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Hat új tanteremmel bővült a Fazekas

A Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola hat új tanteremmel várta a 2015/16os tanévet elkezdő tanulókat. Az ünnepélyes tanévnyitón megjelent és beszédet mondott Dióssi Csaba,
a város polgármestere, Eich László, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületének igazgatója. A több száz diák és nagyon sok szülő részvételével megtartott tanévnyitót
megtisztelte jelenlétével Erdész Zoltán alpolgármester és Tóth Csaba városi rendőrkapitány is.

A

Kovács Gáborné
z ünneplőbe öltözött diigazgató: az új
ákok a nyári vakáció
épületszárny
idején hat új tanteremfelépítése új
mel kibővült háromszinkorszakot nyitott tes oktatási intézménybe már az új,
iskolánk életében közvetlenül a Radnóti utcáról nyíló bejáraton keresztül juthattak be.
A földszinti recepció mellett jobbról, balról új tanterem várta a tanulókat, akiket az első és második
emeleten is két-két új terem fogadta. Akadálymentes feljáró, és WC-k,
valamint mosdóhelyiségek biztosítják a mozgássérült tanulók kényelmét.
Méltán nevezte megnyitó beszédében különlegesnek a tanévnyitót Eich László tankerületi igazgató,
aki szerint XXI. század igényeinek
megfelelő oktatási infrastruktúrával bővült az intézmény a felújításnak köszönhetően. Ezzel összhangban kiemelte: a kormány terve, hogy
azokon a településeken, ahol nincs
tornaterem, tanuszoda, ott néhány
éven belül épüljön, s ahol nincs elegendő tanterem, ott pár éven belül pótolják. „Ezen szándék egyik
megvalósulását láthatjuk itt a Fazekas iskolában, hiszen itt, és a városban rendkívül gyorsan nőtt a tanulói létszám” – mondta.
A Fazekasban idén két osztállyal
több indult, mint tavaly, ez a növekedés városi szinten hét új osztályt
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jelent. „Dunakeszin kétszázötvennel több diák kezdte meg tanulmányait, mint a 2014/15-ös tanévben,
ami nagy felelősséget ró a tankerületre és a városi önkormányzatra” – jelentette ki Eich László, aki
ugyanakkor azt is hangsúlyozta,
hogy az állami és önkormányzati
forrásoknak köszönhetően nagyon
gyorsan elkészült az iskola bővítése,
amiért köszönetét fejezte ki Dióssi
Csaba polgármesternek, Tuzson
Bence országgyűlési képviselőnek
és Erdész Zoltán alpolgármesternek, a munkában résztvevő szakigazgatási szerveknek, valamint az
iskola tantestületének, a szülőknek.
Megújult az étkezde is, és ma már
nincs szükség a tavaly felállított két
mobiltanteremre – mondta elismerően. Reményét fejezte ki, hogy az
iskola mellé tervezett tanuszodát is
átadják egy év múlva, és a kormány
döntése alapján megkezdődik a 24
tantermes általános iskola építése
Alagligeten.
Bejelentette: az önkormányzatnak és a tankerületnek köszönhetően minden első osztályos kéthetente iskolatenisz, a másodikosok
úszásoktatáson vesznek részt, míg
a negyedikesek a judo alapjait sajátíthatják el ingyenesen, a tanrendbe
építve.
Dióssi Csaba polgármester ar-

ról beszélt, hogy a tanévnyitó mellett annak is örülhetnek, hogy bővült az iskola, elkészültek az új tantermek. „Dunakeszi azon települések közé tartozik, ahol jó élni, ahol
évről évre egyre több gyerekről kell
gondoskodnunk. 2013 óta azonban
már nem egyedül az önkormányzat
feladata, fenntartóként kiveszi részét az állam.” – fogalmazott a városvezető, aki elmondta, hogy a két
éve elindított programjuk keretében
tavaly a Bárdos iskolában hét új tanterem épült, idén pedig a Fazekas iskola bővült hat új tanteremmel.
Dióssi Csaba polgármester megnyitó beszéde végén büszkeségre
okot adó jó tanulmányi eredményt
és sok örömöt kívánt a tanulóknak:
„Kérem, vegyék nagy örömmel birtokba az épületet, jó tanulást kívánok!”
Kovács Gáborné igazgató asszony
szerint az iskola életében 2015 a változások éve, hiszen megújult, megszépült az intézmény. Az új tantermek lehetővé teszik, hogy minden
csoport kulturált körülmények között kezdhesse az új évet.
A tanévnyitó ünnepséget az iskola diákjainak műsora színesítette,
melyet a Himnusz és a Szózat közös
éneklése foglalt keretbe.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Felavatták a Fazekas iskola
új épületszárnyát

Czunyiné dr. Bertalan Judit közoktatásért felelős államtitkár
jelenlétében avatták fel a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola rekord gyorsasággal felépített, hat új tantermet magába foglaló épületszárnyát, melyet
már a szeptember 1-jei ünnepélyes tanévnyitó után azonnal birtokba vettek a tanulók.

A

z új épületszárny földszinti előterében rendezett szeptember 15-i avató ünnepségen az iskola
igazgatója, Kovács Gáborné arról
beszélt, hogy az elmúlt években a
város gyors fejlődése és lakosságszám bővülése következtében megduplázódott az intézmény tanulólétszáma. Emlékeztetett rá, hogy
az előző tanévben két modern mobiltanterem jelentette az átmeneti megoldást. Az intézmény bővítése elodázhatatlanná vált, melynek
sikeres megvalósítása érdekében
az önkormányzat és a tankerület
intenzív lobbi tevékenységet fejtett ki. Az oktatási kormányzat és
a városi önkormányzat példaértékű összefogásának köszönhetően
rekord gyorsasággal készült el az
új épületszárny, hat modern tanteremmel, utcára nyíló főbejárattal.
Bejezésül Kovács Gáborné köszönetet mondott a fejlesztés sikerét
elősegítő polgármesternek, tankerületi igazgatónak, a kivitelező cég
munkatársainak, az üres tantermeket a tanévnyitóra barátságossá varázsoló tanár kollégáinak.
Dióssi Csaba polgármester szerint a gyorsan fejlődő város igen
nagy kihívásokat is rejt magában,
hiszen Dunakeszin közel negyedével megnőtt az elhelyezésre váró
gyerekek létszáma. A városvezető külön hangsúlyozta: 2013. január 1-jétől jelentős változás volt
az iskolák életében, hiszen a kizárólagos önkormányzati felelősség
rendszeréről át kellett térni a kettős felelősségű rendszerre. Új időszámítás kezdődött azzal, hogy
az iskolák fenntartója az állam, a
KLIK lett, míg a működtető az önkormányzat. Dióssi Csaba kiemelte
– amit a tanévnyitó beszédében is
megfogalmazott - a beruházás rámutat az állam és az önkormányzat
összefogásában rejlő lehetőségekre.
A polgármester hangsúlyozta: Eich
László tankerületi igazgató úrral
együttműködve a város 2013 óta
szorgalmazta, hogy az állam támo-

gassa a gyorsan fejlődő Dunakeszi oktatási intézményeinek infrastrukturális fejlesztését. Így kapott
új épületszárnyat a Fazekas iskola,
de ennek köszönhetően bővült hét
új tanteremmel tavaly a Bárdos iskola.
Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő szerint Dunakeszi szerencsés város, hiszen sok gyermek
él a településen, van kiért dolgozni.
Ez azt is jelenti, hogy van jövője a
városnak. Majd arról beszélt, hogy
a rekordidő alatt elkészült beruházás a rendkívül hatékony állami és
önkormányzati együttműködésnek köszönhető. A városi önkormányzatot méltatva kiemelte, hogy
csak egy ésszerűen gazdálkodó,
jól működő település tud együttműködő partnere lenni az államnak. Hozzátette: az önkormányzat jó gazdálkodással meg tudta teremteni a fejlesztésekhez szükséges
pénzügyi önrészt. Dr. Tuzson Bence bejelentette, hogy tanuszoda és
egy 24 tantermes, sportcsarnokkal ellátott új iskola is épül Dunakeszin, melyben már a 2017-es tanévet ott kezdhetik.
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár üdvözlő szavai után azt
hangsúlyozta, hogy az állami költségvetésből immár második esztendeje évi 9 milliárd forint áll
rendelkezésre iskolák korszerűsítésére, tanuszodák, tornatermek építésére, felújítására. A kormány így
tudja biztosítani a köznevelési törvényben előírtak infrastrukturális
kereteit. Hozzátette, a tervbe vett
új, 24 tantermes dunakeszi iskola
esetében is a már megszokott sikeres állami-önkormányzati együttműködés várható.
Az államtitkár asszony ünnepi beszéde végén azt hangsúlyozta, hogy egy jó iskola kapott egy jó
minőségű fejlesztést, melynek extra gyorsaságú kivitelezéséhez külön gratulált.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Akik sokat tettek a beruházás megvalósításáért:
Dióssi Csaba polgármester,
Tuzson Bence országgyűlési képviselő,
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár

Kovács Gáborné iskolaigazgató
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Több tízezer látogató
– élményekben gazdag három nap

Ötödszörre is

Dunakeszi Feszt
Lehet-e túlszárnyalni városunknak az előző négy évi rendezvényt? A válasz egyértelmű: lehet. Akik az idei Dunakeszi Feszt
mindhárom napján – szeptember 11-13. között – idejüket a Katonadombon töltötték, egyetlen percig nem csalódtak. A művészetek,
a sport, az önfeledt játék, a gasztronómiai élvezetek hívei – fiatalok, idősek, gyermekes családok – élményekkel, szép emlékekkel
gazdagodva térhettek haza.
Dióssi Csaba
polgármester

Erdész Zoltán
alpolgármester
családja, és
munkatársa
társaságában

B

ár az első napon nem volt kegyes
az időjárás a Kistérségi Hétpróba
nagy izgalmakat ígérő sárkányhajó versenyének, ám a vízre szállók elszántságát ez csöppet sem gátolta. Dunakeszi, Göd, Mogyoród, Fót és Veresegyház legénysége egyaránt győzni akart.
Azt azonban mindenki tudta, hogy az
igazi nagy csata most is a két rivális, Dunakeszi és Göd csapatai között dől el.
Óriási erőbedobással, elsöprő lendülettel közeledett két kilométer megtétele után a két hajó a cél felé, míg az erők
legvégső latba vetésével a Dunakeszi Sárkány Légió alig egyméteres előnnyel vágta át a képzeletbeli célszalagot. Harmadikként Veresegyház gárdája érkezett,
míg a negyedik-ötödik helyen Fót illetve
Mogyoród csapata osztozott.
A csapatkapitány, ifj. Bauer Márton így
összegezte a mintegy két és fél kilométeres távon végigevezett útjuk tanulságait: Fantasztikus verseny volt, fej-fej mellett haladtunk. Hol ők, hol mi voltunk
egy kicsit előrébb, de szerencsére idén
mi voltunk a jobbak. Tavaly gödi sportbarátaink nyertek, most nekünk sikerült.
Az egykori válogatott kajakozó nagyon
sportszerűen elismerte, hogy Dunakeszi és Göd jobb természeti adottságokkal
rendelkezik, mint a három másik település. – Mi többet edzhetünk, csak le kell
jönni a Dunára. A tavalyi fiaskó óta heti
háromszor gyakoroltunk, nagyon hajtott
bennünket a visszavágás vágya. De másik

három egység számára is egy remek közösségi program volt.
A Katonadombon Tuzson Bence országgyűlési képviselő rövid köszöntőjében megnyitotta a rendezvénysorozatot, majd átadta a helyezetteknek járó érmeket. Ezt követően előbb a Children of
Distance, majd a HoneyBeast adott koncertet.
Másnap folytatódott a kistérségi hétpróba. Látványos feladat volt a falmászás, mosolyra fakasztó, az ügyességet próbára tevő rodeobikázás. Az izgalmak a szkander versenyen izzottak
fel. Három korcsoportban a férfiak és
férfiasan küzdő nők párharca rendkívül sportszerű küzdelmet eredményezett. A férfiak erőpróbájából a Dunakesziek kerültek ki győztesnek, míg a hölgyeknél a Mogyoródiak remekeltek legjobban.
Reggeltől délig főztek az erre vállalkozó csapatok. A zsűri értékelése nyomán a
„A Duna összefűz” Nemzetiségi Klub –
Dunakeszi” képviseletében Éberling József és Sólyomvári György pincepörköltje bizonyult a legjobbnak.
Nagy mulatság, és harsány szurkolás
kísérte a sörivók „összecsapását”. Aztán a
verseny csúcspontjának számító kötélhúzáson az összeforrott csapatmunka Mogyoródiaknak kedvezett a legjobban, ezt
a versenyszámot ők nyerték meg.
Ezzel befejeződött a kistérségi hétpróba, amely a korábbi években is a négy te-

Miénk
a kupa!
Bajnokok
egymás között

A Bikini frontembere
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Közönségsikert
arattak

A győztes dunakeszi csapat
lepülés mindig sportszerű presztízsviadala is volt. Most sem volt másképpen,
s amikor kihirdették az összesített eredményt, a sorrendtől függetlenül mindegyik település csapata egyformán ünnepelte az idei versengést.
S a végeredmény: negyedik lett Veresegyház csapata, harmadik helyen végeztek a gödiek, másodikként fejezte be
a küzdelmet a mogyoródi gárda, míg a
Vándorserleg idén, immár negyedszer
Dunakeszin egy arra érdemes vitrinbe
kerül.
Ezt követően a Nagyszínpadon Szalóki Ági énekes bűvölte el varázslatos gyermekműsorával a legfiatalabb korosztályt. A Kisszínpadon egymást követték
a színvonalas ugrókötél- és táncprodukciók. Fellépett az immár nem csupán határainkon belül, de külföldön is népszerű
DRUMS ütőegyüttes.
A Nagyszínpadon előbb a Madarak
házibulizenekar szórakoztatta a közönséget, majd a nap fő attrakciója, a Bikini
együttes ragadta magával az estére alaposan megszaporodott rajongótábort.
Vasárnap ismét kezdetét vette a Kisszínpadon a műsorfolyam. Mesejáték, balett,
néptánc, modern tánc műfajaiból kapott
„kóstolót” a közönség, majd a harcművész
sportokat művelő egyesületek tagjai tartottak lendületes bemutatót. Meghallgathattuk a Dunakeszi Koncertfúvósok szórakoztató műsorát s a programot a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Irodalmi
Szalonja zárta, melynek rangos vendége
ezúttal a Kossuth Nagydíjas Jókai Anna
írónő, a Nemzet Művésze volt. Beszélgetőpartnere, Tarján Tamás irodalomtörténész kérdéseire mélyen elgondolkodtató
önvallomásoknak is beillő válaszaiban az
őszinteségről, az önmagunkkal való szembenézés fontosságáról beszélt.
Mondhatnánk, hogy ezen a napon a
Kossuth-díjasok adták egymásnak a képzeletbeli kilincset. Hiszen a Nagyszínpadra érkezett Ghymes együttes alapító és mindmáig meghatározó személyiségei, Szarka Tamás és Gyula munkássá-

gukért ugyancsak megkapták ezt a magas
kitüntetést. Ráadásokkal gazdagított műsorukat hatalmas ovációval fogadta a közönség.
Mielőtt beszámolunk az esti programról, azt még szükséges elmondani, hogy
a műsorok mellett a közönség felkereshette a sátrakban kitelepült bolgár és német nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, megnézhették a Kikötőerőd Múzeum és a DunArt Képzőművészeti Egyesület kiállításait, informálódhattak a
VOKE József Attila Művelődési Központ
és a Kölcsey könyvtár munkatársainál, ,
a Családügyi Tanácsadó testület sátránál „mit egyél hogy jól legyél” témakörben, és a fiatal érdeklődőket fogadták a
drogprevenciós sátornál.
És elérkezett a záró program. Először
Dióssi Csaba polgármester köszöntötte
a közönséget. Felidézte a Kistérségi Hétpróba izgalmas eseményeit, köztük a sárkányhajó versenyt s elárulta, hogy eddig
valamennyi alkalommal ő is evezőt ragadott. Felmutatta a negyedszer is elnyert
kupát, majd köszönetet mondott a háttérmunkában részt vevő valamennyi munkatársnak. Közölte, hogy jövőre ismét
lesz Feszt, s végezetül kijelentette, hogy
mindezt azért teszik, mert „Dunakeszi a
mi városunk és értünk épül!”
Ezt követte a várva várt sorsolás, melyen mindazok részt vehettek, akik három napon át kitöltötték a nyereményszelvényeket. A fitnessbérletet Kiss Zoltán, a Winkler Sport és a Merida magyarországi forgalmazója jóvoltából
felajánlott Mountain Bike kerékpárt
Szőcs László nyerte. Utóbbi nagy örömmel személyesen vehette át nyereményét.
Végezetül színpadra lépett Keresztes
Ildikó, aki saját dalok és ismert slágerek
késő éjszakáig tartó nagy sikerű koncertjével méltó befejezést adott a három napos Dunakeszi Fesztnek.

