos felnőtt
bajnokság: 1.
Kézilabda:
U 12 évesek gyermek bajnoksága, fiú csapata: 1.
Kántor Anita junior női kézilabda csapata Pest megyei bajnokságban: 3.
Dunakeszi Kinizsi női junior csapata a Pest megyei bajnokságban: 6.
Dunakeszi Kinizsi felnőtt férfi

csapata a Pest megyei bajnokságban: 12., az ifjúsági csapat ezüstérmes.
Labdarúgás
Pest megyei II. osztály nyugati csoportjában a felnőtt csapat: 5.
Az ifjúsági csapat 4. helyen végzett.
Sakk
Pest megyei I. osztályú bajnokságban Dunakeszi Kinizsi férfi
sakkcsapata ezüstérmes lett.
(Solymosi)

Életmű-díj Rozner Győzőnek

A

nagy múltú Bp. Vasas SC május 31-én rendezett közgyűlésén első alkalommal adták át az
Életmű-díjat, melyet olyan személyiségnek ítéltek oda, aki kimagasló teljesítményével járult hozzá a
klub sikereihez.
Az első Életmű-díjat a 93 éves
Rozner Győző vehette át a közgyűlésen Markovics László elnöktől.
- Jól esett, hogy elismerték a Vasasnál eltöltött 27 évet, melyből

10 évig a Vasas szakmai elnökhelyettese voltam – mondta dunakeszi otthonában Győző bácsi,
aki ezúttal is felidézte, hogy a 60as években volt a csúcson a labdarúgó csapat, amely 1967-ben megnyerte a híres Santos csapata előtt
a Hexagonál tornát Brazíliában.
Szívből gratulálunk Győző bácsi!


Solymosi László
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Rév festék KISÁRUHÁZ
Rigips Rimano Plus 20kg:

2690 Ft*

(134.5 Ft/kg)

Vasárna
p
délelőtt
is
nyitva!
*

a készlet erejéig