Tuzson Bence
országgyűlési
képviselő

Kötélhúzás:
erejüket
megfeszítve
küzdöttek
lányaink és
fiaink

A fesztiválozást
nem lehet elég
korán
elkezdeni...

Katona M. István
Fotó: a szerző, KesziPress
és Vörös István

Keresztes Ildikó
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Példaértékű
szervezés,
profi kiszolgálás

A

több tízezer látogató közül bárkivel is beszéltünk, mindan�nyian a legnagyobb elismerés
hangján szóltak az ötödik évfordulóját
ünneplő Dunakeszi Feszt példaértékű
szervezettségéről, a nézők kulturált és
profi kiszolgálásáról. A város önkormányzata - együttműködő partnereivel
közösen - egy olyan értéket hozott létre,
amely Dunakeszi polgárai, és a régió
településéiről érkezett vendégek körében a legnagyobb elismerést váltotta ki.
Mint fogalmaztak évről évre nívósabb a
három napos kulturális és sörfesztivál
programja, folyamatosan szépül a környezet, amely a hétköznapok során városunk egyik legkedveltebb közösségi
tere. Az idei rendezvényre a gyermekek
nagy örömére játszótérrel, és újabb mobilsportpályával bővült.
Szabó Katalin vezetésével és IklódySzathmáry Eszter közreműködésével
jelesre vizsgázott a Dunakeszi Programiroda, akik remekül együttműködtek a
rendezvény valamennyi partnerével. Az
összehangolt, jól előkészített, koordinált
munkának köszönhetően mindannyian
gondtalanul élvezhettük az igényünknek
és ízlésünknek tetsző programokat.
A rendezvény szervezői számára természetes követelmény volt, hogy a Katonadombon naponta megforduló több
ezer vendég, és az őket kiszolgáló vendéglátó egységek számára biztosítsák
a zavartalan internet használatot. Az elmúlt évek sikeres együttműködése után
idén ismét a Borntelecom volt a Dunakeszi Feszt hivatalos internetszolgáltatója.
A városunkban működő Born2end Kft.
Gyárfás Tamás irányításával a fesztivál
helyszínén több wifi hotspot-ot állított
fel, hogy az eseményre kilátogató vendégek, árusok és rendezők a rendezvény
teljes területén ingyenesen élvezhessék
a világháló nyújtotta előnyöket.
A rendezvény támogatói: Decathlon
Dunakeszi Áruház, Sberbank, Kellys
Fitness, Color fitness, Merida, Winkler
Sport, Auchan Dunakeszi Áruház.
… És még hosszasan lehetne sorolni
azoknak a nevét – pl a polgárőrökét, a
rendőrökét, az önzetlen támogatókét, a
civil közösségekét, intézményekét – akik,
amelyek szolgáltatásaikkal, emberi helytállásukkal hozzájárultak a régió legnépszerűbb fesztiválja, a Dunakeszi Feszt
sikeréhez. Mindannyiuknak köszönjük!A
szerk.
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“Dunakeszi odateszi!”
– Ki dobta be a szlogent
a köztudatba?
A 2015-ös Dunakeszi Feszten a város nem csupán maradandó élményekkel, hanem egy új szlogennel is gazdagabb lett. “Dunakeszi
odateszi!”, kiabálta Hahn Nikolett 16 éves középiskolás a pénteki
Children of Distance koncert után az első sorból. A műsorvezetőnek megtetszett a szlogen, és megosztotta azt a közönséggel,
így péntek este óta futótűzként terjed a dunakesziek körében ez
a rövidke mondat. Hahn Nikolettel beszélgettünk.

Hahn Nikolett barátaival a Feszten (Niki jobbról a második)
- Honnan származik a szlogen?
- A legjobb barátom focizik. Egy selejtező meccsre kellett vinniük egy szlogent,
ő pedig ezt találta ki. Az ötlet így végül is
az övé.
- A Dunakeszi Feszten mikor hangzott
el a szlogen?
- A Chlidren of Distance koncert után
jeleztem a műsorvezetőnek, hogy mondja be a szlogent. Neki nagyon megtetszett,
és megosztotta a közönséggel, sőt, hozzátette, hogy “Tapsoljuk meg a kishölgyet!”.
Ezután terjedt el mindenhol a városban,
hogy “Dunakeszi odateszi!”
- Te is dunakeszi lakos vagy, mit szeretsz a városban?

- Nagyon szép környék, és jók a programok. Szeretem a Katonadombot, meg
a gyártelepi állomás és a Kőrösi iskola közötti területet. Szép környék mindkettő. A programok közül a Dunakeszi Feszt az egyik kedvencem. Most
is nagyon jól sikerült, minden korosztály megtalálta, ami neki szólt. Nekem
a Children of Distance tetszett a legjobban, és az én korosztályomból még sokaknak ez a koncert volt a kedvence. A
Honybeast koncert is szuper volt, de igazából az egész rendezvényen jól éreztük magunkat a barátokkal – írja a város legújabb online hírportálja, a www.
dunakeszipost.hu.

Iskolakezdő adománygyűjtő akció

Közel harminc családnak segítettek
Jön a polgármester bácsi – mondta a Szabadság utcai családi ház kapujában testvéreinek a kis
szemüveges fiú. A család szemmel láthatóan örült Dióssi Csaba érkezésének, aki az elmúlt esztendőhöz hasonlóan idén is fontosnak tartotta, hogy a szeptemberi tanévkezdéskor mind a négy
iskoláskorú gyereknek átadja a tanszereket tartalmazó ajándékcsomagot.

Feró Bence nagyon örült az ajándékcsomagnak
- Nagyon nagy segítség az adomány,
hiszen négy gyerek jár iskolába, ami
anyagilag igen megterhelő – mondta
Újvári Krisztián Gáborné, akinek csak
az aktívkorú ellátásból van rendszeres jövedelme. – Nagyon jóérzés, hogy
a polgármester úr és a Családsegítő Szolgálat gondol ránk – tette hozzá
hálával a hangjában, akinek férje szerencsésebbnek vallhatja magát, mert
neki van bejelentett állása, így ő veheti
igénybe a GYED extra-t.

A gyerekek nagy örömmel
"fedezték fel" a csomag tartalmát
Az Újvári családhoz láthatóan jó
helyre érkezett a segítség, hiszen a fiatal házaspár a két édes gyermeke mellé befogadta a férj elhunyt testvérének
félárván maradt három gyermekét is.
– A 2009-ben bekövetkezett tragédia után az özvegy édesanya intézetbe
adta gyermekeit, akiket férjemmel egy

éve elhoztunk. Az óta mi neveljük őket
két gyermekünkkel együtt – számolt
be az elismerésre méltó emberi vállalásról a fiatalasszony.
- A család mindennapi életét segíti, hogy a három gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ami tulajdonképpen a jegyző
hatáskörében megállapított és biztosított szociális juttatás – ismertette az
ellátást Tápai Levente, a Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat munkatársa, aki elkísérte a polgármestert és Szabó József önkormányzati képviselőt, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnokot az Újvári
családhoz. – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a gyerekek részesülhetnek, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem – attól
függően, hogy egy vagy két szülő neveli a gyermeket – nem éri el a 37.050
Ft-ot, vagy 39.000 Ft-ot. Ebben az esetben a gyerekek az óvodában és az iskolában ingyenesen étkezhetnek, középiskolában pedig 50 százalékos kedvezménnyel.
Az örömmel fogadott iskolakezdési
adománycsomagok átadása és a közös
fotózás után Dióssi Csaba polgármester és az egész akció ötletgazdája, Szabó József egy másik, a Gárdonyi Géza
utcában élő családnak is vitt tanszereket. Az ötödik osztályos Feró Bence
édesanyjával, Ruska Klárával, és nagypapájával fogadta a családi ház szépen

ápolt előkertjében az adományozókat.
Bence egyedüli gyermek, de az ő szülei
sem bővelkednek a javakban, szerény
jövedelemmel rendelkeznek, édesapja pl. közmunkásként dolgozik a városi Humánszolgáltató Központban.
– Minden segítség jól jön, amiért hálásak vagyunk – hangzottak az édesanya köszönő szavai, aki udvarias szerénységgel hallgatta a férfiak beszélgetését, és Bence beszámolóját tanulmányi eredményeiről.
- Két éve – a karácsonyi ajándékcsomag-gyűjtő akciónk sikerét látva –
az önkormányzat elindította az iskolai adománygyűjtő akciót is. Az első,
a tavaly útjára indított kezdeményezésünk rendkívül nagy sikerrel zárult.
Az idei viszont mérsékeltebb sikert hozott, de így is közel harminc családnak

sikerült enyhítenünk a szeptemberi iskolakezdéssel járó anyagi gondjait –
tájékoztatott Szabó József. A társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok
már most jelezte: jövőre jóval intenzívebb kampányt indítanak, hogy a tehetősebb anyagi körülmények között
élő gyerekekhez hasonlóan kezdhessék az új tanévet a szerényebb családi
környezetből érkező kis diákok is.
- Az adománycsomagokat a Humánszolgáltató Központban gyűjtötték, melyeket az intézmény munkatársainak segítségével juttattunk el a rászoruló gyerekeknek. Az újság nyilvánosságán keresztül is köszönjük
az adományozók támogatását, segítő
együttműködését – fejezte ki elismerését Szabó József.
(Vetési)
Fotó: Vörös István

Az Újvári
családban négy
tanulónak
segített a város

Dunakeszi Polgár 9

körzeti képvi
Tisztelt lakótelepi polgárok! Az
ősz megérkeztével, ismét megnövekedett a forgalom a lakótelepen és a környező utakon is! Ezúton is kérem az erre járókat és az
itt élőket, hogy fokozottan figyeljünk a gyermekekre és az idősekre, mert az a tapasztalatom, hogy
sok a türelmetlen, siető autós, s
ez veszélyezteti az iskolába, óvodába igyekvőket!
Örömmel számolok be arról,
hogy a nyári felújítások ismét sikeresen lezajlottak intézményeinkben, de aki figyel, láthatja,
hogy a zöldterületeink is szépülnek, állandó gondozással, öntözéssel.
- A 2. sz. városi bölcsődében:
Mennyezet javítása, festés, beépített szekrények felújítása, zárhatóvá tétele, a tetőszerkezet
megerősítése történt meg.
- A Gyöngyharmat Óvodában:
A szobákban lévő szekrényajtók cseréje, életveszélyessé vált
tető átépítése, felújítása
- A Kőrösi Iskolában:
A linóleum csere 3 tanterem-

A Lakótelep Szíve
ben, tornatermi védőháló csere
(folyamatban van), szerszámos
faház telepítése raktárnak, tornatermi bejárás lekerítése-(a helyszínre telepítés, festés folyamatban van).
- Kulturált, zárható kukatároló telepítése a Krajcár- Tallér u. sarokra.
- Barátság u. 35. előtti játszótéren mérleghinta csere.
Új Judo szőnyegek kerültek az
iskoláinkba, és hamarosan megkezdődik a negyedikes tanulók
judo képzése is, az önkormányzat és az ANC SE illetve az iskolák együttműködése keretében,
mely különösen az esések megtanulása által, sok kellemetlen
balesetet előzhet meg!
A Nap utcai sportpályán jártam a napokban, és beszéltem az
ott sportoló görhokisok vezetőjével és egy szülővel, a pálya sor-

sáról. Sajnos a kerítés ismét elég
rossz állapotban van, s az aszfalt
is felpúposodott egy részen, ezek
mellett ehhez a játékhoz szükség
lenne egy kis palánkra is. Beszéltem az illetékes műszaki kollégákkal, s hamarosan közös helyszíni bejárást tartunk a területen. Természetesen csak olyan
megoldás jöhet szóba, mely az
ott élők nyugalmát sem zavarja meg az eddigieknél jobban. a
már megígért padok kihelyezése is hamarosan megtörténik, sajnos egy kis szervezési hiba miatt
csúszott át őszre. A fásítást is folytatni szeretnénk hamarosan, ezt
is a körzet bejárásával kezdjük, de
javaslatokat továbbra is szívesen
fogadok!
A közeli Katona dombon is sok
új fejlesztés várja a kikapcsolódni vágyókat, az új sportpálya mellett, már egy játszótér is várja a

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
A Katonadombon megkezdődött a játszótér és a kültéri fitness
eszközök telepítése. Utóbbival
végeztek, a játszótérből viszont
csak a kicsiknek való játékok kerültek telepítésre, amelyet már
birtokba is vettek a gyerekek. A
többi játék telepítését a Dunakeszi Feszt után fejezik be.
A Duna-parti édesanyák kérésére elhelyeztünk egy padot
és egy szemétgyűjtőt a Csurgónál lévő kis játszótérnél. Az év folyamán több lépésben újítottuk
meg ezt a ki teret a környéken
lakó gyerekesek nagy örömére.
Megkeresés érkezett a Kiss
Ernő u. 10. szám alól, miszerint
a szomszéd még nem beépített
telken darázsfészek van. Felvettem a kapcsolatot a városi mezőőrrel, aki megkereste a telek tulajdonosát és kérte – mivel nem
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közterületről van szó - a veszély
elhárítását.
Megkerestek a Lázár Vilmos utcából, miszerint az út mentén nagyon megnőtt a gaznövényzet, a
lakó kérte a terület kaszálását. A
terület jelenleg nem önkormányzati tulajdon, de kértem a terület
tulajdonosát, hogy végezze el a
kaszálást, amelyet néhány napon
belül teljesített is.
A hónap folyamán megkeresés
érkezett a Stromfeld Aurél u. 38
sz. alól. A lakók hagyományos járdát építenének és ehhez kértek
segítséget az önkormányzattól.
Az Akácfa u. 21. és a Kikelet u. 48.,
Tavasz u. 45., és Északi u. 14. szám
alatti lakosok viacolor járdához
kértek támogatást. A kérelmeket támogatásra továbbítottam
az önkormányzat illetékes osztályának, akik felveszik a lakókkal a
kapcsolatot.
Több megkeresés érkezett a
hónapban, miszerint az ELMŰ a

körzetben több helyen gallyat
vágatott a vezetékek közelében
és a hátramaradt gallyakat az alvállalkozó nem mindig szállította el gyorsan és szakszerűen. A
lakossági panaszokat én minden
esetben továbbítottam az illetékes osztálynak, akik általában
másnapra sikert tudtak elérni a
vállalkozónál.
A DMRV viszont több megkeresés után megjavíttatta a Felhő
utcában általa felbontott útszakaszt, amely a szűk utcában nagyon zavarta a közlekedést.

gyermekeket! Nagy siker volt a
Casalgrande téri buli is, remélem,
hogy hagyománnyá válik, s jövőre is sokan élvezhetik ott a nyár
végét!
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
Szeptember 17-én a terveket
egyeztettük a terveket a polgármesternél a Fő út megújításáról.
Mint ismeretes a Fő út mellett
viacoloros járdát, több zöld felületet és rendezett parkolási lehetőségeket alakítana ki a város. A
kivitelezés a tervek szerint ősszel
veszi kezdetét.
Itt az ősz, így akinek faültetési
igénye van az jelentkezzen! Az faültetésre október végén, november elején fog sor kerülni.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Kedves Lakótársaim!

Örömmel osztom meg és számolok be Önöknek a körzetet
érintő folyamatos fejlődésről, a
terület szebbé tételéről.
A körzetben számos beruházás, felújítás vette kezdetét az
elmúlt hetekben. A munkálatok
összértéke több százmillió forint. A munkálatok végére megszépültek a körzet intézményei
és önkormányzati épületei.
Az Eszterlánc Óvoda és a János
utcai óvodában tisztasági festés történt meg. A Szent István
Általános Iskolában az ereszcsatorna felújítása, a torna szertár beázásának megszüntetése és konténer tanári telepítése
történt meg. A Bárdos Lajos Általános Iskolában 5 tanteremben padlóburkolatot cseréltek, valamint tisztasági festésére került sor, a sportpálya felújítása (távolugró pálya) jelenleg
is tart, az egyik tanteremben
az internet kiépítését végezték. Az épület vízvezeték rendszerének egy része is megújult,
melynek során az ólomvezetékek cserélődtek le. Az iskola Fő
u. 143. sz. alatti épületének játszóudvara is új burkolatot kapott. A Radnóti Miklós Gimnázi-

um tornacsarnokának világítása is felújításra került, valamint
a tornacsarnok oldalvilágító
ablakok is kicserélésre kerültek.
Az iskolaépületben a tanári, a
titkárság, az igazgatói szobák
és 2 tanterem linóleum burkolata lett kicserélve. Sor került az
épület gipsz álmennyezet cseréjének I. ütemére, az elektromos elosztók felülvizsgálatára,
cseréje. A Zeneiskola oldal bejárati ajtójának cseréjére, valamint a kerékpártároló kihelyezésére (2 x 2 m) kerül sor a napokban. Az előadó terem világítása is felújításra került.
A Művelődési Ház energetikai felújítása is megkezdődött,
melynek során az ablakok cseréjére, a tetőfelújításra, a homlokzatszigetelésre kerül sor. A
Pszichiátria épületében bejárati ajtó csere és akadálymentesítés történt meg. A Humán
Szolgálati Központ (HSZK) épületében számos felújítás, átalakítás van folyamatban. Padlóburkolat csere, garázs- raktár padló felújítása, polcozása,
lépcsőkorlát felújítás, világításkorszerűsítés, klíma felszerelés, irodák átalakítása, festés és
a vizesblokkok felújítása. A Magyarság sportcentrumban a salakos futópálya újult meg, az
épületek tetőfelújítása, nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés zajlik a napokban. Az udvar részre kültéri fitnesz eszközök telepítésére került sor, valamint folyamatban
van további parkolók kialakítása. Az előző hírlevelemben már
említettem a Szakorvosi rendelő felújítását, melynek során

sor kerül az épület külső homlokzatának szigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a tető cseréjére, a tetőtér beépítésre, valamint az épület körüli járdák és
lépcső felújítására.
A Béke utcai játszótéren 2 mérleghinta és 1 hinta (2 bébi ülőkével) cseréjére került sor, valamint a hiányzó oldali kerítés telepítése történik meg.
Akik kilátogattak az Államalapítás Ünnepén, augusztus 20-án
a Dózsa György térre, az ünnepi műsor keretében megtekinthették a „János Vitéz” produkciót, melyben nagyszerű érzés volt látni, hogy a szólisták
mellett ismét felléptek dunakeszi művészeti csoportjai is. Ez
a produkció, valamit a műsort
követő tűzijáték felejthetetlené
tette az ünnepi hangulatot.
Szeptemberi hónap az iskolások

számára ugyan a tanév kezdetét jelenti, de a Szent István Általános Iskolában ennél egy kicsit többet. Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a
Lecsó Fesztivál. A hagyomány
már kötelez. Ennek tudatában
álltak fel a csapatok a bográcsok
mögé, hogy elkészítsék az általuk legjobbnak gondolt étket, A
LECSÓT. A szakavatott zsűri csak
nagyon nehezen tudott dönteni. Kicsik és nagyok egyaránt
rendkívül jó hangulatú napot
tölthettek el.
Észrevételeiket az alábbi címre küldjék!
E-mail: joszabo@digikabel.hu
Levelezési cím:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Üdvözlettel:
Szabó József
3. számú választókörzet
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.
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körzeti képvi
Gyorshajtás megfékezésére –
fekvőrendőrt sürgetnek
A nyári időszakban többen is
megkerestek a „Cserepes házakból”, a Szent István park nyugati oldalán lévő épületekből azzal
az észrevétellel, hogy a Barátság
út 34-42. számú lakótömb között
lévő úton nagyon megnőtt a
gépjárműforgalom és rendkívül
gyorsan közlekednek az autósok.
Az ott élők közül többen szeretnék, ha ezen a szakaszon – a Meder utca elején lévőhöz hasonlóan – fekvőrendőr kerülne kihelyezésre. A burkolatba épített
fekvőrendőr kivitelezése nem
egyszerű műszaki feladat, hiszen
az építés időszakára le kellene
zárni az utat. De ezt mindenképpen meg kell, hogy előzze egy
széles körű szakértői vizsgálat,
amely kimondhatja, egyáltalán
megvalósítható-e a forgalomlassító kiépítése az említett útszakaszon. Abban is közmegegyezésre kell jutniuk az ott élőknek,
hogy kinek az ablaka alá építsék
a fekvőrendőrt. Általánosságban ugyanis azt is el kell mondani, hogy addig mindenki szorgalmazza a beruházást, amíg nem
készült el, ám amikor már kihelyezték, és az autósok használják,
akkor bizony nem kevés megváltoztatják korábbi álláspontjukat.
Ugyancsak a Szent István park
nyugati részén – ahol játszótér és
kézilabdapálya is van – nagyon
zsúfolt a gépjárművek elhelyezése, gyakran nem lehet parkolni annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban ezen a területen nagyon sok parkolót épített
az önkormányzat. Az újabb igények függvényében megvizsgáljuk a bővítés lehetőségét. Felvetődött az is, hogy átalakítjuk - jelenleg ferde helyzetű parkolást
biztosító – területet merőleges
beállásúra. Az sem kizárt, hogy
bővítjük a területet, a parkolók
számát, melynek a műszaki lehetőségét megvizsgálja a polgármesteri hivatal.
Mint az sokak számára ismert,
a Barátság út 32-34. számú épülettömb közelségében ültet-
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tük el a születésfákat a Szent István parkban. A családok, a szülők által nagyon szépnek nevezett kezdeményezést a 2010-től
2014-ig tartó önkormányzati ciklusban végzett közös munkánk
tiszteletére hívtam életre. A születésfák mellett elhelyezett emléktáblákra azoknak a gyerekeknek a nevét örökítjük meg – szüleik kérésére – akik ebben az öt
esztendőben, illetve az óta születtek. Az önök bizalmából továbbra is én lehettem a körzet
önkormányzati képviselője, ezért
folytatom ez irányú tevékenységemet is. Arra kérem a szülőket, hogy a 2015-ben született
gyermekük adatait – ha igénylik, hogy nevüket megörökítsük
az emléktáblán – a kz@dkrmg.
sulinet.hu e-mail címre juttassák
el, hogy tavasszal eleget tehessünk kérésüknek. A táblák névsorát folyamatosan bővítjük, így
akik 2010-ben és az azt követő
években születtek, azok szülei
is jelentkezhetnek. Nagyon sajnálom, hogy a más időszakban,
más körzetben élő gyermekek
nevét nem áll módunkban a táblákon megörökíteni. Azt viszont
támogatom, hogy – mint azt legutóbb egy család kérte – saját
körzetükben, a lakóépületük közelségében gyermekük tiszteletére fát ültessenek, amit ápolnak,
gondoznak. Sőt, abban is segítek, hogy az igénylő család a fát
díjmentesen megkapja.
Kárpáti Zoltán
2. számú választókörzet
képviselője

A 9. számú választókerület hírei
Tisztelt Lakótársaim!
A Toldi-dombliget lakóparkból
az új helyszínekre áthelyezett
szelektív gyűjtőket a Közüzemi Kft. elszállította. Ennek elsősorban az az oka, hogy a konténerek körül rendszeresen tarthatatlan helyzet alakult ki. Ez
a probléma felvetette bennem
azt a gondolatot, hogy mind
a Tóvárosban, mind a Toldidombliget lakóparkban feleslegesek a szelektív gyűjtők, mert
a kertvárosi részeken már egy
éve bevezette a Közüzemi Kft.
az ingatlanoktól történő szelektív gyűjtést. Kezdeményezni
fogom, hogy a választókerületemben – ugyanúgy, ahogy az
Alagliget lakóparkban - szüntessék meg a szelektív gyűjtőket. Ha a lakosság igényli, csak
az üveg számára helyez ki a
Közüzemi Kft. egy-egy konténert a két lakóparkban.
A Kossuth utcára nemrég kihelyezett két pad átkerül a Toldi
utca végén lévő játszótérre. Egyrészt ott sokkal nagyobb szükség van rá, másrészt megszűnik a jelenlegi helyen rendszeres
késő esti, éjszakai hangoskodás,
italozás, a lakók nyugalmának
zavarása. Sajnos a csendháborításon kívül a randalírozók szétdobált italos üvegeket, csikkeket, sőt emberi ürüléket is hagytak maguk után.
A Tóvárosban a belső Kossuth utca néhány ingatlana
előtt megint túlburjánzott a
növényzet, akadályozza a járdán a gyalogos forgalmat és a
kukás autókat a munkájuk végzésében. Kérem a tulajdonosokat, mielőbb vágják le a forgalmat akadályozó ágakat.
A Toldi utca járdaépítésével
kapcsolatos félreértéseket szeretném eloszlatni. A kerékpárút az úttest szélén fog haladni, s mindössze a sávot fogják
felfesteni az úttestre. A járda,
ahogy már tavaly szóban tájékoztattam a lakosságot, a kerí-

tés mellett fog haladni, 150 cm
széles lesz, hogy babakocsival
és egy-két kisgyerekkel kényelmesen lehessen haladni rajta.
A burkolatot viacolorból készítik, ahol már megépítették a
lakók, nem fogják „szétverni”,
„tönkretenni” –a híresztelések
szerint -, hanem kiépítik a hiányos részeken, hogy folyamatos legyen a járda. A növényeket, amelyek a 150 cm-es sávon
belül vannak, kiemelik, s a lakóval egyeztetve, átültetik, illetve
a lakó oda ültetheti, ahova szeretné. Azokon a helyeken, ahol
nagy a szintkülönbség, szükséges lehet bontás, de az építők
visszaállítják a megfelelő állapotot.
A Toldi-dombliget lakóparkban több utcában megrongálódtak a víznyelő rácsok és a
szennycsatorna fedelek. A napokban végigjártuk a Huszka Jenő és a Bárdos Lajos utcát a Lakosságszolgálati osztály munkatársaival. Felmérték a hibákat, s beütemezik a
javítást. A szemle során láttuk,
hogy a Huszka Jenő-Szent Kinga utca sarkán épített víznyelő medence oldala az esőzések miatt megrongálódott. Intézkednek a beomlott részek
helyreállítására és fűmaggal
történő bevetésére.
Az Arad utcában a hasonló víznyelőben megeredt a fű,
de szükséges a rendszeres nyírás, gondozás, hogy megerősödjön.
Közeleg az őszi faültetés ideje. Kérem, hogy aki szeretne az
ingatlana elé fákat, jelezze nekem név, utca, házszám és telefonszám megadásával.
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
A 6-os sz. körzet augusztusi problémái
- Az osztályvezető asszony
e-mailben tájékoztatott, hogy
az osztályhoz érkező képviselői kérelmeket a kollégái ös�szegyűjtik és azt nem különkülön képviselői körzetenként,
hanem a város egészére teljesítik, rendelik meg. Pl a közvilágítás bővítés, faültetés, járdaépítés, utcabútorok kihelyezése, kátyúzás, virágosítás,
gallyazás vonatkozásában egy
közbeszerzési kiírással, beruházás keretében végeztetik el
a munkákat. Egyébként a képviselői, lakossági kérelmek jogosságát megvizsgálják és indokolt esetben rendelik csak
meg a munkákat.
- 10 folyamatban lévő ügyben érdeklődtem (részletesen
a hírlevelem XIII. évf. 73. sz.)
- A Mikszáth és a Sződi u. sarkon kialakított rácsos víznye-

Évente szükséges
a rácsos víznyelő takarítása

lő tisztítása miatt fordultam a
Közüzemisekhez
- Kátyúzás a Mátyás u. 8. és a
Klapka u.-ban az Alkotmány és
a Vavsári Pál között szükséges
- A Bajza és József u., valamint a Kádár és Király sarkon
lévő árkok tisztítását elvégezték a közmunkások
- A Hunyadi u. 77. Kati Bolt
előtt a végleges helyreállítási
munkálatok, a betonozás utáni
aszfaltozás megtörtént

- Csoportos közvilágítási hibák helyreállítását kértem az
Eurovill Kft. ügyfélszolgálatától
- A Kálmán u. 44. lakója járdaépítési igényét jelezte, melyet továbbítottam az osztály
felé. Remélhetően hamarosan
megkaphatja a viacolor szükséges mennyiségét
- Rákóczi út 70. tulajdonosa
az ingatlan előtt díszfákat telepítetne. A hölgy kérését jeleztem az illetékesek felé
- A Rákóczi út 21. előtti garanciális munkálatok ismételt
elvégzését, illetve az osztályvezető asszony intézkedését
kértem beadványomban
- Tábor-Kazinczy u. sarkon
beszakadt aszfalt helyreállítása egyelőre várat magára
- A Kölcsey Könyvtár előtti
utasváró ereszcsatornáját le-

tépték, melynek helyreállítását
várhatóan a Közüzemi Kft. dolgozói fogják elvégezni. Az előzőek miatt az egyik Bródy S. utcai hölgy levélben kérte segítségemet.

A leszakadt ereszcsatornáért
nem tudni pontosan
ki a felelős

Üdvözlettel:

Hircz Tamás
a 6. számú választókörzet
képviselője

Eddig közel félszáz hadigondozotti kérelem érkezett a Dunakeszi Járási Hivatalhoz

Sokakban felszakadnak a régi sebek

A július 24-étől hatályos jogszabályváltozást követően eddig közel 150-en nyújtották be kérelmüket hadigondozotti jogosultságra a Dunakeszi Járási Hivatalhoz – tájékoztatta lapunkat dr. Bíró Attila. A járási hivatalvezető elmondta, kollégái nagy empátiával foglalkoznak az idős emberek ügyeivel, akik szemébe gyakran szökik
könny, amikor az eredeti dokumentumok bemutatásakor felszakadnak a régi sebek. S arra is volt példa, hogy
mozgásában erősen korlátozott idős emberhez házhoz mentek a Hivatal kormánytisztviselői, segítséget nyújtva a kérelem szakszerű kitöltésében.

A

z Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás eredményeként támogatást kaphatnak a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyei és árvái, illetve mindazok,
akiknek férje, édesapja 1938. november
2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar
királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a
II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.
A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadi-

gyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét
megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül –
jelenleg más állam polgára.
A Dunakeszi Járásban élők kérelmeiket a gödi kirendeltségen, illetve az ügysegédnél is leadhatják, akik készséggel adnak felvilágosítást is az igénylés menetéről,
biztosítják a szükséges nyomtatványokat.
Az eljárás során a jogosultság hadi erede-

tét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező
lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal
fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan. Minden jogosult kap egy hadigondozotti igazolványt, s emellett alanyi jogon
igényelheti a közgyógyellátást is, ami idős
emberekről lévén szó, sokak gyógyszerköltségének kifizetéséhez nyújt jelentős segítséget – hangsúlyozta a Dunakeszi Járási
Hivatal vezetője.
(B. Szentmártoni)
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Közös zöld-, szelektív-, és kutyás dolgaink
A Környezetvédelmi Tanácsadó Testület benyújtotta éves jelentését, melyet júliusban a képviselő-testület elfogadott. A következőkben csak címszavakban van lehetőségem tevékenységünket
ismertetni, mivel más témákat is szeretnék szóba hozni, és a lakosság segítségét kérni. Amivel az
elmúlt évben foglalkoztunk:

• A városi hulladékgazdálkodás
egyes problémái: gyűjtéssel, szállítással kapcsolatos kérdések, megkeresések
• Zöldterület fenntartással/gondozással kapcsolatos kérdések
• Fakivágásokkal, gallyazásokkal kapcsolatos lakossági megkeresések
• Tanulmányok és előkészítő
munka a szelektív hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésének lehetőségeiről (hulladékudvar,
szelektív leválogató)
• Az ebtartás egyes kérdései, cikkek, tájékoztatók megjelentetése
• A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata,
kiegészítése
• Tovább építettük kapcsolatainkat a városban tényleges munkát
folytató, környezetvédelemben is
érdekelt civil szervezetekkel
• Májusban megszerveztük a
IV. Önkéntes Köztisztasági Napot, melynek keretében – lakossági összefogással - újabb kilenc helyen számoltunk fel illegális hulladéklerakást, ezzel a testületünk által felszámolt lerakók száma 40 fölé
emelkedett
• Képviseltettük magunkat a
Dunaparty Összefogás nevű akcióban, melynek célja Dunakeszi teljes
dunai partszakaszának megtisztítása volt
• Sikerrel vontunk be városunkban működő egyes multicégeket a
környezetvédelembe (akik erre hajlandóságot mutattak)
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• Kidolgoztuk és előterjesztettük
a város közép- és hosszú távú szelektív hulladékgazdálkodási stratégiáját, melyet a testület egyhangúlag támogatott
• Javaslatot tettünk zárható kukatárolók kialakítására ott, ahol ez
szükséges
• Digitális formában frissítettük
a városi hulladéktérképet
• Együttműködünk a mezőőrrel,
aki rendszeres vendége a tanácsadói üléseknek
• Foglalkoztunk a zöldterületfejlesztés lehetőségeivel, fatelepítéseket javasoltunk, melyeket tavas�szal el is végeztek
• Számos lakossági megkeresés
ügyében jártunk el, kérve az illetékes osztályok, hatóságok, és a Közüzemi Kft. segítségét, stb. Tanácsadó testületünk tagjai: László Erzsébet, Molnár László, Nagy Nándor, Gereben János, Enyedi Lajos.
A továbbiakban két témában kérném a lakosság segítségét. Bár több
esetben előfordul, hogy a szelektív
szigetek túltöltöttek (erre lehet megoldás többek között az általunk régóta szorgalmazott hulladékudvar),
néhány hete bejártam a lakótelep
környéki szigeteket, és azt tapasztaltam, hogy kb. 1/3-os feltöltöttség
esetében is többen a szigetek mellé
helyezik a szelektív hulladékot. Ez
komoly anyagi kárt okoz a városnak. Ezért kérem, figyeljünk arra,
hogy amíg a gyűjtőedény kulturáltan tölthető, addig éljünk ezzel a lehetőséggel. Ha ellenben azt tapasztalják, hogy az edényzet rendszeresen túltöltött, jelezzék ezt a szolgáltató felé a 06-27-342-885-ös, vagy
testületünk felé a 06-70-424-3587es telefonszámon.
A másik probléma ugyancsak a
lakótelepen fordul elő tömegesen,
ebben szintén segítségüket kérem.
Bár valamelyest javult a helyzet,
mégis nagy probléma az elhagyott
kutyaürülék. Az ide vonatkozó városi rendelet szerint az ebtartók
egyértelmű kötelessége a kutyaürülék eltakarítása kedvencük után, és
az, hogy ehhez megfelelő eszközt –
mondjuk nejlonzacskót – tartsanak
maguknál. Ennek ellenére több helyen – Barátság u.-Garas u./barna
tízeseknél/; Barátság u. 26. körül,

Nyíri Márton

Szent István parkban, Barátság u.
1-9. mögött, Krajcár utcai négyemeletesek mögött – rendszeresen nagy
mennyiségű kutyaürülék található.
Ennek nem csak esztétikai következményei vannak, hanem – gondoljunk bele – óvoda, iskola, több
játszótér van a környéken, ahová a
járókelők cipőjükön behordhatják a
salakanyagot, melynek akár egészségügyi kockázata is lehet. Ezért
nyomatékosan kérem a kutyatartókat az ürülék eltakarítására, és a kihelyezett „kutyaszemetesek” megfelelő használatára. A jobb megkülönböztethetőség kedvéért testületünk egyértelműsítő matricákat
és táblákat szerez be a Programiroda segítségével, melyek remélhetőleg hamarosan kikerülnek a neuralgikus helyekre. Bízom benne, hogy
a rendszeres és folyamatos tájékoztatás eléri a kívánt eredményt, és
nem lesz szükség a közterület-felügyelők intézkedését kérni, mi a magunk részéről ugyanis jobban hiszünk a rábeszélésben és az érvekben, mint a büntetésben. Bármilyen
kérdésük, javaslatuk van a fent részletezett témákkal kapcsolatban, forduljanak hozzánk továbbra is bizalommal a fenti telefonszámon, vagy
a koztisztasaginap@dunakeszi.hu,
illetve a nyiri.marton@jobbik.hu
e-mail címeken.
Tisztelettel:
Nyíri Márton,
környezetvédelmi
tanácsnok

Pillantás a jövőbe - Komplex szelektív
hulladékkezelő telepet látogattunk meg
A Környezetvédelmi Tanácsadó Testület régóta szorgalmazza, hogy a városi hulladékgazdálkodási rendszert
úgy fejlesszük, hogy a keletkező lakossági hulladékból minél nagyobb arányban gyűjtsünk vissza válogatható,
újrahasznosítható anyagokat. Ezzel nem csak a környezetet kímélhetjük, hanem elérhetjük azt is, hogy minél kevesebb kommunális hulladékot kelljen lerakóba vagy égetőbe szállítani komoly pénzért, a visszagyűjtött men�nyiségből pedig minél több hasznosuljon.

E

zért a testület tagjával,
Molnár Lászlóval, valamint Rácz István mezőőrrel augusztus 6-án látogatást tettünk a keszthelyi komplex szelektív hulladékválogató telepen. Délelőtt 11 órára értünk a helyszínre,
ahol Péterné Ferencz Renáta telepvezető fogadott. Néhány perccel később csatlakozott hozzánk
Wiedner Rudolf ügyvezető úr is.
A telep mintegy két hektáron fekszik, központi leválogató üzemegységét egy régi raktárépületből
alakították át. A telep megjelenése kulturált, kiépítése célszerű. A
látogatást a bejáratnál elhelyezett
irodahelyiségben kezdtük, ahol
bemutatták a telep munkatársait,
majd megnéztük a szelektív leválogató üzemegységet.
Az előtérben két fő dolgozik.
Egyik dolgozó rakodógép segítségével a hulladék nagy tömegét
mozgatja, a másik fő ráhordja egy
árokban kialakított, végtelenített
futószalagra az anyagot. Neki az
is a feladata, hogy a futószalag által nem továbbítható darabokat
külön konténerekbe válogassa.
Szerencsénk volt, mert éppen feldolgozási csúcsidőben érkeztünk,
így láthattuk a teljes válogatási- és
feldolgozási folyamatot.
Az előcsarnok után érkeztünk
a leválogatóba. Itt egy rosta segítségével szitálják ki a válogatásra nem szánt hulladékdarabokat,

mechanikusan szakítják fel az
esetleg egyben maradt zsákokat,
majd innen folytatódik az anyag
továbbítása és adagolása futószalagon a válogatóállomásokhoz. A
látogatás során valamennyiünket
lenyűgözött a fegyelmezett munkamorál: Péterné Ferencz Renáta szerint ennek az a titka, hogy
minden egyes telephelyi dolgozó be van avatva a teljes folyamatba, vagyis mindenkinek meg kell
ismerkednie minden egyes munkafázissal, a hulladék beérkezésétől a leválogatáson keresztül a bálázásig. Ez alól nem kivétel a vezetés sem, melynek tagjai meghatározott számú napokat töltenek
a különböző üzemegységekben
kétkezi munkával.
Az egyes munkafolyamatok néhány óra alatt betaníthatóak, egy
nap elteltével már értékelhető
munkát végez a dolgozó, egy hét
után pedig olyan, mintha mindig
is ezt csinálta volna. A válogatóállomásokon minden fő egy-egy
frakció begyűjtését végzi, vagyis
mindenkinek csak egy fajta hulladékot kell nyomon követnie.
A szalag végéhez érve láthatjuk,
ahogy a válogatósor fokozatosan
leürül, illetve jelentéktelen men�nyiségű, fel nem dolgozandó hulladék marad fent, melyet a rostázó sem volt képes kiszűrni.
A következő üzemrészleg a tömörítő, vagy bálázó. Itt történik a

fajtánként, színenként, összetételenként leválogatott anyag tömörítése, melyet bálázógéppel végeznek. A bálázott hulladék – immár
mint másodlagos ipari nyersanyag
– a válogatómű udvarán kerül deponálásra, innen kerül elszállításra
és további hasznosításra: újra üdítős palack, műszálas textília, komposztláda, és sok más, értékes termék készül abból, ami a környékbeli lakosság sárga zsákjaiba került.
Következő üzemegység a szabadtéri zöldhulladék-hasznosító telep. A közeli településekről
beszállításra kerül a zöldhulladék, melyet hasonlóan gyűjtenek
be, mint Dunakeszin. A lakosság
zsákokban vagy kötegelve gyűjti a zöldhulladékot, így kerül felhalmozásra a komplex telep hátsó traktusában. Ebből aztán darálás és három hónapig tartó érlelés
után kakaószínű, finom tapintású, tápanyagban gazdag komposzt lesz, melyet talajjavítás céljára lehet értékesíteni.
A számunkra érdekes utolsó üzemegység a lakossági hulladékudvar és veszélyeshulladéktároló. Dunakeszin rendszeresen
szembesülünk azzal, hogy bár a
Közüzemi Kft. folyamatos lomtalanítást végez, félévente elektronikai hulladékgyűjtést szervez,
mégis sok háztartási lom, elektronikai- és veszélyes hulladék közterületeinken vagy külterületein-

ken köt ki. Bár az ember ilyenkor
húzza a száját a felháborító viselkedés miatt, azt azonban tudomásul kell vennünk, hogy nem
életszerű nagyobb háztartási gépeket, vagy akár monitorokat,
beszáradt lakkokat fél évig őrizni mondjuk egy 35 nm-es lakásban. A hulladékudvar a lakosság
számára ingyenes beszállítási lehetőséget biztosít, meghatározott és jellegzetes lakossági hulladékfajtákat lehetőség van bármikor leadni. A telep látogatásáról
részletes beszámolót készítettem
a városvezetés részére. Meggyőződésem, hogy Keszthelyen bepillantást nyertünk a közeli jövőbe, abba a jövőbe, melyet minden
környezetéért felelősséget érző
polgártársunk a magáénak gondol. Addig is, amíg ez megvalósulhat, mindenkit arra biztatunk,
hogy vegyen részt a városi szelektív hulladékgyűjtésben, használják a kapott szelektív zsákokat, használják megfelelő módon
a hulladékszigeteket, mert egy kis
erőfeszítéssel, kis odafigyeléssel
komoly összegeket takaríthatunk
meg a városnak, melyből zöldterületeket tarthatunk fenn és fejleszthetünk, arról már nem is beszélve, hogy jelentős mértékben
kíméljük környezetünket.
Tisztelettel:
Nyíri Márton, környezetvédelmi tanácsnok
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Rendőrségi aktualitások:

BALESETMENTES TANÉVKEZDÉS,
NYOMOZÁS GYERMEKPORNOGRÁFIA MIATT
Említésre méltó, jelentősebb bűncselekmény az idei nyáron nem történt a Dunakeszi Rendőrkapitányság területén - derült ki a szervezet szokásos sajtótájékoztatóján. Mint dr. Szellák Norbert
kapitány-helyettes elmondta, szeptemberben leginkább a tanév megkezdésével kapcsolatos
közlekedésbiztonsági feladatokra koncentrálnak. Ezzel kapcsolatban Serfőzőné Kozma Ilona
alezredes, a közlekedésrendészeti osztály vezetője elmondta, az iskolakezdés idején a szülők
és a közlekedők figyelmét felhívják, hogy az iskolák környékén fokozott gyermek és gépjármű
közlekedés várható főként a reggeli és a délutáni órákban. A korábbi évekhez hasonlóan idén
folytatják az iskolarendőr programot, fokozott figyelmet fordítanak a nagy forgalmat lebonyolító gyalogátkelőhelyeken a polgárőrséggel közösen.

A

Dr. Szellák Norbert és Serfőzőné Kozma Ilona

z egyik hírportál kérdésére válaszolva – a Szent István utca és a Bazsanth Vince utca kereszteződésében létesítendő gyalogátkelőhellyel kapcsolatban
- a közlekedési osztály vezetője arról
tájékoztatta a megjelenteket, hogy a
gyalogátkelőhely kijelölése és felfestése az érintett útszakaszon a fenntartó önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozik.
- Arról nincs információnk, hogy
az eljárásunk során hajléktalannal
szemben intézkedett-e a rendőr – válaszolta a sajtó egyik képviselőjének
érdeklődésére dr. Szellák Norbert,
aki fontosnak tartotta kiemelni, nem
gondolja, hogy a jogellenes cselekmények száma emelkedne amiatt,
mert egy adott területen hajléktalanokat látnak el.
Minden migrációval kapcsolatos kérdésben az ORFK Sajtó Osztályán keresztül lehet információt kapni – szögezte le lapunk érdeklődésére a város rendőrkapitány-helyettese.
Szintén a Dunakeszi Polgár érdeklődésére mondta el, hogy a kamerarendszer egyelőre tesztfázisban van.
Azonban néhány esetben már tudták használni a kamerák által készített felvételeket.
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A tájékoztatón azt is megtudhattuk, hogy a rendőrség épületének teljes felújítása menetrendszerűen zajlik, átadására az idei év őszén sor fog
kerülni.
A sajtó képviselői az elmúlt időszak érdekesebb bűnügyei közül
megtudták, hogy két esetben folytatnak eljárást gyermekpornográfia miatt. Az egyikben az elkövetéssel gyanúsított személy már előzetes
letartóztatásban van, a másik esetben ismeretlen tettes ellen folyik a

nyomozás. Ezúton is felhívják a szülők figyelmét, hogy a számítógépekre megfelelő szűrőprogramokat telepítsenek fel, s ha szükséges, kérjenek
tanácsot a gyermekvédelmi szolgálatoknál vagy a gyámhivataloknál. A
szülők feladata, hogy a gyermekeket
megtanítsák, az internet mire való.
Mi az oka, hogy az M2-es úton olyan
sok a halálos baleset? – kérdezte a Dunakeszi Polgár. Válaszában Serfőzőné Kozma Ilona hangsúlyozta: nagyon
nagy az átmenő forgalom, naponta 2030 ezer autó közlekedik ezen a szakaszon. – Emberként, és rendőrként is
tudom, hogy egy haláleset is sok, de
tényszerűen meg kell állapítanunk;
az út áteresztő képességéhez és a forgalom nagyságához képest nem olyan
magas a halálos balesetek száma. Ellenben nagy baleseti veszélyforrás,
hogy délután már a dunakeszi lehajtó ágban torlódnak az autók, a kihajtás is nehézkes. A közútkezelő ígéretet
tett a szükséges burkolati jelek felfestésére, illetve tervben van egy körforgalmi csomópont kialakítása is – jelentette ki az osztályvezető asszony.
A szerk.
Fotó: KesziPress

Hamarosan átadják a rendőrkapitányság megújuló, megszépülő épületét

Drogprevenciós sátorral a Dunakeszi Feszten –

avagy bulizz SZERtelenül

Az újonnan alakult Ifjúságvédelmi és drogprevenciós testület idén első alkalommal önálló sátorral volt jelen az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Dunakeszi Feszten.

A

Dávidné Esztergályos Zsuzsanna, Nagyné Herczku Anikó
és Imréné Hadi Jolán munka közben

kisebbeknél az egészségre nevelést céloztuk meg
– avatott be a részletekbe Lukácsi Bálint önkormányzati képviselő, Dunakeszi Város Ifjúságvédelmi és drogprevenciós
tanácsnoka.

- Színes képkártyákat helyeztek el
a gyerkőcök aszerint, hogy egészségesnek gondolják vagy sem az azokon szereplő ételeket. Örömmel láttuk, hogy már a legkisebbek is minimális segítséggel szinte 100%-ban
felismerik és csoportosítják az éte-

leket, édességeket, gyümölcsöket.
A nagyobbakat anonim kérdőíves
felméréssel és drog felismerő játékokkal vártuk.
A kérdőíves felmérés, ami nem
reprezentatív és a mintavétel kis
mértéke miatt nem tekinthetünk rá
úgy, hogy visszaadja a valós képet
Dunakesziről, viszont azt elmondhatjuk, hogy a kapott számok sajnos
hozzák az országos átlagot.
A felmérésből az látszik, hogy főleg a fiatal felnőttek próbálják ki
a kábítószereket. A kábítószer fogyasztás rendszertelen, kialakult
függőségről kevés esetben beszélhetünk. Leginkább a fiatalokat kérdeztük, hogy részt vettek-e már prevenciós előadáson? A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy a megkérdezettek közel fele nem vett részt,
vagy nem emlékszik arra, hogy részt
vett – osztotta meg tapasztalataikat
Lukácsi Bálint, aki az Ifjúságvédelmi
és drogprevenciós tanácsadó testület
nevében ezúton is köszöni a szervezőknek a munkát és a lehetőséget,
hogy részesei lehettek a Dunakeszi
Feszt programjainak.
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TANÉVKEZDÉS A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
Amikor felkerestük a Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatóját, Farkas Pált, az intézmény előterében épp beiratkozás zajlott, melyre a szülők, gyermekeikkel folyamatosan jöttek. Az igazgatótól a
művészeti iskola idei terveiről, feladatairól érdeklődtünk.

év végén két növendékünket vették fel
zeneművészeti szakközépiskolába és
egy növendékünk pedig a táncművészeti főiskola néptánc szakán folytatja
tanulmányait.

Farkas Pál
– Látva az előtérben a kilincset
igazgató mellett egymásnak adó szülők sokaságát, ela tanári kar mondható, hogy változatlanul néptöbbsége nyílt szerű az iskola a városban?
levélben állt ki
– Természetesen. A négy művésze-

ti águnk iránt – zene, tánc, képzőművészet és színjátszás – rendkívül nagy
az érdeklődés. Júniusban közel 300
gyermek felvételizett hozzánk, ami
a 600 fős létszámmal működő intézményt tekintve hatalmas szám. Az intézményvezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy minél több gyermek vehessen részt művészeti képzésben. A létszámproblémából eredő
megoldást igazából a betervezett és
megvalósulásra váró „Művészetek
Háza” megépítése jelentené, aminek
a négyszintes szárnyában a művészeti iskolánk kapna új otthont. Itt speciális tantermek és próbahelyiségek
biztosítanák a 900-1000 diák részére
a művészetoktatás minden feltételét.
Az épület két szárnyát összekötő aulában kiállítások valósulhatnak meg,
illetve a 750 fős hangverseny és színházterem színvonalas előadások méltó helyszíne lehet. Fő profilunk a művészeti ágak megismertetése, megszerettetése, a kultúra iránti érzékenység, fogékonyság kiművelése.
Természetesen a tehetség felfedezése,
felkarolása, fejlesztése is alapfeladatunk és kötelességünk. Az országos,
és nemzetközi versenyeken intézményünk is jelen van, az előző évben is
sok szép eredmény született, és ebben
a tanévben is kiemelt feladatunknak
tekintjük a versenyeken való részvételt. Sok kiváló növendékünk van, az
átlagnál tehetségesebbek is, így nem
ritka közülük, akik hivatásuknak is
szeretnék ezt a pályát. Az előző tan-
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– A zeneiskolák életében mindig
kardinális kérdés a hangszerek állapota. Önöknél ezzel mi a helyzet?
– A meglévő hangszerparkunk karbantartását működtetőnk, a Dunakeszi Önkormányzata látja el, az új
hangszerek vásárlása pedig a KLIK
feladata, melybe több alkalommal az
Önkormányzat is besegített. Vannak
támogatóink is, az előző tanévben
több mint 1,8 millió Ft értékben a helyi Rotary Club vásárolt fúvós hangszereket. Magánadományként Kállay Gyula úr új zongorát és pianínókat ajándékozott intézményünknek.
Ebben az évben ütő hangszerek vásárlását támogatja. Örvendetes, hogy
a Dunakeszi Tankerület alkalmazásában két hangszerész is segíti munkánkat, így a zongorák és fúvós hangszerek karbantartása megoldódott.
Természetesen örülünk annak, ha a
családok anyagi lehetősége megengedi a saját hangszer vásárlását, hiszen
akkor a növendék még jobban kötődik a hangszertanuláshoz.
– Számos fejlesztés történt vezetése alatt az iskola területén. Beszélne
erről is?
– Dunakeszi Önkormányzata sok
fejlesztést hajtott végre, így a teljes fűtéskorszerűsítés, a nyílászárók mázolása, belső festések, tető és ereszcsatorna-javítás, az előtér burkolatának
cseréje, udvari parkoló kiépítése és a
bejárati kapuk felújítása is megtörtént. Ebben az évben várható még az
új ütőterem és a nagyterem világításának korszerűsítése. Emellett programjaink megvalósításához is biztosít
anyagi segítséget az Önkormányzat.
– Milyen szakmai szerkezeti változásokat hajtott végre az iskolában
az oktatás hatékonysága érdekében?
– A harmadik tanévet indítom a
művészeti iskolában, így az elmúlt
két évben kialakult, hogy miben és
hol kell változtatni ahhoz, hogy dinamikusabban tudjunk dolgozni.
Lehetőséget kapnak más kollégák
is, hogy nemcsak tanárként, hanem
tanszakvezetőként, csoportok vezetőiként is bizonyíthassanak.

– Az Ön által említett változásokat beleértve, a zeneiskola élete zökkenőmentesen folytatódik? Az interneten lehetett látni néhány támadó
megnyilvánulást….
– Eddig is zökkenőmentesen dolgoztunk, persze vannak másképpen
gondolkodók, akik mindent elkövetnek munkánk ellehetetlenítésére és ennek hangot is adnak alaptalan és felelőtlen kijelentéseikkel, de
ők tantestületünk elenyésző hányada. (szerk: Azóta a tanári kar többsége nyílt levélben állt ki Farkas Pál
igazgató úr mellett, erről a következő lapszámunkban fogunk beszámolni.) Kétéves irányításom alatt három
helyről kaptunk ellenőrzést (KLIK,
Kormányhivatal, Oktatási Hivatal),
mely megerősített bennünket abban,
hogy szabályosan, tervszerűen és hitelesen dolgozunk.
– Ön a város művészeti életében is
szerepet vállal. Milyen kezdeményezései találtak kedvező fogadtatásra
Dunakeszi művészetkedvelő lakosai
körében?
– Igyekszem a város kulturális életét segíteni, gazdagítani, hiszen munkám kezdetekor ez a városvezetés kérése volt. Elindítottam a „Találkozások világjáró művészekkel – Operakaland” című sorozatot, a zenés
színházi szimfonikus zenekari esteket, a hangszerbemutató ovis találkozásokat. Sor került az első „Tavaszi fesztivál”-ra, melyet Csoma Attilával, a VOKE József Attila Művelődési
Központ igazgatójával közösen indítottunk el. Az augusztus 20-i programok szervezésében is részt vállalok. A
legújabb kezdeményezésünk a Farkas
Ferenc Bérlet elnevezésű sorozat. Ennek keretében az első előadás október
2-án lesz a Zene világnapja tiszteletére a művelődési központban.
– Mi a legközelebbi kiemelt programja az intézménynek?
– Október 1-jén 18 órakor a Zene
Világnapja alkalmából hangversenyt
adnak tanáraink és legkiválóbb növendékeink az iskola hangversenytermében, melyet egy kiállítással
nyitunk meg. A rendezvényre szeretettel várunk minden érdeklődőt intézményünkben.
Katona M. István
A szerző felvétele

Jótékonysági püspöki
szentmise Dunakeszin
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre a helyi történelmi
egyházak és más civil szervezetek közreműködésével

P

üspöki
szentmisével
egybekötött jótékonysági rendezvényt szervez
2015. október 25-én (vasárnap) 17.00 órakor DunakesziGyártelepen a Jézus Szíve
templomban. Az est teljes bevételét a Kárpátalján működő líceumokban tanuló diákok
étkeztetésére fordítják.
A nem mindennapi kulturális-karitatív eseményen részt
vesz a munkácsi Római Katolikus Püspöki Hivatal képviseletében Majnek Antal püspök
atya, és dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök.
Rendezvényen fellép többek
közt: Petrás Mária Kossuthdíjas csángóföldi énekművész,
Gyombolai Bálint előadóművész, Guttmann Vilmos vers-

mondó és a Harmonia Sacra
Kórus.
A program sikeres megvalósítását támogatja: a Rákóczi
Szövetség Dunakeszi Szervezete és a Keresztény Értelmiségek Szövetsége, MI KESZIEK
EGYESÜLET.
Közreműködők: Antall Attiláné, Bartinai Péter, Bán Mihály, Csia György, Gereben János, Kovács Ákos,Kutlán András.
Szervezők: Dr. Kisida Elek,
Lakatos István, Sipos Mónika
Skripeczky István (tel.:06-3036-145-15), Szakáll Lászlóné,
Szepes Béla.
Jótékonysági rendezvény fővédnöke: Dióssi Csaba, Dunakeszi város polgármestere.

Francia péksütemények
és egyéb finomságok eredeti recept alapján
egy párizsi „Úr” tolmácsolásában!
• croissantok, baguettek, tésztakosarak
• teljeskiőrlésű és szénhidrátcsökkentett kenyerek és péksütemények
• croque monsieur, kakaós csiga,
túrós táska, csokis csavart
• ivólevek, lekvárok diétás és hagyományos szörpök a spájzból

Francia Pékség
Dunakeszi, Kolozsvár u. 31/b.
(Tóváros lakópark)
facebook.com/Francia Pékség A’la Robert
tovszolg@gmail.com
H-P.: 6.30-12.00, 15.00-19.00
Szo.: 7.00-13.00
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RENDELD MEG A REGGELID!
e-mailben vagy a facebookon üzenetben
előző nap este hatig
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Beiktatás és kettős rubin mise Dunakeszin
Augusztus 28-án dr. Beer Miklós megyés püspök Dunakeszi-Alagon, a Szent Imre templomban beiktatta
hivatalába Kecskés Attila plébánost. Másnap pedig a Szent Mihály templom is ünnepi szertartás helyszíne volt: itt együtt ünnepelte papi szolgálata 70 éves jubileumát - szintén az egyházmegye főpapjának
jelenlétében - a város két korábbi, köztiszteletnek örvendő plébánosa, dr. Oláh Antal címzetes apát,
püspöki tanácsos és dr. Brusznyai József címzetes esperes.

Kecskés Attila és
dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök

Az ünnepeltek
köszöntésén
megjelent
Dióssi Csaba
polgármester
és Szabó József
tanácsnok is

K

ecskés Attilát 1997-ben
szentelték pappá Vácott.
Dunakeszi-Alag
előtt
az utóbbi egy évtizedben a Mátra-alján, Pásztón szolgált plébánosként, és ebből az időszakból kiemelte, hogy iskolát és
óvodát is alapítottak. - Új szolgálati helyemen is az a célom, hogy
minden jó kezdeményezést tovább
folytassunk, illetve nyitottak legyünk minden kihívásra, lehető-

ségre, amit a Jóistentől kapunk fogalmazta meg küldetése lényegét
a Szent Imre templomban beiktatott plébános.
A kettős rubinmisére zsúfolásig
megtelt a Szent Mihály templom,
ahol bevezetésként Kozsuch Zsolt
plébános szeretettel köszöntötte a
két jubiláló atyát, dr. Beer Miklós
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megyés püspököt, a paptársakat,
az ünnepeltek tiszteletére a helyiek mellett az ország számos részéből - különböző korábbi szolgálati
helyeikről - érkezett híveket.
- József és Antal atyának egyaránt
Dunakeszi volt az utolsó szolgálati
helye hosszú aktív papi életpályájuk során, évtizedeken át szolgálták itt a híveket, példaképként tekintünk rájuk, most pedig kérjük
őket, hogy ezen a jeles ünnepen is
tanítsanak bennünket - fogalmazott házigazdaként Kozsuch Zsolt.
Dr. Beer Miklós megyés püspök
azzal kezdte köszöntőjét, hogy a
két jubiláló atya Keresztelő Szent
János szellemében prófétai papként
szolgált és szolgál mind a mai napig, ahogy erejük engedi.
- Most tehát azért jöttünk itt ös�sze ezen a jeles napon, hogy hálát
adjunk értetek. Köszönünk benneteket az Úrnak. A Szentlélek legyen veletek, Isten éltessen titeket!
- mondta a főpap.
Az önkormányzat nevében Dióssi
Csaba polgármester is köszöntötte
a rubin misés két idős atyát, mint
fogalmazott, a helyi közösség hálás
azért az időért, amikor Antal és József atya Dunakeszin szolgált, a város lakói mélyen a szívükbe zárták
mindkettőjüket - amit az is bizonyít, hogy egyaránt díszpolgárok.
A jubiláló atyák az egyházi közösségtől rubinmisés stólát, a várostól művész plakettet kaptak emlékként, majd a szertartást követő fogadáson a hívek énekekkel,
különböző személyes üzeneteket
hordozó ajándéktárgyakkal lepték
meg őket.
Dr. Brusznyai József 1922-ben
született Derekegyházán. 1945.
szeptember 8-án szentelték pappá
Vácott, 1948-ban teológiából doktorált. 1950-ben letartóztatták,
majd Kistarcsára internálták. Megkísérelték beszervezni, de ő ellenállt. 1953-tól vállalhatott újra papi
szolgálatot először Nagykökényesen, majd Kállón. Öccsét, Árpádot
a Győri Katonai Bíróság Népbírósági Tanácsa koncepciós perben életfogytiglani börtönre, majd ezt súlyosbítva halálra ítélte - 1958. ja-

nuár 9-én végezték ki Budapesten.
Brusznyai József 1965-től Kiskundorozsmára került, majd 1971-től
1992-es nyugdíjazásáig a dunakeszi Szent Mihály templom plébánosa volt. Ettől kezdve 2000-ig kisegítő lelkészként továbbra is a városi
közösségben maradt, majd visszatért egykori állomáshelyére, Kállóra, ahol ma is él.

Dr. Beer Miklós és dr. Brusznyai József

Az atya 2000 óta Dunakeszi Város díszpolgára. 2013 tavaszán megkapta a Hit pajzsa kitüntetést, és
még ugyanabban az évben a Mindszenty-emlékérmet is.
Dr. Oláh Antal 1920-ban született Budapesten. 1945. július 15én szentelték pappá Vácott. 19451946-ig Tószegen volt hitoktató,
1946-1950-ig Kiskunhalason, majd
1953-ig Rákosszentmihályon volt
hittanár. 1953-tól egy évig Nagymágocson segédlelkészként, 1954-től
1956-ig Turán, majd tíz évig, 1966ig a Vác-Felsővárosi plébánián hitoktatóként tevékenykedett. 1966-tól
több mint négy évtizeden át a dunakeszi Jézus Szíve templom plébánosaként szolgált. 1971-től 1973ig egyházmegyei főszámvevő volt,
1964-ben püspöki tanácsos lett,
1997-től címzetes apát.
Életének kiemelkedő epizódja:
1990-ben II. János Pál pápa magához hívatta, hogy számoljon be a
magyar katolikus ifjúság mozgalmairól, különösen Dunakeszi vonatkozásában.
2001-ben Dunakeszi díszpolgárává választották.
Kép és szöveg:
Ribáry Zoltán

VOKE József Attila Művelődési Központ

OKTÓBERI program
Szeptember 26. szombat
9-13 óráig
Bababörze
Október 2. péntek 19 óra
Zene Világnapi Koncert
Farkas Ferenc Bérlet a Váci
Szimfonikus Zenekarral
( A négy előadásos bérlet ára:
6.000.-Ft)
Jegyár:1.800.-Ft
Október 3. szombat 15 óra
Uray György Színház:
Hoppláda
(gyermekelőadás 6-14 évesek
számára)
Belépő: 1.000.-Ft
Október 7. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Élmények a klubéletből (vetítés)
Október 9. péntek 18 óra
A dunakeszi DunArt Képzőművészeti
Egyesület
kiállításának megnyitója
Október 10. szombat 14 óra
Dunakeszi Lakodalmas
Hagyományőrző Lakodalom a kerek
házassági évfordulójukat ünneplő
tagok részére

Október 13. kedd 10:30 és 14:30
Cakkumpakli Színház:
A békakirály
A négy előadásos bérlet ára: 2.800.-Ft
Előadásonkénti jegyár: 800.-Ft
Október 14. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:
Sümeg: Vár, Kisfaludy kiállítás,
püspöki palota, plébániatemplom.
Tapolca: Tavas barlang, Malom tó
Október 17. szombat 17 óra
Városi Néptánc Gála
Október 21. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Természeti fotók vetítése Börzsöny
élővilágáról.
Előadó: Dr. Potyó Imre
Október 22. csütörtök 19 óra
Operett Napja Gála
Jegyár:1.800.-Ft
Október 28. szerda
Nyugdíjas Klub kirándulása:
Budakeszi Vadaspark, Normafa,
Makkosmária, János-hegyi kilátó

VOKE (2120 Dunakeszi,
Állomás sétány 17.)

www.vokejamk.hu
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„HETVENKÉT ÓRA A PARADICSOMBAN”
A Dunakeszi Református Egyházközség már évek óta jár gyülekezeti családi táborba. Mióta gyülekezetünket Szőke Attila Szilárd lelkész és felesége Szőke Etelka tiszteletes asszony vezetik,
igen sokoldalú, intenzív, mozgalmas, eredményes gyülekezeti életünk van. Néhányat felsorolnék a teljesség igénye nélkül: hittanórák az iskolákban, óvodákban, a Házasság hete sorozatok,
Trianoni emléknap, női csendes nap, férfi csendes napok kenu túrával összekötve, a kisiskolás,
óvodás, ifjúsági, és családi táborok, melyek Kaposváron, Terényben, Berekfürdőn, ebben az évben pedig Füzesgyarmaton került megrendezésre, a Szabó Magda regényéből ismert Gacsári István földjén. Ezek mind–mind közösségépítő táborok voltak.

I

dei táborunkat, - melyet az Úr
Isten készített nekünk ténylegesen, - „Én választottalak ki, hogy
gyümölcsöt teremjetek” (János ev.)
címmel rendeztük. Olyan volt, mintha a paradicsomban, lettünk volna.
Remek volt a környezet: a Füzesgyarmati Strandfürdő területén laktunk.
Csodálatos volt a közösség: 2 évestől
a 80 évesig voltunk együtt, összesen
102-en, családok, nagyszülők unokákkal, idős egyedülálló gyülekezeti
tagok, de voltak közöttünk katolikus
testvérek is, akikkel szintén jó volt a
testvéri közösség.
Programunk a következő volt: reggeli torna, imaközösség, délelőtt a
közeli iskolában csoportos foglalkozások, külön a felnőttek, külön
a gyerekek, összesen hét csoportban. Mózes történetét tanulmányoztuk születésétől az egyiptomi kivonulásig. Hogyan választotta ki Isten
Mózest és alakította, formálta életét, hogy alkalmas legyen a zsidónép
kivezetésére. És hogyan formálja a
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mi életünket, hogy méltók legyünk
arra, hogy Ő minket is kiválasztott,
hogy egykor mi is ott lehessünk vele
együtt a valódi paradicsomban, királyi széke körül. Ebéd után szabadon választott programokat biztosított számunkra az egész gyülekezeti táborozást szervező egyháztagunk
Almásiné Görgey Katalin, aki igen
sokat munkálkodott az előkészítésen, hogy minden remekül alakuljon, ez úton is köszönet illeti szervezői tehetségét. Voltunk az Univerzál
Ipari Szövetkezet Hintókészítő bemutatóján. A tájházban olyan szíves
fogadtatásban volt részünk, az ízes
beszédű tájház vezető igen sok történettel mesélt a nép múltjáról és híres
közemberekről, papokról, tiszteletesekről, akik Füzesgyarmat fejlődéséért gyarapodásáért tettek. Kovácsműhelyt látogattunk meg. Húsznál
is több kézműves csoport tevékenykedik a városban, amelyek közül az
üvegművest tekintettük meg, érdekes technikát mutatott be az üveg-

tárgyak fémbe való befoglalásáról.
A gyermekeket legjobban a Tűzoltó Múzeum kötötte le, ahol fel lehetett mászni, ki lehetett próbálni az
udvaron kiállított régi tűzoltó eszközöket, közben a szülők egy festmény kiállítást nézhettek meg. Este
a 1789-1803 között épült copf stílusú műemlék templomban tartottuk
az áhítatokat, ahol a helyi tiszteletes
és felesége nagy kedvességgel várták
gyülekezetünk tagjait. Minden este
beszéltek a város történetéről, a gyülekezet életéről. Nagyon jó volt megismerni ezt a gyülekezetet, tapintható volt a szeretet, a meghittség. A vasárnapi istentiszteleten Szőke Attila
Szilárd szolgált, utána mézízlelő verseny következett, majd a hazautazás.
Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, a lelki élményeket! Vágyunk
vissza jövőre is. Úgy éreztük, hogy
Jézusunk ölelő karja fog körül ezen
a református családos táborozáson.
Gellén Imréné

A FESZT szkander bajnokai
Ősidők óta jellemző a férfiakra a versengés, a férfias virtus és erőfölény bizonyítása. A régmúltban
nem mindig a legsportszerűbb körülmények és feltételek mellett vívták küzdelmeiket az erősebbik
nem tagjai. Az idők múlásával a küzdelmek számos válfaja sportággá nemesedett. A sok-sok férfiasnak
tartott versengés egyik legnépszerűbb sportága a „szkander”, ami nem más, mint „karbirkózás”.

T

öbb száz évvel ezelőtt az
ír kikötők ivóiból indult
„karbirkózás” a múlt
században már hivatalos sportággá fejlődött. Napjainkban Magyarországon is nagy népszerűségnek örvend, amit jól bizonyít, hogy szűkebb pátriánkban, a
Dunakeszi Feszt egyik legnézettebb viadala évek óta a szkander
verseny.
Fiaink a senior és ifjúsági kategóriában idén is elhódították a
győztest megillető trófeát.
- Immár ötödik éve indulok a
Dunakeszi Feszt Kistérségi Hétpróba skander versenyen. Hál’ istennek, négy-öt éve nem tudnak
legyőzni – mondta győztes mérkőzése után Tóth Ferenc János. A
senior kategória koronázatlan királyával a sportágat az ugyancsak
dunakeszi lakos, a profi szkander
világbajnok Kovács Péter ismertette és szerettette meg. – Péter ösztönzésére, és a saját erőmben bízva
kezdtem el ezzel a szép sportággal
foglalkozni. A sikerhez, a jó eredmény eléréséhez kevés az izomzat.
Alap a jó adottság, a marokerő, a

vállak, a könyök, amihez nélkülözhetetlen a kitűnő technikai felkészültség, a gyorsaság, és a megfelelő ízületek.
Tóth Ferenc János felkészülése során a szabadsúlyos edzéseket preferálja, a heti háromszori
tréning során megszámlálhatatlan fekvőtámaszt, függeszkedést
végez.
- Súlyzókat ritkábban emelgetem – mondta a senior bajnok, aki
szerint a sportág vonzerejét jól jelzi, hogy olyan tehetséges fiatalok
is bontogatják szárnyaikat, mint
ifj. Dióssi Csaba, aki az idei Feszten sem talált legyőzőre.
A fiatal bajnok szerint sikereinek titka, hogy klasszikus küzdő sportember, aki mindig a győzelemre koncentrál. – Ez nálam
születési adottság, szeretek nyerni. Én is vallom, hogy aki egyszer
megérezte a győzelem mámorító „ízét”, az újra és újra szeretné
megízlelni.
Ifjú bajnokunk tehetségét, erejét, küzdeni akarását jól mutatja, hogy a szkander számára „csak kirándulás”, mert igazából a grappling mellett az MMAban, vagyis a legdinamikusabban

Bajnokok egymás között: Tóth Ferenc János és ifj. Dióssi Csaba
fejlődő sportágban, ketrecharcosként ért el országos sikereket.
Grapplingben pl. háromszoros
magyar bajnok.
Csaba példaképe az olimpiai
bajnok birkózó Növényi Norbert,
akinek a Buy-Way üzletközpontban, a Color-Max Fitnessben működő sportakadémiájának edzőtermét nagy lelkesedéssel látogatja. – Számomra ő egy igazi példakép, akinek sajnos – életkorom
miatt – nem láthattam ifjú éveiben
aratott győzelmeit. Norbi ’bá te-

hetségét, szorgalmát jól bizonyítja, hogy seniorként is simán veri
a fiatalokat. Nagyon jó edző, szeretek hozzá járni – mondta a fiatal tehetség, ifj. Dióssi Csaba, aki
szerint sok világklasszis sportoló van, akik videóit gyakran nézi,
elemzi, hogy gyarapítsa technikai,
taktikai „fegyvertárát”. – Az egyik
nagy kedvencem, Roy Jones Jr.,
profi világbajnok ökölvívó – hallhattuk az ifjú bajnoktól.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Mondjuk meg mi, milyen legyen az internet itthon!
A digitális világ a fiatalabb generációk számára a mindennapi élet része. A tanulás, a munka szinte elképzelhetetlennek látszik a világháló adta lehetőségek nélkül.

A

dunakeszi Fidelitas számára különösen fontos, hogyan alakul a magyar
internet jövője, a digitális fejlesztések
milyen irányt vesznek, ezért nagy örömmel fogadtuk az internetről szóló nemzeti konzultációt.
A konzultáció révén nemcsak a szakértők, az
infokommunikációban tevékenykedő cégvezetők vagy a politikai döntéshozók, hanem minden magyar állampolgár kifejezheti álláspontját, véleményét.
A www.internetkon.hu weboldalon elérhető
konzultáció az első olyan nemzeti konzultációs
kezdeményezés, ahol a fiatalkorúakat (14 éves
kortól) is megkérdezik. Nem véletlen, hiszen a
téma minket, fiatalokat érint talán leginkább.
A Fidelitas úgy véli, annak érdekében, hogy
a felhasználók minél olcsóbban jussanak mi-

nél jobb minőségű internethez, az internet-előfizetés áfáját kellene csökkenteni. Az adóteher csökkentése véleményünk szerint nagyban
hozzájárulna az internet-hozzáférés szélesítéséhez és a gyorsabb interneteléréshez.
A diákok egyik fő információforrása az internet, egyre több a digitalizált tankönyv, tananyag. A Fidelitas szerint fel kell gyorsítani az
oktatási intézmények és a kollégiumok informatikai eszközparkjának megújítását, és gondoskodni kell az eszközök folyamatos fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges forrásokról. Minden oktatási intézményt és kollégiumot el kell látni szupergyors internettel.
Fontosnak tartjuk, hogy minden magyar
egyetemen és főiskolán, valamint azok kollégiumaiban elérhető legyen ingyenes szélessávú internetelérést biztosító WiFi szolgáltatás.

Az egyetemi előadókban, szemináriumi termekben, kollégiumi szobákban és a közösségi
termekben ingyenesen hozzáférhető internet
nagyban megkönnyítené a hallgatók életét, tanulását, felkészülését.
A www.internetkon.hu weboldalon a válaszokat 2015. szeptember 30-ig várják. Javasoljuk minden dunakeszi fiatalnak, hogy töltse ki
a kérdőívet, hiszen Magyarországon az internet
világa úgy alakul, a digitális fejlesztések olyan
irányt vesznek, a kormány parlamenti vita után
azokat a végleges megoldásokat fogja döntéseiben alkalmazni, ahogy az internetről szóló
nemzeti konzultációban a magyar állampolgárok döntenek. Mondjuk meg mi, milyen legyen
az internet itthon!
Dunakeszi Fidelitas
Pest megyei Fidelitas
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Őszindító Dunázás a nyugdíjas klubban

A

régmúlt dunázási szokásának felelevenítése áll a hátterében annak, hogy immár évek
óta minden szeptember elején a városi Nyugdíjas Klub tagjai egy napot töltenek el a város Duna-parti üdülőjében. Mint Csoma Attilától, a körzet önkormányzati képviselőjétől, a József Attila
Művelődési Központ igazgatójától lapunk
megtudta, a háború előtti időkben, amikor
a járműjavítóban délután véget ért a munka, a családok fogták a plédet, a kosárkát
és lejöttek ide a Duna partra. Az erre való
emlékezés indította a klubot arra, hogy az
őszindító programjukat e helyen egy gulyás főzése mellett közösen eltöltsék. Már
az esemény előtt egy nappal kezdetét vette a készülődés, a főzőcsapat pedig reggel
7-kor munkához látott, hogy délre legyen
mit tenni a terített asztalokra.

A városban a legnagyobb létszámú klub
a Nyugdíjas Klub, idén 380 fős tagsága
van, s ez a szám évről évre gyarapszik,
mert megvan az igény az idősek részéről,
hogy egy mozgalmas élet vegye őket körül. Ez a művelődési központnak a legnagyobb csoportja, kéthetente tartanak
programokat, melyben van színi előadás,
sőt meghívott vendégek is, kéthetente
szerdánként pedig kirándulni is szoktak.
Saját színjátszó és tánccsoportja, énekkara van a klubnak – sorolja Csoma Attila,
majd hozzáteszi: - Erre a klubra az egész
város büszke lehet.
Ma 160 fő jött össze, a régi vasutasokra
emlékezünk, akik nagyon tisztelték a Dunát – hangsúlyozza Terbe Józsefné Csöpi néni, a Nyugdíjas Klub ma is vitalitással teli elnöke, aki hozzáteszi: - Régen délutántól sötétedésig a családok itt voltak

lenn a Dunán. S hogy a programra készített finom ebédről is szó essék, megtudjuk,
hogy a gulyáshoz a húst a Bőgér Hentesáruház biztosította jelentős kedvezmén�nyel. Bár idén az esős időjárás miatt egyes
szabadtéri programok elmaradtak, azért
egyet biztosan megtartottak: Fánkokat belekvároztak, tíz és húsz forintosokat helyezek el bennük, melyet ugrálással lehetett megszerezni. - Ez is egy régi szokás felelevenítése – árulja el nekünk Csöpi néni,
aki elmondta még, nagy örömükre szolgált, hogy a rendezvényt megtisztelte részvételével Dióssi Csaba, a város polgármestere, valamint Csoma Attila, a Művelődési
Ház vezetője, hiszen számukra a művelődési központ a második otthonuk.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

Környezetvédelemről a természetben

Együtt táboroztak a nagyszülők és az unokák
A Dunakeszi Nyugdíjasok 17 éve táborozunk Királyréten a Bajdázó tónál unokáinkkal. A környezet védelme elengedhetetlenül fontos élő és az utánunk következő nemzedék élet minősége szempontjából. Klubunk évek óta
tevékenységét kiegészítve konkrétabbá, tudatosabbá teszi a környezet védelmi munkát. Nekünk nagyszülőknek
feladatunk unokáinkat környezet tudatosságra nevelni, akik így a természet és környezet védelmet alapvető
értékként építik be hétköznapjaikba.

A

tábor célja: nomád
életű sátorozás, környezet tudatos játékok során kialakítani
a természet tudatos viselkedést,
a természettel együtt élni, azt
tisztelni, az erdei vasúttal való ismerkedést. Az ökológia megismerése védelme mellett a családi együttlét fontossága, a szeretet, a generációk egymással való
szótértése is fontos. Célunkat
előadások, vetélkedők, gyalogtúrák segítségével érjük el. Esténként a tűznél régi szép dalok
közös éneklése, találós kérdések,
mesék egy nagy családdá alakí24 Dunakeszi Polgár

totta a 17 felnőttet és a 18 unokát. Ennek köszönhetően a 6 nap
kacagással vidámsággal telt, mélyült az unokák és nagyszülők
közötti szeretetteljes kapcsolat!
Schmidt Egon szerint:" A természet még nem lett teljesen hűtlen
hozzánk, bármennyire elszakadtunk tőle. Csak nyitott szemmel
kell járni a világban fogékonyan
a körülöttünk mozgó, lüktető
természet jeleire, minden rendülésére" Ezt szeretnénk elérni táborunkkal! – tájékoztatta a Dunakeszi Polgárt Terbe Józsefné, a
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub vezetője.

Egy program a sok közös közül

Különleges étkek a VI. Dunakeszi Lecsófesztiválon
Az idei, immár hatodik alkalommal megrendezett Dunakeszi Lecsófesztiválon rekord számú, összesen 23 csapat
mérte össze főző tudományát, ami komoly kihívást jelentett a zsűri számára is – újságolta lapunknak Laczkovich
Krisztina, a hagyományőrző programnak otthont adó Szent István Általános Iskola igazgatója, aki a régi idők
hangulatát idéző, nagy tetszéssel fogadott megnyitó beszédet mondott.

T

réfás, a mögöttünk hagyott
századok világát és beszédstílusát megidéző, sziporkázóan szellemes mondatok közreadása megalapozta a jó hangulatú lecsófesztivált, amit még a reggeli esős
időjárás sem tudott elrontani.
S miután ez a program valójában
egy családi nap szerves része, ezért a
szervezők a gyermekekre is gondoltak. Volt a helyszínen ugráló vár, kutyabemutató, csillámfestés, s ami az
idei év újdonsága, hogy egy kisvonat szállította a gyermekeket az iskola melletti utcákban. A sportolni
vágyók számára pedig megrendezték a paraszt olimpiát.
Az eredeti ötlet a közösség összekovácsolása volt, először családi nap
keretei között, majd miután Dunakeszi a paradicsom hazája, adta magát, hogy egy lecsófesztivál legyen
belőle – meséli lapunknak a rendezvény történetét az intézmény igazgatója. S hogy mi teszi mássá és kü-

lönlegesség ezt a lecsófesztivált az
ország számtalan más pontján megrendezésre kerülő lecsófesztiváljától? Az, hogy itt a gyermekekre koncentrálnak.
A programot a város önkormányzata és az iskola alapítványa
támogatja minden évben, a főzőverseny díjait Szabó József önkormányzati képviselő ajánlja fel évek óta, illetve Kovács László pékmester küld
számukra házi kenyeret és pogácsát.
A központi lecsó alapanyagait pedig
az Auchan ajánlotta fel.
S amikor a toronyóra mutatói összeölelkeztek, mint ahogy azt
megnyitó beszédében Laczkovich
Krisztina közhírré tette: „Kidoboltatik a megjelent tősgyökeres dunakeszieknek és az összes többi
gyüttmenteknek is, hogy az étkek
elfogyasztása után a Nap delelésit
követő egy óra tájékán (ha tetszik,
ha nem!) meglepetés műsorban részesülnek ezen öreg oskola tanerői-

nek jóvoltábul. Mer’ ezök aztán nem
csak az okításhoz értenek ám! Végezetül förgeteges hangulatban, Lecsófesztiválunk tetőfokán az igen
tisztelt zsűri jóvoltábul ismertté válnak mai főzőversenyünk legjobb
személyei.”
A kora délutánig tartó program
végén a tantestület adott műsort,
három dalt énekeltek: Újra itt van a
nagy csapat…, Ha jó a kedved…, Én
elmentem a vásárba... Produkciójával nagy sikert aratott az „alkalmi
művésztársulat”, melyet Laczkovich
Krisztina kísért gitáron.
A VI. Dunakeszi Lecsófesztivál
eredménye:
I. "Lecsónak" csapat, II. "Csoda
Csípős Lecsó" csapat, III. "Lecsapat"
csapat
A Parasztolimpia végeredménye:
I. Érsek Ferenc, II. Balogh Balázs,
III. Mezei János
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress, Vörös István
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Temesvári István:

döntésünk a Kinizsi fejlődését szolgálja
Városunk legrégebbi, s egyben egyik legeredményesebb sportegyesülete, az 1914-ben alakult Dunakeszi Kinizsi, melynek napjainkban hét szakosztálya – labdarúgó, kézilabda, röplabda, karate, korfboll,
asztalitenisz és sakk – van. Az utánpótlás nevelésre koncentráló egyesületben közel 600 igazolt játékos sportol. A klub elnöksége a megyei és a különböző országos serdülő bajnokságokban szereplő
csapatok számára igyekszik biztosítani a verseny optimális feltételeit, ami olykor nem nélkülözi a
személyes konfliktusokat sem.
zott, mert élete úgy alakult, hogy
máshová költözött.

Temesvári István
sportolóként,
majd vezetőként
húsz éve szolgálja a Kinizsi
nagy családját

A

közelmúltban felröppentett „hír” szerint az egyesület elnöke a Kinizsi több
meghatározó edzőjétől, a
labdarúgó szakosztályban dolgozó
szakemberétől vált meg. Mi az igazság, van-e alapja a városban keringő
mende-mondáknak? – kérdeztük Temesvári Istvántól, a Dunakeszi Kinizsi elnökétől.
- Én is hallottam, olvastam ezeket a
„híreket”, melyek, nagyon udvariasan
fogalmazok, ha azt mondom, hogy
féligazságokat tartalmaznak. Tény,
hogy megváltunk két edzőnktől és
egy technikai munkatársunktól, de
nem „kirúgtuk” őket, hanem közös
megegyezéssel váltak el útjaink.
- Mi indokolta ezt a kényszerű válást?
- Ez egy nagyon hosszú folyamat
végpontja. Talán nem mindenki tudja, hogy 2013 májusában lettem a Dunakeszi Kinizsi elnöke. Az egyesület működött, nem voltak vele nagy
problémák, ám azt mindannyian látjuk, átéljük, hogy a sport folyamatosan fejlődik. Új kihívásoknak, új elvárásoknak kell nap, mint nap megfelelnünk. Az egyesület, a szakosztályok26 Dunakeszi Polgár

ban sportoló játékosok, fiatalok elemi
érdeke, hogy megfeleljünk a kor követelményének, álljuk a versenyt ellenfeleinkkel, riválisainkkal. Aki ezt
nem ismeri fel, aki erre nem képes, az
lemarad. Már pedig mi nem szeretnénk lemaradni, s ennek érdekében
számos változást hajtottunk végre az
elmúlt időszakban.
- Ez miben nyilvánult meg?
- A sport technikai és szakmai feltételrendszer minden szinten dinamikusan fejlődik. Ez igaz a nagy
egyesületekre is, és az olyan városi
klubra is, mint a Dunakeszi Kinizsi.
Folyamatos megújulásra vagyunk
„kényszerítve”, hogy a fiatalok jól
érezzék magukat nálunk, szívesen
sportoljanak az egyesület színeiben.
Száz szónak is egy a vége, aki nem
tudott vagy nem akart megfelelni az
új elvárásoknak, annak megköszöntük a munkáját. Távozásuk után sem
hallgatjuk el korábbi eredményeiket,
azt a munkát, amit az egyesületért
végeztek, de nekik is be kell látniuk, hogy csak az elnökséggel együttműködve, a vezetőséget tájékoztatva
dolgozhattak volna. Az is tény, hogy
van, aki saját elhatározásából távo-

- Vannak, akik a változás, a megújulás hangoztatása mögött nem
mást, mint „politikai érdekek” meghúzódását sejtetik. Az edzőket követték a játékosok is?
- Csak ismételni tudom, hogy az eddigi két edző szakmai tevékenységét
ma sem vitatjuk el, ám mint fogalmaztam, vannak olyan pontok, ahol eltérnek az elképzeléseink, tetteinkkel nem
egyformán szolgáljuk a klub érdekeit. Az élet bizonyítja, hogy eljött egy új
idő, amikor új utakon kell továbbmenni. Fiatal, tehetséges edzők dolgoznak
az egyesületnél, akik labdarúgó múlttal is rendelkeznek. Bízom bene, hogy
gyorsan tudjuk pótolni azokat a fiatalokat, akik a kialakult helyzet miatt
más klubokba igazoltak. Ami pedig az
állítólagos politikai szálat illeti, csak
mosolyogni tudok, mert ez olyan komolytalan kijelentés, mintha azt mondanám, hogy jövőre az NBI-ben szerepel a labdarúgó csapatunk. Csak köszönetet tudok mondani a város vezetőségének, mert minden támogatást
megad az egyesületnek. Eszközökkel,
pályázati önerővel segíti fejlődésünket.
A Közüzemi Kft. is mindenben segítségünkre van. Ha ez politikának számít, akkor igen, jelen van a „politika”
az egyesület életében.
- A hetek múlásával is úgy érzi,
hogy helyesen döntött, amikor a megújulás, a változás mellett tört lándzsát?
- Igen. 1996 óta veszek részt Dunakeszi sportéletében. Kézilabda játékosként kerültem a Kinizsi nagy családjába. Az elmúlt 19 év szolgálja azt
a sport iránti tiszteletemet, szeretetemet, hogy nyugodtan szembe tudok
nézni bárkivel, hogy amit teszünk,
azért történik, mert egy tiszta, átlátható egyesületet szeretnénk létrehozni. A gyerekek érdekét szem előtt
tartva olyan minőségi munkát szeretnénk végezni, ami nagyban segíti a fiatalok, az egyesület fejlődését, sikerét.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Parádésan szerepeltek fiataljaink

a Tricolor Olimpián
Közel két évtizede indult világhódító útjára Olaszországban a Tricolor Olimpia, amely nevében is büszkén hirdeti a nemzeti zászló színeit és a modernkori olimpiák „atyja”, Pierre de Coubertin által életre
hívott eszmeiségét. Augusztus végén Reggio Emilia adott otthont a 18 év alatti fiatalok világméretű
sportvetélkedésének. Hazánkat egyedül Dunakeszi képviselte, melynek csapata két arany, négy ezüst,
és három bronzéremmel tért haza.

- A sportrendezvény rangját és a
résztvevő nemzetek számának sokaságát ékesen bizonyítja az is, hogy
az Olasz Olimpiai Bizottság az utóbbi időszakban már nem engedélyezte az ötkarikás játékokra utaló megnevezés használatát, de ez mit sem
von le a négy évenként megrendezésre kerülő sporttalálkozó értékéből – mondta a dunakeszi sportdelegáció hazaérkezése után Seltenreich
József sportigazgató. - Az „olimpiai falu” Reggio Emilia tartomány
központjában, az azonos nevű ötvenezres városban volt, ahol látványos
megnyitóval vette kezdetét augusztus 25-én a tizenéves fiatal sportolók
világméretű seregszemléje. Az egy
hétig tartó sporttalálkozó alapgondolataként a versenyen a tartomány
városai indulhatnak, melyek meg-

hívhatják a világ különböző szegletében lévő testvérvárosaikat. Idén
közel háromezer fiatal vett részt a
versenyen, akik – többek között - az
USA-ból, Mozambikból, Horvátországból, Németországból, Szlovéniából, Moldáviából, Hollandiából érkeztek. Dunakeszit olasz testvérvárosa, Casalgrande hívta meg a sporttalálkozóra.
A sportvezető örömmel újságolta,
hogy a város fiataljai remekül szerepeltek a nemzetközi megmérettetésben, akik két arany, négy ezüst és három bronzérmet nyertek. Az érmek
mellett két negyedik, egy hatodik és
egy kilencedik helyezéssel büszkélkedhetnek a dunakeszi fiatalok.
- Nagyon büszkék vagyunk fiataljainkra, akik sportolóként és emberként is példamutatóan szerepeltek az

olaszos stílussal vegyített színes kavalkádban. Asztaliteniszben az Őzse
- Juhász páros mellett Szabó-Zillich
Máté egy kínai fiúval együtt nyert
aranyérmet. Őzse Gergely egyéniben
bronzérmes lett. A teniszező Borsos
Réka ezüstérmet, Todori Lili bronzérmet nyert. A mi „iron ladynk” Tóth
Sára volt, aki 2 nap alatt hat úszószámban indult és összesen két 2.,
két 4., egy 3., és egy 6. helyet szerzett.
Futsal csapatunk a jó játékerőt képviselő nemzetközi mezőnyben az ezüstérmet hódította el – mondta büszkén
Seltenreich József sportigazgató.
(Vetési
Fotó: Seltenreich József)

A mi „iron ladynk”
Tóth Sára volt (jobbról a második)
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ELBÚCSÚZTATTÁK OVERDOSE-T
A Kincsem Parkban rendezett Nemzetközi Galoppnap keretében, szeptember 6-án ünnepélyes külsőségek között elbúcsúztatták a világszerte magyar csodalóként elismert Overdose-t. Az alagi telepen
trenírozott mén Kincsem, Kisbér és Imperiál méltó követője, igazi világklasszis volt.

Overdose pályája
csúcsán 2009-ben
Alagon az akkori
trénerével,
Ribárszki Sándorral

A

19 versenyen startoló csodaló
16 győzelmet aratott. Pályafutásának kiteljesedését
a patairhagyulladás és a folyamatos
sérülések akadályozták, de ennek ellenére is csak a 14. győzelme után
szakadt meg rendkívüli veretlenségi
sorozata. „A kivételes robbanékonysággal és gyorsasággal megáldott telivért Európa legjobb hároméves
sprinterének választották 2008-ban,
ugyanebben az évben a világ harmadik legjobb sprintere volt” – írja méltatásában a szaklap.
A világklasszis mén Magyarországot fél évszázados hallgatás után ismét felhelyezte a világ lóversenytér-
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képére. Szenzációs futásai az egész
ország érdeklődését felkeltette, az
utóbbi évtizedekben soha nem látott
népes szurkolótábor csodálta a Kincsem Parkban és a televízió képernyője előtt. Ünnepé varázsolta a honi
lóversenyzést.
„Overdose 10 éves korában egy németországi tenyésztelepen súlyos betegség következtében július 1-jén távozott az égi legelőkre” – írta a Turf.
Vasárnap délután a tiszteletére kiírt Tattersalls – Overdose Díj átadása
után felvételről lejátszották a csodaló
első győzelmének közvetítését, melyet a kiváló szakkommentátor, Pécsi István „kiáltott világgá”, majd a
Time To Say Goodbye dallamára rajongói és gazdái lerótták kegyeletüket a hamvai előtt. Overdose szobra és győzelmi relikviái vették körül
hamvait, a virágot elhelyező gyászolók közül többen zokogtak. Köztük
Farkasházy Tivadar is, aki hűséges
krónikása volt, könyvet is írt róla.
- Csak a szépre emlékezem! –
mondta a meghatódottságát nem palástoló, a Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó közismert személyiség. –
Overdose-nak köszönhetően Párizsban, Rómában, Baden-Badenben,
Hamburgban, Escotban, Liverpoolban a lóverseny szentélyébe léphettem be. Ő szerettette meg Magyarországgal a lóversenyzést. Ő mindent megtett, nagyon sokat köszönhetünk neki. Elvitte Dunakeszi hírét
a világba, ahol az egész gyerekkoromat töltöttem, nagy idomárok között. Olyan világhírű zsokék jöt-

tek el Alagra, mint pl. Christophe
Soumillon. Isten jókedvében volt aznap, amikor a magyaroknak juttatta ezt a csodalovat – hangzottak
Farkasházy Tivadar szavai.
Overdose első trénere, Ribárszki
Sándor félrevonultam emlékezett a
csodalóról. - Istenadta tehetség, valóban egy csodaló volt. Ugyanakkor azt
is mondhatom, hogy egy egyszerű ló
volt, úgy tudta a dolgát, mint mi. Inkább fogni kellet, mint engedni, nem
volt vele semmi probléma. Sikerei révén a világ megismerte Magyarországot – mondta a neves tréner, aki örökre
megőrzi szívében Overdose emlékét.
A búcsúztatón Mikóczy Lilla nővérével, Mónikával és Pécsi Istvánnal, a
Kincsem Park igazgatójával helyezte
el az emlékezés koszorúját a csodaló
hamvait előtt.

Farkasházy Tivadar, Pécsi István,
Mikóczy Lilla

A sajnálatos okok miatt távollévő
Mikóczy Zoltán leánya, Lilla készségesen nyilatkozott lapunknak, aki
elmondta, hogy a sok szép élmény
mellett egy dolgot nagyon megtanult tőle: - Betegsége miatt előfordult, hogy fizikálisan nem volt toppon, de a szíve mindig vitte előre.
Soha nem adta fel. Számomra példaértékű volt a kitartása, a küzdeni
akarása – jelentette ki a fiatal hölgy,
aki Overdose névadója.
Mikóczy Lilla és az egész család
reméli, hogy Overdose csikói örökölték a csoda mén tehetségét, és hozzájárulnak a magyar tenyésztés és lóversenyzés fellendüléséhez. – Bízom
benne, hogy az Overdose Díj hagyománnyá válik – mondta könnyes
szemmel.
Overdose hamvait Alagon helyezik el végső nyugalomra egy későbbi időpontban.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Fiataljaink jól szerepeltek a nemzetközi tornán

Remek bajnoki rajtot vett a felnőtt csapatunk
Augusztus végén testvérvárosunknak, Casagrandénak köszönhetően Klubunkat az a megtiszteltetés
érte, hogy a Giochi del Tricolore nevű nemzetközi rendezvényen képviselhette Dunakeszit Olaszországban.

A

z ötödik alkalommal megrendezett
sporteseménynek Reggio Emilia adott otthont. Fiataljaink Lámpi Tibor vezetésével az U16-os küzdelmekben vettek részt. Az ellenfelek visszajelzései
alapján csapatunk játszotta a legszebb játékot a torna folyamán, mely
a torna második helyét eredményezte fiaink számára! Ezúton szeretnénk megköszönni Dunakeszi város
vezetésének a lehetőséget, hogy képviselhettük városunkat!
Felnőtt csapatunk is túl van már
két találkozón, sajnos a Magyar Kupában a gödöllői Covritas 6-2-re bizonyult jobbnak. A bajnoki rajt sikeresebb lett, Kecskeméten 5-0-s
győzelmet arattunk. A menetrendben történtek változások: első hazai meccsünket szeptember 18-án

Közönség szórakoztató játékkal kezdte
az új bajnokságot a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub
(pénteken) 20 órától rendezzük a
Radnótiban, a Tolna-Mözs érkezik,
majd egy idegenbeli meccset követően október 2-án az Újpest FC csapatát látjuk vendégül. Szeptember 20án vasárnap délelőtt 9 órától Hacker Gábor felépülésének megsegíté-

sére szervezünk jótékonysági tornát.
Minden rendezvényünkre sok szeretettel várjuk régi és új szurkolóinkat,
barátainkat!
Végh Zoltán
Fotó: Simonffy Norbert

Dunakeszi Polgár 29

ASZTALITENISZ

Bajnokság nyerése
előrelépéssel
Dunakeszi Kinizsi USE berkeiben 2011-től működik az asztalitenisz szakosztály. A Pest megyei férfi felnőtt bajnokságban a 2014-2015-ös évben először vettek részt,
és annak a B csoportjában 12-14 éves fiatalokból álló
csapat veretlenül végzett az első helyen. az Aranyérmes csapat tagjai: Pável Attila, Lengyel Ádám, Kishegyi
Ákos, Vándor András, Szőke Borbála, Volentics Anna.

F

iataljaink a Pest megyei
I. osztály A csoportjában való indulás jogát sikeresen vívták ki a Gödöllő EAC elleni osztályozón
- tájékoztatott Lindner Ádám
vezetőedző. - A 2015-2016.
évi bajnokság első osztályában tizenkét csapat szerepel.
Nem titkolt célunk, hogy feljussunk az NB III-ba. Játékosaink: Wagner Viktor játékos-edző, Lengyel Ádám, Kishegyi Ákos, Pável Attila, Vándor András, Szőke Borbála.
E mellett második csapatot
is indítunk a Pest megye I/C
osztályban, ahol nyolc együttes szerepel. Célunk, hogy
versenyzési lehetőséget biztosítsunk fiataljaink számára,
és még eredményesebbé tegyük az utánpótlás nevelést,
amihez minden feltétel adott
– mondta a vezetőedző, akitől
azt is megtudtuk, hogy a kezdő, 5-12 éves gyerekek jelentkezését várják.
Az érdeklődőket Lindner Ádám vezetőedző 0670-3172-288 telefonon várja.
Edzések minden nap 15.3018 óráig.

Hazai mérkőzések:
I. osztályban:
IX. 26. – 10 óra Dunakeszi
USE I - Gödöllői EAC IV
XI. 14. – 10 óra Dunakeszi
USE I – Budaörs SC
XI. 21. – 10 óra Dunakeszi
USE I – Újhartyán
XII. 5. – 10 óra Dunakeszi
USE I – Gyál ASE
XII. 13. - 10 óra Dunakeszi
USE I – Cegléd VSE III
Az első mérkőzésen meggyőző 18-0 győzelmet arattak
a Váci Reménység III ellen.
Győzött: Kishegyi (4), Pável
(4), Lengyel (4), Wagner (4),
valamint Kishegyi-Wagner és
Lengyel-Pável páros.
I/ C osztályban
IX. 26 – 10 óra Dunakeszi
USE- Hévízgyörk
X.17. – 10 óra Dunakeszi
USE- Euro kapu SE
XI. 14. – 10 óra Dunakeszi
USE – Göd SE
Solymosi László

Felhívás és tájékoztató
Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (Dunakeszi Mihály Fazekas Deutsche Nationalitätengrundschule) a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat közös
szervezésében 2016 /2017. évfolyamra vonatkozó német nyelvű
nemzetiségi oktatásra jelentkezésről.
A felmérés és előzetes szülői jelentkezés határideje:
2015. szeptember1-ől 2015 november 30.-ig tart.
Az oktatás ingyenes, államilag támogatott, országosan egységes
követelmények szerint folyó alapfokú, nyelvoktató nevelési - oktatási
formában történik.
Nyolc évfolyamon, német nyelven (nemzetiségi nyelv, irodalom, népismeret, kultúra, hagyomány, történelem tárgykörben)
- alsó tagozaton német nemzetiségi szakképzettségű, német nyelvi szakos tanító,
- felső tagozaton német nyelvi szakos, német nemzetiségi
szakképzettségű tanár irányításával
Az iskola nemzetiségi pedagógiai programja teljes terjedelmében az
iskola honlapján olvasható.
Az iskola nyelvoktató német nemzetiségi nevelés - oktatásra az első évfolyamtól felmenő rendszerben évfolyamonként 1- 2 osztályban, maximum 32 fő létszámmal jogosult.
A jelentkezési feltételekről további információ az alábbi címeken:
Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola
Levélcím: 2120 Dunakeszi, Radnóti utca 29.
e-mail cím: igazgato@fazekas-dkeszi.sulinet.hu
Telefon: 06-27/547-135
Kovács Gáborné iskolaigazgató
Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ)
Levélcím:2120 Dunakeszi, Fő út 25.
e- mail cím:nemetdk@invitel.hu
Telefon: 06-70/371- 8764
Dr. Mervald Anna
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Apróhirdetés
• Víz- gáz- fűtésszerelés - mestervizsgával. Dugulás elhárítás, gázkészülékek, bojlerek cseréje, javítása, teljes gépészeti kivitelezés. Fövényesi: tel.: 06-30/93-22-114
• Imo bőráru javítás- és készítés. 2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 4/D. (Bejárat a Németh László közből). Tel.: 06-20-341-0337
• Szőnyegtisztítás 10 m2 felett háztól házig 1000 FT/m2. Tel.: 06-30-296-1771

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
30 Dunakeszi Polgár

Bánhidi Károly
köszöntése

O

tthonában
köszöntötték
a teniszbarátok a 86 éves
Bánhidi Károlyt, születésnapja alkalmából. Kedves régi játszótársak és Karcsi bácsi, régi emlékeket meséltek az ünnepi asztal mellett. Köszöntés jó példa arra, hogy
a Pest megyei Tenisz Szövetségben
több mint 50 évet dolgozó sportembert, ma is tiszteletben tartják. Karcsi bácsi a hatvanas években a női teniszválogatott szövetségi kapitánya
volt. 70-es években az Újpesti Dózsa teniszcsapata az ő irányításával
négyszer nyert magyar bajnokságot.
Dunakeszire 1986-ban került edzőnek, s az akkor siralmas állapotban
lévő tenisz szakosztályt talpra állította. Közösen a 3 teniszpályát rendbe
tették, a játékosokkal együtt. 1987-ben
Hoffmann Károllyal, és Vas Istvánnal
együtt, a három pálya mellé, négy új
pályát építettek. A tenisz szakosztály
évről évre előre lépett, 1989-ben az NB
II-ben bajnokságot nyert, ezután ment
nyugdíjba Karcsi bácsi.
Isten éltesse születésnapja alkalmából!
Solymosi László

Ökölvívó szakosztály alakult Dunakeszin
Dunakeszi sporttörténetében, a hatvanas években a Kinizsinél, Korn Tamás
elnök vezetése alatt rövid ideig működött az ökölvívó szakosztály. Noha évtizedekig nem volt ökölvívó szakosztály Dunakeszin, mégis voltak olyan tehetségek, akik városunkból indultak el, s más klubokban értek el sikereket.
Dunakeszi lakói közül a 90-es években Erdei Zsolt, Szalai István, Lestár István
vált ismert ökölvívóvá, aki közül legnagyobb sikert Zsolt érte el pályafutása
során.

H

orváth Zsolt elnök-vezetőedző irányításával megalakult az ökölvívó szakosztály. Horváth Zsolt 19752007 között maga is kitűnő ökölvívó volt,
most igyekszik tudását átadni a jövő nemzedékének:
- A Hurricane SE 2013-ban Vácon alakult
meg és az elmúlt évek alatt sikert értünk el,
jelenleg is hatvan fővel működünk. Dunakeszin a terem felújítása, a termek kialakítását
végezzük és szeptember közepén a volt konzervgyár irodaépületében (Vasút u. 11.) megkezdődik a dunakeszi ökölvívó élet, három
edző vezetése alatt – tájékoztat a vezetőedző.
– Ezen kívül karate, kik-boksz is szerepel a
repertoárunkban. Célunk az utánpótlás nevelése, hogy azután tovább adhassuk az ökölvívó akadémiáknak.
- Hogyan alakul a heti program?
- A gyerekeknek minden nap lesz edzés
16.30-18 óráig, ezt követően a kick-box ringes részének K1, majd fél nyolctól felnőtt profi boxedzést tartunk.

Horváth Zsolt elnök-vezetőedző
Az érdeklődők hívását szeretettel várja
Horváth Zsolt a 06-20-530-6802-es telefonszámon, valamint a www.hurricaneboksz.hu
honlapon tájékozódhatnak.
Sok sikert, a Dunakeszin megalakuló új
szakosztálynak!
Solymosi László

Rév festék KISÁRUHÁZ

Héra 15 l beltéri falfesték

Rigips 6-30 25 kg-os

360 Ft/l

146 Ft/kg

5390 Ft

3650 Ft
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